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U krijgt als donateur natuurlijk een tweetal 
kaartjes voor de middag- of 
avondvoorstelling. Deze kunt u vanaf 22 
maart afh alen in het Huis Van De 
Geschiedenis. Kaartjes voor niet-donateurs 
kosten €10,- per stuk en kunnen vanaf 29 
maart worden gekocht in het Huis van de 
Geschiedenis of worden besteld via de 
website van de Vereeniging.

De reden voor het thema mag duidelijk 
zijn: er jubileren dit jaar veel Nijmeegse 
organisaties. Denk bijvoorbeeld aan de 
honderdste editie van de Vierdaagse, het 
60-jarig jubileum van het Radboud UMC en 
het eerste eeuwfeest van de bibliotheek.
De middagvoorstelling begint om 14:00 
uur en de avondvoorstelling begint om 
20:00 uur.

‘& Wij zijn Nijmegen (Blijft in Beeld)!’, zo luidt dit jaar de titel van onze jaarlijkse fi lmvoor-
stelling, waarin wij deze keer jubilerend Nijmegen in de schijnwerpers zetten. Het belooft 
een spektakel te worden op maandag 11 april in Concertgebouw De Vereeniging. 
Zowel ’s middags als ’s avonds tonen wij boeiende selectie uit ons rijke archief.

BEELDSPRAAK

Beeldmateriaal gezocht over 
Nijmegen.

Wij zijn natuurlijk doorlopend op zoek 
naar fi lmmateriaal over Nijmegen en 
(directe) omgeving. 

Kent u iemand die dit beeldmateriaal 
bezit, of heeft u  misschien zelf 
materiaal over Nijmegen dat u wilt 
bewaren voor het nageslacht, neem dan 
contact op met de stichting via e-mail 
info@snbib.nl of telefoon 06-13999627.

Voorstellingen op (uw) locatie.

Bent u op zoek naar een leuke en unieke 
activiteit voor bijvoorbeeld uw per-
soneelsvereniging, ouderenbond of wijk-
centrum ? Neem dan eens contact met 
ons op over een voorstelling op locatie.

DE NIEUWJAARSRECEPTIE 
VAN DE GEMEENTE 
NIJMEGEN, MEDE MOGELIJK 
GEMAAKT DOOR SNBIB

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de 
gemeente Nijmegen werden
historische beelden vertoond van 
Nijmegen. Deze vertoning werd 
mogelijk gemaakt door onze stichting 
en daar zijn wij trots op. Hiermee heb-
ben wij onze eerste voorstelling op 
locatie van 2016 achter de rug.

Wij toonden beelden van de 
Vierdaagse en de bouw van de eerste 
wijk in Dukenburg: Aldenhof.

DE SNBiB CADEAUBON, LEUK 
OM TE GEVEN EN LEUK OM TE 
KRIJGEN

Met de SNBiB cadeaubon geeft u een 
origineel cadeau: een donateurschap 
voor één jaar, van de Stichting Nijme-
gen Blijft in Beeld! Onze cadeaubon ter 
waarde van € 15,00 is perfect geschikt 
voor iemand die geïnteresseerd is in 
Nijmegen en op de hoogte gehouden 
wil worden van de historische 
fi lmbeelden van onze mooie stad uit 
het rijke archief van onze stichting.

Met dit donateurschap krijgt de ont-
vanger tevens twee vrijkaartjes voor 
de jaarlijkse voorjaarsvoorstelling van 
onze stichting, in het concertgebouw 
De Vereeniging. De normale toegangs-
prijs hiervoor is € 10 per persoon.
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Foto: Vierdaagselopers op de laatste dag 1961



Hij beijverde zich voor de inzameling van 
hulpgoederen voor zijn moederstad. Na 
de aankomst van de eerste zending 
goederen in juli 1947 is deze fi lm ge-
maakt, met het doel om in de VS te laten 
zien hoe nodig die hulp was en hoe die 
hulp gewaardeerd werd. Zowel Albany als 
Nijmegen hebben destijds een 
exemplaar van de fi lm ontvangen, maar 
in de archieven

UNIEKE FILM OVER NIJMEGEN 
TERUGGEVONDEN

Na een vergeefse speurtocht van jaren, 
stuitte onze stichting uiteindelijk per 
toeval op de fi lm ‘This is Nijmegen’. 
Deze fi lm uit 1947 duurt 11 minuten en 
is in opdracht van de gemeente 
Nijmegen gemaakt voor Albany, de 
hoofdstad van de Amerikaanse staat 
New York. 

De fi lm toont unieke fi lmbeelden van 
Nijmegen kort na de Tweede Wereld-
oorlog: De verwoeste stad, het sta-
tion, noodwinkels en het  lossen aan 
de Waalkade van hulpgoederen, die 
Albany had geschonken.

Maker van de fi lm is Peter Reijnders 
(1900-1974), afk omstig uit ’s-Hertogen-
bosch en werkzaam als professioneel 
fotograaf, fi lmer (onder andere van de 
bevrijding van Eindhoven in 1944) en 
uitvinder. Reijnders was later één van 
de grondleggers van sprookjespark De 
Efteling.

Waarom is deze fi lm gemaakt?
Via generaal James M. Gavin, bevelheb-
ber van de Amerikaanse 82nd Airborne 
Division die Nijmegen samen met de 
Engelsen had bevrijd, vernam de 
burgemeester van Nijmegen, Charles 
Hustinx, van het ‘adopteren’ van 
Nijmegen door Albany.

Eén van de leden van het ‘Albany 
Committee for Nijmegen’ was Jan C. 
Vieweg, afk omstig uit Nijmegen en 
geëmigreerd naar Albany.

DRIE VOORSTELLINGEN OP 
LOCATIE

We begonnen 2016 voortvarend met 
maar liefst drie voorstellingen op 
locatie. In Hatert, Malden en de 
Hazenkamp genoten tientallen 
geïnteresseerden van een gevarieerd 
programma.

Beelden uit het Malden van 1966 
zorgden in dat dorp voor enthousiaste 
uitroepen van herkenning, net als in 
Nijmegen fi lmpjes met o.a. Eddie, 
Graodus van Nimwegen, Toon Hermans, 
de Sjonnies en de opening van V&D (!). 

Leuke start van het jaar, zowel voor de 
kijkers als voor ons.

NIEUW VERWORVEN 
MATERIAAL

Sinds het laatste Beeldschrift (najaar 
2015), hebben wij weer veel nieuw fi lm-
materiaal mogen ontvangen. 

Dit materiaal wordt geïnventariseerd, 
gedigitaliseerd en vervolgens zorgvuldig 
bewaard in de ‘koude kluis’ van het 
Regionaal Archief Nijmegen (RAN).

Bij het nieuwe materiaal zitten erg 
mooie fi lms over bijvoorbeeld carnavals-
verenigingen, de bouw van het 
belastingkantoor en het slachthuis.

Al deze fi lms vormen een mooie aanvul-
ling op onze collectie en zullen onge-
twijfeld in de toekomst worden gebruikt 
voor één van onze fi lmvoorstellingen.

ontdekte bij toeval ‘This is Nijmegen’, 
die al jarenlang op de zoeklijst van onze 
stichting stond.

Vriendschapsband Albany Nijmegen
Nijmegen en Albany hebben sinds de 
naoorlogse wederopbouwtijd een 
vriendschapsband. Bij het zoeken naar 
fi lmmateriaal over de hulp van Albany 
aan Nijmegen werkt Nijmegen Blijft

van beide gemeenten zijn ze niet meer te 
vinden.

Waar is de fi lm gevonden?
De fi lm dook op in een particulier archief  
waar meer fi lms over Nijmegen liggen. 
Bestuurslid Ineke Martin van Nijmegen 
Blijft in Beeld was al geruime tijd bezig 
met onderzoek naar dit archief en

in Beeld nauw samen met de Stichting 
Friendship Albany Nijmegen (FAN). FAN 
heeft als doel het documenteren, levend 
houden en vieren van de wederopbouw-
hulp van Albany aan Nijmegen, 70 jaar 
geleden. 
De nieuwe première van deze unieke fi lm 
vindt plaats tijdens onze voorstellingen 
op 11 april 2016 en zal worden 
toegelicht door Anja Adriaanse.

Foto: Speech van burgemeester Ch. Hustinx t.g.v. de ontvangst van een delegatie uit Albany 1947


