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Nijmegen toen 

Stel u zou een wandeling maken door het Nijmegen 

van de vijftiger en zestiger jaren van de twintigste 

eeuw. Wat zou u dan zien?  In ieder geval veel 

meer fabrieken dan nu. Zo was er bijvoorbeeld 

chocoladefabriek Van Dungen, beroemd om zijn 

rumbonen.

Vanaf de Graafseweg zou u waspoederfabriek 

Dobbelman zien, bekend vanwege de Castellakopjes 

op de verpakking, die je kon sparen. U zou 

wandelen langs verschillende schoenfabrieken 

en apparatenfabriek A.S.W..  En niet te vergeten 

gloeilampenfabriek Splendor, deegwarenfabriek 

Honig met de beroemde elleboogjesmacaroni, en 

onder andere kunstzijdespinnerij NYMA.



Nijmegen nu

Opnieuw loopt u door Nijmegen, deze keer anno nu.  

Op uw tocht komt u  fabrieksgebouwen van vroeger 

tegen. Maar ook hedendaagse, moderne bedrijven 

als Alewijnse elektrotechnische systemen, Smit 

Transformatoren en De Boer Machines voor vooral 

de baksteenindustrie. Allemaal met stevige wortels 

in het verleden. Samen met de fabrieken van toen 

bepalen zij en andere bedrijven nu het gezicht van 

industriestad Nijmegen.  

De fabrieksgebouwen en producten als chocolade, 

zeep, geijsers, transformatoren enzovoort vertellen 

ons, mét de verhalen van (oud-)medewerkers, iets 

over de geschiedenis en de identiteit van de stad. 

We moeten er voor zorgen dat we die erfenis 

behouden omdat ze bijdraagt aan wat Nijmegen nu 

is. Ze geeft de stad kleur en maakt haar economisch 

en cultureel aantrekkelijk.



Wie wat bewaart……

Voor het behoud van het industriële erfgoed in en 

om Nijmegen zet onze Stichting Industrieel Erfgoed 

Nijmegen en Omgeving - kortweg STIENEO - zich 

sinds 2010 in. 

Wat wil onze stichting?

•  Verhalen van oud-werknemers over hun 

werkomstandigheden en de fabrieken vastleggen 

•  Aandacht vragen voor het instandhouden van 

oude bedrijfsgebouwen, arbeiderswoningen en 

-wijken en ze een nieuwe bestemming geven

•  Machines, productielijnen, producten, 

transportmiddelen, reclame-uitingen, foto’s en 

films verzamelen en vastleggen

•  Een eigen depot opzetten waar iedereen 

kan genieten van tentoonstellingen over het 

industriële verleden van Nijmegen.



Hoe doen wij dat?

•   We gaan op zoek naar voorwerpen die herinneren 

aan het fabrieksleven

 •  We interviewen (oud-)medewerkers van Nijmeegse 

bedrijven en leggen hun ervaringen vast in 

publicaties. Zo verscheen in 2013 ‘Voor drie tientjes 

in de week. Medewerkers van verdwenen Nijmeegse 

bedrijven vertellen’ 

•  We organiseren bijeenkomsten voor oud-

medewerkers van Nijmeegse bedrijven en brengen 

hen zo in contact met elkaar

•  We organiseren tentoonstellingen, zoals in 2013 de 

thematentoonstelling ‘Terug in de elektriciteit’ 

•  We zetten ons in voor de realisering van een 

(virtueel) museum

•  We ontwikkelen initiatieven in Nijmegen en 

omgeving in het kader van het Europees Jaar van het 

Industrieel Erfgoed in 2015

•  We leveren een actieve bijdrage aan het festival 

‘Gemaakt in Gelderland’ met het project 

‘Baksteenindustrie in Gelderland’ 

•  We hebben contacten met en zijn gesprekspartner 

van aanverwante instellingen als Nijmegen blijft In 

Beeld,  het Regionaal Archief Nijmegen, Numaga en 

Noviomagus.



Doe mee aan onze zoektocht!

•   Werkte u in een van de fabrieken in Nijmegen?  

Vertel ons uw verhaal  

•  Heeft u voorwerpen, foto’s,  of andere dingen die 

herinneren aan het fabrieksleven in Nijmegen?  

Wij ontvangen ze graag

•   Vindt u het leuk oud-collega’s te ontmoeten?  

Neem dan deel aan de oud-werknemersdagen van 

STIENEO en aan de gepensioneerdenverenigingen

•  Bezoek onze thematentoonstellingen over het 

Nijmeegse industriële verleden

•  Word óók vrijwilliger bij STIENEO en bewaar het 

verleden voor de toekomst.

Word voor € 15,- of meer Vriend van STIENEO en 

steun ons bij het behoud van de geschiedenis van  

de Nijmeegse fabrieken.
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Ons werk wordt mede mogelijk gemaakt door:
•   Prins Bernhard Cultuurfonds, Rabo Coöperatiefonds, 

Gemeente Nijmegen, Alewijnse, Smit Transformatoren, 
De Boer Machines

•   STIENEO  is partner van FIEN (Federatie Industrieel 
Erfgoed Nederland) en E-FAITH (European Federation 
of Associations for Industrial Heritage and Technical 
Heritage)
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