
 
De voorjaarsvoorstellingen van 
Nijmegen Blijft in Beeld (NBiB) staan 
dit jaar in het teken van het feest. 
Hoogtepunt is de jubileumfilm die de 
filmers van NBiB in 2005 hebben 
gemaakt ter gelegenheid van het 
2000-jarig bestaan van de stad. 
Maar er zijn ook veel oudere, feeste-
lijke en vrolijke beelden te zien op 23 
en 24 april a.s. Zo vertoont NBiB 
films over de inhuldiging van burge-
meester Steinweg in 1929, en van 
burgemeester De Graaf in 1968. 
Ook de 80e verjaardag van oma Van 
Maaren uit de Hindestraat is vast-
gelegd op een film uit 1955. Verder 
zijn de plechtigheden rondom de 
verplaatsing van het beeld van bis-
schop Hamer in beeld gebracht. 

Inhuldiging burgemeester 
Steinweg (1929) 

Deze korte film brengt ons terug 
naar het jaar 1929. Joseph Anton 
Hubert Steinweg aanvaardt het ambt 
van burgemeester in Nijmegen. U 
ziet de burgemeester en zijn echtge-
note op het bordes van het stadhuis 
en vervolgens de inhuldiging. 

Aankomst van burgemeester  
De Graaf in 1968 

Bij de installatie van Thom de Graaf 
als burgemeester afgelopen januari 
kwam de kersverse burgervader te 
voet naar de buitengewone raads-
vergadering. Bij de inhuldiging van 
zijn vader in 1968 was dat wel iets 
anders! De “oude” burgemeester De 
Graaf arriveerde met zijn familie in 
Nijmegen. Het welkomstcomité 
stond klaar op de Waalbrug. Vervol-
gens rijden de auto's, begeleid door 
de politieharmonie, door de Burcht-
straat. Voor het stadhuis stappen de 
burgemeester en zijn vrouw uit, 
waarna de politiekapel voor hen 
speelt. Op deze film is ook de hui-
dige burgemeester van Nijmegen, de 
jongste zoon van De Graaf, nog 
even te zien. Hij was in 1968 tien 
jaar oud. 

De elektriteitscentrale  
aan de Waalkade 

Deze bedrijfsfilm uit 1935 laat zien 
hoe een kolengestookte centrale 
werkt. U ziet beelden van deze cen-
trale met spoorbrug en Waal op de 
achtergrond. Veel schoorstenen en 
dus veel rook. Natuurlijk ook veel 
rook tijdens de vergaderingen. In het 
laboratorium is alle aandacht gericht 
op nieuwe ontwikkelingen. Een ver-
bindingsman zorgt voor de werking 
van de telefooncentrale. 

Bisschop Hamer gaat op reis 
Ferdinandus Hubertus Hamer werd 
in 1840 geboren in de Molenstraat. 
Hij ging in 1865 als missionaris van 
Scheut naar Mongolië en werd daar 
tot bisschop gewijd. Op 25 juli 1900, 
tijdens de door rebellen geleide Bok-
seropstand, werd hij met enkele an-
dere Scheutisten vermoord. In 1902 
kreeg Hamer een levensgroot bron-
zen standbeeld in de Verlengde 
Molenstraat (nu Bisschop Hamer-
straat). Het beeld werd onder leiding 

van bouwmeester Jan Springer ge-
maakt door de Haagse Bart van 
Hove. 
In 1949 moest het beeld wijken en 
werd het verplaatst naar de overzijde 
van het Keizer Karelplein, op het 
middenplantsoen van de Van 
Schaeck Mathonsingel. Na de ont-
hulling van het beeld legt Dr. 
J. Brinkhoff namens het comité "Be-
vrijding Bisschop Hamer" een krans. 
Daarna spreekt de radiopriester 
Henri de Greeve. Een koor en de 
Harmonie Canisius verzorgen de 
muziek.  
Sinds 6 juli 1999 is het beeld van 
bisschop Hamer weer terug op zijn 
oorspronkelijke plaats. 

Ida en Annie Kramer op kost-
school Mariënbosch  

In 1995 bezoekt Annie Hendriks-
Kramer het meisjespensionaat 
Mariënbosch en haalt herinneringen 
op aan lang vervlogen tijden. Dit is 
de inleiding van een bijzondere film 
uit de jaren 30, waarin Ida en Annie 
Kramer het meisjespensionaat 
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Mariënbosch (de MMS) bezochten. 
Vanuit Heemstede reizen zij per trein 
naar Nijmegen. Wij volgen het 
kostsschoolleven op Mariënbosch 
vanaf 1936, gefilmd door Annie, Ida 
en hun moeder tot het behalen van 
het diploma in 1939. Dan keren zij 
terug naar hun woonplaats 
Heemstede. 

Oma wordt 80! 
Op 5 oktober 1955 wordt oma van 
Maren-van Welsum uit de Hin-
destraat 80 jaar. Dat wordt flink ge-
vierd door de familie van oma. Het is 
mooi weer op deze najaarsdag, dus 
men is lekker buiten in de tuin: drui-
ven plukken, thee drinken, taart eten 
en de kinderen spelen spelletjes. Als 
het bezoek weg is, heeft oma nog 
tijd om een breiwerkje te maken voor 
een goed doel. 

Kroniek van een feestjaar 
Nijmegen is de oudste stad van Ne-
derland en viert dat uitbundig in 
2005. Het hele jaar door zijn er grote 
en kleine evenementen, feesten en 
activiteiten, zowel in het centrum als 

in de wijken. De filmers van NBiB 
hebben de hoogtepunten van het 
jubileum op film vastgelegd. In deze 
film komen diverse festiviteiten aan 
de orde, waaronder de opening van 
het feestjaar op het Keizer Karel-
plein, de wensbootjes in de Stikke 
Hezelstraat en het hardrockfestival 
in de Goffert. Maar uiteraard zijn er 
ook beelden van het bezoek van 
Koningin Beatrix, die tweemaal naar 
Nijmegen kwam: éénmaal in het ka-
der van haar 25-jarig ambtsjubileum, 
en éénmaal om de expositie van de 
Gebroeders Van Limburg in Museum 
het Valkhof te openen. Andere 
hoogtepunten in de film zijn de mid-
deleeuwse optocht, de bouw van de 
(tijdelijke) Donjon en de grasmat op 
Plein 1944. Let op het verrassende 
einde! 

En nog even dit… 
Alle donateurs van Nijmegen Blijft in 
Beeld krijgen bij deze uitgave van 
Beeldschrift een donateursbewijs 
voor het jaar 2007. Bij het afhalen 
van de kaarten voor de voorstelling 
kunt u hiermee duidelijk maken dat u 

donateur bent van Nijmegen Blijft in 
Beeld en recht heeft op twee kaarten 
voor de voorstelling.  
 
Denkt u er aan dat er dit jaar ook 
een voorstelling op de dinsdag-
middag is gepland? En komt u 
met rolstoel? Geen probleem 
maar laat dat even weten bij het 
afhalen van de kaarten, dan zor-
gen wij voor een goede plaats. 
 
Let op: Het Open Huis is verplaatst 
naar de eerste verdieping van de 
Stadswinkel (lift aanwezig).  
Wij zien u graag bij de voorstellingen 
op 23 en 24 april a.s. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Co sponsor: 
SNS bank Nijmegen 

En opnieuw verhuist het beeld van Bisschop Hamer 
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Voorjaarsfilmvoorstelling 
Feestvieren? Kom naar Nijmegen 

Datum, plaats  en tijd 
Maandag 23 april van 20.00 - 22.30 uur  
Dinsdag 24 april van 14.00 - 16.30 uur  
en dinsdag van  20.00 - 22.30 uur 
in de grote zaal van Concertgebouw  
De Vereeniging. 

Er is een pauze tijdens het programma. 
De zaal is 45 minuten voor aanvang van  
de voorstelling geopend. 
Entreekaarten voor donateurs 
Donateurs kunnen twee gratis entree- 
kaarten afhalen vanaf maandag 2 april 2007.  
Dit kan ook tijdens de periode van de vrije 
verkoop (zolang de voorraad strekt). 

Entreekaarten voor niet-donateurs 
Vanaf donderdag 12 april tot en met dinsdag 
24 april kunnen de niet-donateurs de 
resterende entreekaarten kopen (zolang de 
voorraad strekt). Toegangsprijs: € 5,00. 

Locatie kaartverkoop 
Kaarten zijn verkrijgbaar bij Het Open Huis  
in de Stadswinkel, Mariënburg 75. Op de 
eerste verdieping (lift aanwezig) 
(024) 329 24 08. 
Openingstijden:  
Maandag, woensdag en vrijdag  
van 9.00 - 17.00 uur 
Dinsdag van 9.00 - 12.30 uur 
Donderdag van 9.00 - 20.00 uur 

Vragen? 
Heeft u vragen over de voorstellingen?  
Bel dan met:  
(024) 355 53 31 of (024) 344 06 43 


