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Hoe de Titanic naar Schiedam kwam? 
 
De ondergang van de Titanic, op 14 april 1912, was een 
scheepsramp die de wereld schokte. Het gloednieuwe 
medium film leek bij uitstek geschikt om het drama aan 
een groot publiek te tonen.  In Berlijn werkt een jonge 
producent van mei tot juni 1912 koortsachtig aan een 
speelfilm gebaseerd op de dramatische gebeurtenissen in 
de noordelijke Atlantische oceaan. "Titanic. In Nacht und 
Eis" was het resultaat. In oktober 1912 kwam deze “oer-
rampenfilm” naar Schiedam en trok daar twee weken lang 
volle zalen. Waar was de bioscoop, hoe werd de film in 
Schiedam ontvangen en, natuurlijk,  hoe zag de film eruit? 
Reinard Maarleveld, geschiedenisleraar en voorzitter van 
de Historische Vereniging Schiedam vertelt erover.  
 
  
 
Dit is het onderwerp van de spreekbeurt die  Reinard van Maarleveld zal houden op 
zondag 17 februari 2019 voor de Sociëteit  de Locomotief in de Melchertzaal van 
het Jenevermuseum voor de Vrienden van het Jenevermuseum. Aanvang 14.00 uur. 
Dit mag u niet missen, al heeft het niets te maken met jenever dan zal het boeiend en 
leerzaam zijn. 
Noteer het nu in je agenda. 
Wim van den Bergh. 
 
Algemene ledenvergadering. 
 
Op zondag 17 maart 2019 houden wij onze Algemene Ledenvergadering die om 
14.00 uur begint. 
De stukken voor deze vergadering worden je twee weken voor de datum van de 
vergadering toegezonden. 
Het bestuur hecht veel waarde aan een goede opkomst om ons het gevoel te geven 
dat jullie met het wel en wee van de vereniging betrokken zijn. 
Het bestuur. 
 
Vriendenfles 2019. 
De kunstcommissie is weer hard aan het werk 
om er iets moois van te maken. 
Het wordt de 15e vriendenfles. 
Hoe de fles eruit komt te zien is nog niet bekend, maar de commissie heeft mij 
aangegeven dat zij op koers liggen en daar heb ik het volste vertrouwen in. 
De presentatie vindt plaats op zondag 14 april in het bijzijn van de burgemeester om 
14.00 uur. 
Ton van der Burg. 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.txstate.edu%2Fcache1070d155e5017b7506cf64b628aae14b%2Fimagehandler%2Fscaler%2Fgato-docs.its.txstate.edu%2Fjcr%3A7dbb128f-0a74-47a9-989a-3076b16189cc%2FTitanic06.jpg%3Fmode%3Dfit%26width%3D574&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.txstate.edu%2Fnews%2Fnews_releases%2Fnews_archive%2F2012%2FMarch-2012%2FTitanic030512.html&docid=KNRBJgS_yuumpM&tbnid=i5SjO8lQuuRaGM%3A&vet=10ahUKEwj0nc_FgpHgAhVHzaQKHVY7Ai4QMwinAShbMFs..i&w=574&h=786&hl=nl&authuser=0&bih=715&biw=1536&q=titanic&ved=0ahUKEwj0nc_FgpHgAhVHzaQKHVY7Ai4QMwinAShbMFs&iact=mrc&uact=8

