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9999 Een kijkje in de margarinefabriek van Simon van den Bergh te Rotterdam in 1913. 
Speelduur 8’ 58”. Op VHS Film is afkomstig van instituut Beeld en Geluid. (Op dvd 
veiliggesteld in februari 2007) 

  

9999 Bedrijfsopnamen in verschillende zuivelfabrieken in Friesland, o.a. Grouw en 
Wolvega. Te zien is de productie van melkpoeder, boter en kaas. In beeld komt de 
werking van een Grasso karnkneder. Jaartal: 1925. Speelduur 8’34’’. Op VHS. Film 
is afkomstig van instituut Beeld en Geluid. (Op dvd veiliggesteld in 2006) 

  

9999 15 augustus 1930. Het 60-jarig bestaan der fabrieken van stamp- en perswerken 
J.B. van Heijst en zonen. Reportage over jubileumdag van metaalwerkende fabriek 
in Den Haag. Regisseur: Otto Neijenhoff. speelduur 17 minuten, en 23 seconden. 
(op dvd veiliggesteld in 2006). 

  

9999 Film over de chocoladefabriek Droste te Haarlem. Het gaat om de complete 
bereiding van chocolade. Er wordt onder meer een fragment (na 17 min) getoond 
van de machinekamer waar een horizontale koelcompressor van Grasso aan het 
werk is. 1935. Duur: ca. 45 min. (op dvd veiliggesteld in januari 2007). 

  

1185 Grasso N.V. presents: full-automatic block ice plant. Film waarin Grasso de werking 
van haar ijsmachine laat zien. Zowel ijsblokken als stukken ijs (‘crushed ice’) kunnen 
ermee worden gefabriceerd. Producent: onbekend. Opdrachtgever: Grasso N.V. 
Genre: voorlichting/reclame. Engelstalig. In kleur met geluid. Jaar: ca. 1951. 
Speelduur ca. 10 minuten. 16 mm. 

  

1181 ‘Demonstrate to sell Refrigerators’. Reclamefilm van 10 minuten voor koelkasten 
van het merk Westinghouse (‘Westinghouse refrigators’). Een verkoper in een 
koelkastenshowroom prijst verschillende Westinghouse-modellen aan aan een          
huisvrouw. Producent: Roland Reed Production Hollywood. Camera: Strenge, 
Walter. Regisseur: Strayer, Frank. Genre: reclame. In kleur met geluid. Jaar: 1954. 
16 mm. (op dvd veiliggesteld in 2006) 

  

1195 ‘Grasso Nami-fabriek te Nijmegen. Korte film waarin een indruk wordt gegeven van 
het bedrijf NAMI N.V. Producent: Foto- pers- en filmbureau ‘Het Zuiden’. Genre: 
bedrijfsfilm. Jaar: ca. 1956. Zwart-wit zonder geluid. Speelduur 6’ 33’’ 16 mm. (op 
dvd veiliggesteld in 2008). 

  

1195 
 

Grasso Belge in Antwerpen. Korte film waarin een indruk wordt gegeven van  
het eerste buitenlandse verkoopkantoor na de Tweede Wereldoorlog. Producent: 
Foto- en persbureau Het Zuiden. Genre: bedrijfsfilm. Jaar: ca. 1956. Zwart-wit 



Zonder geluid. Speelduur ca. 5’ 55’’. 16 mm (op dvd veiliggesteld in 2008) 

  

1205 Grasso ijsfabriek in Bagdad. Reeks opnamen van de Grasso ijsfabriek in Bagdad, 
Irak. Beelden van rondleiding met tolk door fabriek en korte impressie van het 
productieproces. Genre: reportage. Zwart-wit zonder geluid. Jaar ca. 1956. 
Speelduur ca. 8 minuten. 16 mm. (op dvd veiliggesteld in 2006) 

  

1192 ‘Projecten van Grasso’. Korte impressie van een aantal werkprojecten van Grasso. 
Met name beelden van bedrijven en hun Grasso-machines. Film begint bij aankomst 
station ’s-Bosch en volgt door Boschveld naar de fabriek van Grasso waar een kijkje 
wordt genomen in de productie. Van daaruit naar onder meer nieuwbouw Heineken 
met machinekamer. In zwart-wit zonder geluid. Genre: reportage. Jaar: ca. 1957. 
Speelduur ca. 8 minuten. 16 mm. (op dvd veiliggesteld in 2006). 

  

1199 Film over Grasso koelinstallatie in het openbaar slachthuis te Rotterdam. 
Beelden van Grasso-fabriek in Den Bosch, Sint Janskathedraal, impressiebeelden 
Rotterdam, kadavers aan haken die over een railsysteem getransporteerd worden, 
close-ups kadavers, ventilator, machines van Grasso. 
Producent: onbekend. Camera: Poortman, J.A. Regisseur: Poortman, J.A. Genre: 
reportage. Zwart-wit zonder geluid. Jaar: ca. 1957. Speelduur ca. 15 minuten. 16 
mm. (op dvd veiliggesteld in 2006) 

  

1199 Restmateriaal over eerder genoemde film van het openbaar slachthuis te 
Rotterdam. Het betreft hierbij ongemonteerde opnamen. Het materiaal is afkomstig 
van het Drents archief. Duur: 4’19”. (op dvd veiliggesteld in januari 2007) 

  

1196 Grasso N.V. Presents: ‘Traditional way of ice making’. Film waarin de conventionele 
manier van ijsmaken wordt getoond met opnamen in de Grasso-fabrieken. 
Een commentaarstem legt uit hoe een en ander in zijn werk gaat en maakt duidelijk 
dathet dan om reeds gedateerde methode gaat. Producent: Parcival Film. 
Regisseur: Koekenberg, Didier C. van. Genre: voorlichting/reclame. Jaar ca. 1958. 
Engels gesproken. Zwart-wit. Speelduur ca. 8 minuten. 16 mm. 

  

1202 Grasso ijsfabriek te Mexico. Opnamen van (opening van) de Grasso ijsfabriek 
in Mexico. Genre: amateurfilm. In kleur zonder geluid. Speelduur ca. 5 minuten. 16 
mm. (op dvd veiliggesteld) 

  

1203 Jubileumfilm Grasso 100 jaar. Opnamen van het 100-jarig jubileum van Grasso in 
1958. Genre: jubileumfilm. 
- opnamen van de buitenkant van de fabriek. 
- kerkdienst. 
- koffietafel in de Brabanthallen voor medewerkers van Grasso met toespraken. 
- harmoniestoet. 
- onthulling glas- in lood ramen en ontvangst klok. 
- tentoonstelling over Grasso (o.a. machinepark) 
- avondfeest met optreden op toneel en danspartijen. 
Zwart-wit zonder geluid. Speelduur ca. 10 minuten. 
(op dvd veilggesteld). 

  

1188 ‘IJssterrenparade’. Film over de huldiging van Sjoukje Dijkstra na haar overwinning 
bij de wereldkampioenschappen kunstrijden in Praag in 1962. Een grote ijssterren- 
parade met vele internationale sterren wordt in de Jaap Edenhal opgevoerd. 
-  aankomst op schiphol. 
-  huldiging in Jaap Edenhal; tevens huldiging van Henk van der Grift. 



-  felicitaties Koningin Juliana (+ prinsesjes). 
Producent: Polygoon-Profilti Productie. Genre: reportage. In kleur met geluid. 
Speelduur ca. 20 minuten. (op dvd veiliggesteld). 

  

1184 ‘Grasso een industrie’. Bedrijfsfilm zonder commentaarstem over Grasso, waar  
machines op het gebied van koeltechniek en persluchttechniek worden ge- 
produceerd. Producent: Schefer, Jan. Opdrachtgever: Grasso Koninklijke 
Machinefabrieken. Genre: bedrijfsfilm. Productiejaar: 1963. In kleur met geluid.   
Speelduur ca. 25 minuten. (op dvd veiliggesteld ) 

  

9999 Proef visvriezen op schip Back Du San. Het gaat hier om een reportage van het 
vriesproces van vis op een Koreaans visserij moederschip dat wordt afgebouwd op 
scheepswerf Verolme te Heusden. De Grassoinstallatie van deze drijvende fabriek 
heeft een capacitiet van 6.000.000 kcal/h bij standaardtemperaturen. De installatie 
bevat onder meer negen 12-cilinder compressoren. Daardoor is het mogelijk om 
120.000 kg vis per dag in te vriezen en op te slaan. 1965 (Op dvd veiliggesteld in 
2006) 

  

9999 Innovatie: Sleutel tot succes. Een DVD transcriptie van een videofilm gemaakt door  
de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Het gaat in deze film om interviews over de 
innovatie van de volgende bedrijven: Verenigde Bloemenveilingen Aalsmeer, 
Damen Shipyards Gorinchem, Advanced Semiconductor Materials International 
Bilthoven, Grasso’s Koninklijke Machinefabrieken Den Bosch en Vicon 
Landbouwwerktuigen Nieuw Vennep. Jaar: 1984. (Op dvd veiliggesteld in 2006). 

  

9999 Grasso bedrijfspresentatie. Engels. Oktober 1989. Vooral de productiewijze wordt op 
deze film getoond. Speelduur ca. 10 minuten. (op dvd veiliggesteld in 2006). 

  

9999 Grasso bedrijfspresentatie. Nederlands. Oktober 1989. Vooral de productiewijze 
wordt vertoond. Speelduur ca. 10’ (op dvd veiliggesteld in 2008) 

  

9999 25 jaar Grenco. Feest en receptie in het Autotron te Rosmalen. januari 1990. lengte 
ca. 36 min. (Op dvd veiliggesteld in januari 2007) 

  

9999 Een kijkje in de ijsfabriek van North Bay Navotas op de Phillipijnen. 5 oktober 1994. 
Speelduur ca. 37 min. (Op dvd veiliggesteld in januari 2007). 

  

9999 Uitreiking NVKL trofee op de jaarbeurs te Utrecht aan Jan Gerritsen van Grasso 
Products B.V. op 31 maart 1995. Lengte ca. 16 min. (Op dvd veiliggesteld in 
januari 2007). 

  

9999 Kaizen bij Grasso Products B.V. Het gaat hier om beelden die in de fabriek gemaakt 
zijn. Denk daarbij aan de productie en logistiek. Mei 1999. Engels ingesproken. 
Speelduur ca. 4,5 minuut. (Op dvd veiliggesteld in 2007) 

  

9999 Geluidsopnamen van de algemene aandeelhoudersvergadering over het boekjaar 
1986. Lengte 54 minuten. (op dvd veiliggesteld in 2007) 

   

9999 Geluidsopnamen van de algemene aandeelhoudersvergadering over het boekjaar 
1988. speelduur 2 uur, 44 minuten. (op dvd veiliggesteld in 2007) 

  

 9999 Jubileumfilm uitgebracht ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van Grasso. De 
film is vertoond op vrijdag 12 september aan speciaal uitgenodigde personen. 

  



9999 Industrieel erfgoed fotografie project in samenwerking met hogeschool ’s-
Hertogenbosch en universiteit Leuven. Deze film laat beelden zien van de fabriek 
waar fotografen het productieproces op de plaat vastleggen. November 2009 
Duur van de film is 6 minuten. (op dvd veiliggesteld 2009). 

  

9999 - Omstellen draaibank ‘Victor’ met operator Bart Steeg (23’ 15’’) 
- RC12 bewerking op bewerkingsmachine ‘De Vlieg’ op 13 april 1993 (15’ 14’’) 
- Bewerken van cilinderboringen RC11 op machine Vremag (17’ 03’’) (op dvd 
veiliggesteld 2010). 

  

9999 Omstellen slijpmachine Zocca van krukassen RC6 naar RC11 op 14 juli 1992 (1 uur, 
14 minuten) (op dvd veiliggesteld 2010). 

  

9999 Beproeving op de dan nieuwe krukassen bewerkingsmachine De Voest op 14 juli 
1992 (op dvd veiliggesteld 2010). 

  

9999 Omstellen slijpbank Zocca met M. Mesbahi op 14 juli 1992 (op dvd veiliggesteld 
2010). 

  

 
 


