Jaarverslag van de historische vereniging Numaga over het jaar 2017
Zoals gebruikelijk biedt het bestuur de leden een verslag aan over het vorige verenigingsjaar.
Aan de orde komen de jaarverslagen van het bestuur, van de redacties van het Jaarboek
Numaga, het Nijmeegs Katern en de werkgroep Oral History. De Reiscommissie heeft geen
jaarverslag ingestuurd.
Het jaarverslag staat op de agenda van de algemene ledenvergadering van 22 mei 2018.
Verslag van het bestuur
Leden
Op 31 december 2017 telde Numaga 785 leden, van wie 687 ‘gewone’ leden, 42 organisaties
(bibliotheek, archief), 45 gezinsleden, 5 jeugdleden, 4 ereleden, 1 cadeaulid en 1
begunstiger. Op 1 januari 2017 telde de vereniging 746 leden. De dalende trend uit 2016 is
gekeerd. Het ledenaantal stijgt weer geleidelijk.
Vanwege hun bijzondere verdiensten voor Numaga zijn Peter Houwen, Jan Kuijs, Gerard
Lemmens en Stan Brinkhoff erelid.
Bestuursleden
Het bestuur telde op 1 januari 2017 de volgende leden:
- Prof. dr. Jos (J.H.T.) Joosten, voorzitter
- Drs. Rob (H.R.) Wolf, extern secretaris
- Dr. Ellen (E.J.S.) Hijmans, intern secretaris
- Mr. Frans (F.W.A.J.) de Krijger, penningmeester
- Drs. Jan (J.L.M.) Brauer, lid belast met de PR en media
- Drs. Els (E.F.M.) Peters, lid namens de redactie van het Nijmeegs Katern
- Drs. Louis (L.J.F.) Swinkels, lid namens Museum Het Valkhof
- Dr. Henk (H.J.C.) Termeer, lid namens de redactie van het Jaarboek Numaga
- Drs. Ernest (E.A.J.) Verhees, lid namens het Regionaal Archief Nijmegen
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De Algemene Ledenvergadering van 16 mei 2017 gaf goedkeuring voor de volgende
bestuurswisselingen. Fred Wester volgde Frans de Krijger op als penningmeester; Frans de
Krijger bleef aan als gewoon bestuurslid. Ook keurde de ALV goed dat het
bestuurslidmaatschap van Jan Brauer en Els Peters met een jaar werd verlengd.
Op 31 december 2017 had het bestuur de volgende samenstelling
- Prof. dr. Jos (J.H.T.) Joosten, voorzitter
- Drs. Rob (H.R.) Wolf, extern secretaris
- Dr. Ellen (E.J.S.) Hijmans, intern secretaris
- Prof.dr. Fred (F.P.J.) Wester, penningmeester
- Drs. Jan (J.L.M.) Brauer, lid belast met de PR en media
- Mr. Frans (F.W.A.J.) de Krijger, lid
- Drs. Els (E.F.M.) Peters, lid namens de redactie van het Nijmeegs Katern
- Drs. Louis (L.J.F.) Swinkels, lid namens Museum Het Valkhof
- Dr. Henk (H.J.C.) Termeer, lid namens de redactie van het Jaarboek Numaga
- Drs. Ernest (E.A.J.) Verhees, lid namens het Regionaal Archief Nijmegen
Bestuursvergaderingen
Het bestuur vergaderde zeven keer, namelijk op 24 januari, 22 februari, 4 april, 23 mei, 4 juli,
26 september en 14 november. De vergadering van 22 februari was ingelast in verband met
de financiële problematiek van dat moment.
Het dagelijks bestuur kwam geregeld bijeen vlak voor de bestuursvergaderingen en verder
op 16 februari, 28 maart, 4 juli, 22 september en 10 november. Op 28 februari vond het
jaarlijkse overleg van het dagelijks bestuur met de redacties van Jaarboek Numaga en
Nijmeegs Katern plaats, waarin ontwikkelingen op de middellange termijn aan de orde
kwamen.
De belangrijkste onderwerpen in de bestuursvergaderingen waren
- voorbereiding van de lezingen en de instelling van een programmacommissie die de
planning van de lezingen op de middellange termijn ter hand neemt;
- opstellen van een document met taakomschrijvingen van de diverse
bestuursfuncties, richtlijnen voor lezingen en declaratieregels;
- voorbereiding van de presentatie van het Jaarboek Numaga en de vaststelling van
een draaiboek in overleg tussen bestuur en redactie;
- de overstap naar uitgeverij Vantilt voor de uitgave van het Jaarboek;
- mededelingen van de redacties en commissies (vast agendapunt);
- bestuurswisselingen;
- jaarstukken van 2017, de financiële problematiek, de bezuinigingen en de aanstelling
van een nieuwe penningmeester;
- de implementatie van Poldersoft, sofware waarin de ledenadministratie en de
gedigitaliseerde contacten met de leden worden geïntegreerd;
- deelname aan externe activiteiten (CPRN, 024geschiedenis 13-15 oktober; festival
Gelderland Grensland 2018; Gelredag 2 december).
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Financiën
Eind 2016 openbaarden zich ernstige financiële problemen. Doordat een aantal jaren te
optimistisch was begroot, waren de reserves bijna helemaal weggesmolten. Onder leiding
van aankomend penningmeester Fred Wester heeft het de problemen geanalyseerd en
bezuinigingsmaatregelen genomen (bijeenkomsten in de Steigerzaal in plaats van in de
duurdere Lindenbergzaal, limitering van de kosten van afscheidsetentjes van leden van
bestuur en redacties). Eind 2017 meldde Fred Wester, inmiddels formeel tot
penningmeester benoemd dat het jaar flink in de plus kon worden afgesloten.
Tijdens de ALV is verslag gedaan door de kascommissie, bestaande uit H. Beghyn en A.
Caspers en is het bestuur gedechargeerd voor 2016. De vergadering heeft ingestemd met
een contributieverhoging van €5 tot €45 en voor jeugdleden van €25 tot €30. Tot leden van
de kascommissie 2018 zijn benoemd de leden S. Brinkhoff en M. Blans.
Programmacommissie
Als uitvloeisel van het Breed Numaga Overleg in augustus 2016 is in februari 2017 een
programmacommissie van start gegaan met als leden Jan Brauer, Jos Joosten en Rob Wolf
(bestuur), Eric Reijnen Rutten (De Gelderlander) en Hans Wegman (Nijmeegs Katern). De
programmacommissie heeft de taak het programma dynamischer te maken en daardoor
aantrekkelijker voor een bredere doelgroep.
Ze doet dit door
- bij de keuze van onderwerpen en invulling van het programma niet alleen uit te gaan
van het aanbod uit de historische wereld, maar van ook actuele discussies;
- samen te werken met andere partners binnen en buiten het historische veld;
- zo mogelijk bijeenkomsten op een passende locatie te organiseren
De programmacommissie is vier maal bijeen gekomen: 27 februari, 17 mei, 4 oktober en 4
december. Omdat het programma van 2017 al vaststond, heeft de commissie zich toegelegd
op het programma voor 2018, de lustrumviering in 2019 en de deelname van Numaga aan
het festival Gelderland Grensland in mei – juli 2018.
Activiteiten
Intern
- 17januari: inleiding en debat naar aanleiding van de kritiek van architectuurhistoricus
Willem-Jan Pantus op de recente restauratie van De Vereeniging. Onder leiding van
Eric Reijnen Rutten debatteerde Pantus met restauratiearchitect Job Roos, Nico
Nelissen, oud hoogleraar aan de Radboud Universiteit en voormalig voorzitter van
het Architectuurcentrum Nijmegen, Fons Asselbergs, architectuurhistoricus en van
1993 tot 2005 Rijksdienst voor de Monumentenzorg in Nederland. Circa 120
aanwezigen volgden het debat.
- 21 maart: Maartje A.B., researchmasterstudent aan de Radboud Universiteit,
vertelde over de rol die Nijmegen (lid in 1402) in de vijftiende en zestiende eeuw
binnen het handelsverbond van de Hanze speelde. Frans Hermans, medewerker van
gemeentearchief in Venlo, ging over de bescheiden positie die deze stad binnen de
Hanze innam. Er waren circa honderd aanwezigen.
- 16 mei: op deze avond speciaal voor leden (tachtig aanwezigen) presenteerde de
werkgroep oral history van Numaga zich. Paul van der Flier, voorzitter van de
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werkgroep, gaf een overzicht van de activiteiten. Rob Wolf, in zijn hoedanigheid als
secretaris van de Verhalenbank Nijmegen, interviewde Bart Janssen, auteur van De
pijn die blijft en de grand old man van de Nijmeegse oral history.
19 september: in de week waarin de hulpactie van de Amerikaanse stad Albany aan
Nijmegen in 1947 werd herdacht, gaf Anja Adriaans, voorzitter van de Stichting
Friendship Albany Nijmegen, voor zeventig bezoekers een lezing over de historische
betekenis van de hulpactie. Na de pauze interviewde Jan Brauer enkele gasten uit
Albany, onder wie de dochter van generaal James Gavin, de initiatiefnemer van de
hulpactie.
26 november: presentatie Jaarboek Numaga 2017 met 120 bezoekers. Lezingen door
architectuurhistoricus Michiel Kruidenier en twee van de auteurs die in het Jaarboek
een artikel over architectuur in de jaren 1930 hebben geschreven: Joep van Gennip
over het Berchmanianum en Marijke Roukens en Autopalace. Na de pauze
debatteerde dit drietal onder leiding van Maarten Hageman over de (vermeende)
tegenstelling tussen traditionele en moderne architectuur in Nederland.
12 december: aan het einde van het Lutherjaar 2015 sprak Dick Akerboom, tussen
1981 en 2006 docent in de geschiedenis van de theologie aan de Universiteit van
Tilburg en kenner van de theologie in de overgang van de late middeleeuwen naar de
reformatie, over vijf eeuwen lutheranisme in de Nederlanden en Nijmegen in het
bijzonder. Er waren tachtig aanwezigen.

Extern
- In het weekend van 024 Geschiedenis (13-15 oktober) was Numaga op twee
manieren present. In de Noorderkapel werd op vrijdag 13 en zaterdag 14 oktober de
Rob Wolf bedachte en door filmer en historicus Peter van der Heijden geregisseerde
korte film Nijmegen geluksstad vertoond. In de film vertellen vijf leden van Numaga
wat hen in Nijmegen gelukkig maakt en wat de geschiedenis daaraan bijdraagt.
(Geluk was het thema van de maand van de geschiedenis 2017)
- In een opnieuw overvolle zaal 7 van Lux vond op zaterdagmiddag 14 oktober de
negende editie van de Grote Nijmeegse Geschiedenisquiz plaats. Hierin werkt
Numaga samen met RAN, KDC, uitgeverij Vantilt en geschiedenisstudenten van GSV
Excalibur en Ex Tempore. Jos Joosten en Jan Brauer zijn namens Numaga betrokken
bij deze activiteit. Het team Lias van het Regionaal Archief Nijmegen won deze editie.
Overig
- Het onder leiding van bestuurslid Ernest Verhees gekochte computerprogramma
Poldersoft is in 2017 in gebruik genomen. Poldersoft bevat faciliteiten voor zowel de
ledenadministratie, de financiële ledenadministratie als de digitale communicatie
met de leden.
- Een project om de website te vernieuwen is opgestart.
- De door intern secretaris Ellen Hijmans verzorgde Ledenbrief is net als in 2016 het
aangewezen medium voor het bestuur om de leden over komende activiteiten te
informeren en oproepen / mededelingen te doen. Ook bevat de Ledenbrief verslagen
van lezingen en de Numaga-excursie. De Ledenbrief is tot en met oktober standaard
met het Nijmeegs Katern meegezonden. Sindsdien krijgen de leden – via Poldersoft de Ledenbrief digitaal, behalve als zij hebben doorgegeven dat ze de brief op papier
willen ontvangen.
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Extern secretaris Rob Wolf heeft in 2017 opvallend veel historische vragen van
derden gekregen. Enkele onderwerpen: IJssalon Torino, Nijmeegs dialect,
Pelitahuizen, toponiemen, architectuur van Heseveld. Soms was het mogelijk zelf een
antwoord te geven, vaker werd doorverwezen naar deskundigen: Louis Swinkels van
Museum het Valkhof en met name Raymond Waagen van het RAN.

Rob Wolf, extern secretaris Numaga
Jaarverslag van de redactie van het Jaarboek Numaga over 2017

De redactie
De redactie van het Jaarboek Numaga was gedurende het verslagjaar als volgt
samengesteld:
Voorzitter
Dr. H.J.C. (Henk) Termeer
Redactiesecretaris
Dr. J.P.A. (Joos) van Vugt
Redactieleden
Dr. A. (Toon) Bosch
Dr. P.W. (Peter) van den Broeke
Drs. R.L.M.M. (Rob) Camps
Dr.mr. M.J.M. (Maarten) Hageman
L. (Lennert) Savenije MA
Dr. V. (Vincent) Hunink
De redactie kwam in 2016 vier maal bijeen: op 19 januari, 18 mei, 21 september en 16
november. De vergaderingen vonden plaats in de burelen van het Regionaal Archief
Nijmegen aan het Mariënburg.
Marjet Derks en Jorinde Storm hebben begin 2017 afscheid genomen van de redactie. De
redactie heeft in de loop van het jaar geprobeerd om een of twee vervangers te vinden, bij
voorkeur vrouwen in verband met een evenwichtige samenstelling. In december werd
Lidewij Nissen MA, historica en gespecialiseerd in de vroegmoderne tijd, bereid gevonden
om tot de redactie toe te treden. Zij zal in januari 2018 de eerste vergadering bijwonen.
Relatie met het bestuur
Namens de redactie had voorzitter Henk Termeer qualitate qua zitting in het bestuur. Het
jaarlijkse gesprek tussen redactie en bestuur vond plaats op 28 februari 2017 ten huize van
de voorzitter, Jos Joosten. Behalve de voorzitter waren extern secretaris Rob Wolf, intern
secretaris Ellen Hijmans en penningmeester Fred Wester aanwezig. Namens de redactie
namen voorzitter Henk Termeer en secretaris Joos van Vugt aan het gesprek deel. Er werd
gesproken over de financiële situatie van de vereniging, de komende samenwerking met
uitgeverij Vantilt, de archivering van het jaarboek en de presentatie van het jaarboek.
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Jaarboek Numaga 2016
Het Jaarboek Numaga 2017 was na het themanummer over sport in 2016 weer een
‘gemengde’ uitgave. Het jaarboek bevatte de volgende artikelen: Peter van den Broeke ‘De
vroege bewoningsgeschiedenis van Nijmegen-Noord. Twintig jaar archeologisch onderzoek
in nieuw gemeentelijk gebied’; Klaas Bouwer, ‘Koeien door de Burchtstraat. Zeven eeuwen
stadsboeren in Nijmegen’; René van Hoften, ‘Het veer van Nederasselt naar Grave, 13811929. De belangrijkste Maasoversteek tussen Nijmegen en Den Bosch’; Pieter van Wissing,
‘Ouder van een ongewenst kind. De eerste decennia van de sociëteit Dat buigt breekt zelden
(circa 1776-1812)’; Joep van Gennip, ‘Ad maiorem Berchmaniani gloriam! Het
Berchmanianum en zijn bewoners, 1929-2016’; Marijke Roukens, ‘Het Auto-Palace en de
identiteit van Nijmegen tijdens het interbellum’; Anneke Nolet, ‘Onderduiken in Nijmegen.
De dilemma’s van de gezinnen Jakobs en Hinrichs’; Rob Wolf, ‘Eigenzinnige vrienden. De
vriendschap tussen Louis Frequin en A. den Doolaard’.
In de rubriek ‘Archeologische noviteiten’ verscheen een bijdrage van Louis Swinkels: ‘Een
bronzen Hercules uit Nijmegen-Oosterhout’. Het Regionaal Archief Nijmegen werd
vertegenwoordigd door Andreas Caspers, die schreef over de ‘Vakbondsarchieven van SVAN
naar RAN. Vakbondshistorische archieven in het Regionaal Archief Nijmegen’. Het jaarboek
bevatte verder recensies van C.W. Koot, E.N.A. Heirbaut (red.), Schans Knodsenburg, de
nieuwetijdse bewoningsgeschiedenis (2016, door Maarten Hageman); Dolly Verhoeven e.a.
(red.), Gelderland grensland. 2000 jaar verdeeld en verbonden (2016, door Frank Inklaar) en
van Enne Koops e.a. (red.), Gelderland en de Eerste Wereldoorlog (2016, door Paul Moeijes).
Het jaarboek werd als gebruikelijk besloten met de ‘Bibliografie betreffende de geschiedenis
van Nijmegen over het jaar 2016’ door Léon Stapper.
Het jaarboek werd dit jaar uitgegeven door uitgeverij Vantilt. Redactiesecretaris Joos van
Vugt verzorgde dit jaar de eerste redactie. Hij coördineerde ook de eindredactie van het
jaarboek, waaraan meerdere leden van de redactie een aandeel hadden. Deze constructie
was nodig omdat de samenwerking met uitgeverij Vantilt nog niet helemaal rond is. Het is de
bedoeling dat volgend jaar de eindredactie en de productie geheel in handen van Vantilt
worden gelegd.
Presentatie Jaarboek Numaga 2017
De presentatie van het Jaarboek Numaga 2017 vond plaats in De Lindenberg op
zaterdagochtend 18 november 2017. De organisatie was in handen van Henk Termeer
(namens de redactie) en Rob Wolf (namens het bestuur). De presentatie werd verzorgd door
redactielid Maarten Hageman. Modernistische en traditionalistische architectuur was het
thema van deze bijeenkomst die werd geopend door voorzitter Jos Joosten. Voor een goed
gevulde zaal presenteerden auteurs Joep van Gennip en Marijke Roukens in het kort de
gebouwen waarover zij in het Jaarboek hebben gepubliceerd: het Berchmanianum en het
Auto-Palace. Architectuurhistoricus Michiel Kruidenier schetste de spanning tussen
traditionele en moderne architectuur in het Interbellum en Nijmegen blijft in Beeld liet
historische filmbeelden zien van beide gebouwen. De bijeenkomst werd besloten met een
korte forumdiscussie onder leiding van Maarten Hageman. Tot slot ontving architect Koos
van Lith, die het Auto-Palace heeft gerestaureerd, het eerste exemplaar van het Jaarboek uit
handen van Numaga-voorzitter Jos Joosten.
JvV, 22 januari 2018
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Jaarverslag Nijmeegs Katern 2017
In het verslagjaar 2017 verscheen de 31e jaargang van Nijmeegs Katern. De redactionele
formule van de periodiek van de historische vereniging Numaga bleef gelijk aan voorgaande
jaren. De nadruk lag op populair wetenschappelijke bijdragen over de geschiedenis en
archeologie van stad en streek. Diverse aankondigingen vonden plaats van uiteenlopende
activiteiten op het terrein van de Nijmeegse geschiedenis. Daar waar mogelijk werd getracht
de actualiteit aan te snijden.
In 2017 kwamen vijf nummers uit, elk van 16 pagina’s. De paginanummering liep van 1-80.
De vijf nummers van Nijmeegs Katern vormen tezamen weer een kleurrijk palet, niet alleen
wat betreft opmaak en vorm maar ook wat betreft een grote diversiteit aan onderwerpen in
zowel lange als korte verhalen. In nr 1 stond een brief van Maarten Schenck centraal die een
mooi inkijkje gaf in de keuken van de Gelderse landadel, verder was er een verhaal over
Mata Hari, die een paar maanden verbleef bij een Nijmeegs familielid, een verhaal over
jubilerende zustervereniging Heemkundekring Groesbeek en een In Memoriam van Jan
Thijssen (1943-2016). In nr 2 een bijdrage van de Oral History Werkgroep met Harry Burgers,
een bijdrage over de Groenewoudseweg met Jos Beke en drie boekbesprekingen over
(Industriële) Werken langs de Waal, Huis Wylerberg en de Maldenaren. Nr 3 was gewijd aan
40 jaar na de dood van Pé Hawinkels en Toren Gelderland, een nooit gebouwde folly uit
1882. In het 4e nummer werd het kleurrijke krakerspand Sint Annastraat 1 vergeleken met
een moskee in Isfahan en werd een warm pleidooi gehouden voor de herbouwplannen van
de Theeschenkerij in de Goffert. In het laatste nr 5 tenslotte werd onthuld dat Philips al in
1929 naar Nijmegen had willen komen (in plaats van 1953); met verder verhalen over
krantenman Louis Frequin, over 65 jaar witte huizen in Jerusalem en over de dreigende
sloop van een wederopbouwschooltje in de Molukkenstraat.
Alle artikelen werden ruim geïllustreerd met tekeningen en foto's, zowel uit particulier bezit
als uit de collectie van het Regionaal Archief Nijmegen. Zelfs de voor- en achterzijde van de
aan Johan Maelwael toegeschreven La Grande Pietà uit Musée du Louvre mocht worden
geplaatst.
Verder attendeerde de redactie de lezer op interessante boeken en andere publicaties, die
de afgelopen tijd over Nijmegen verschenen in de rubriek GESIGNALEERD, en in DE KORTE
GOLF werd de lezer op de hoogte gehouden van activiteiten van Numaga en andere
verenigingen, stichtingen en musea, in stad en soms ook de omgeving, alles op historisch en
cultureel gebied.
In 2017 veranderde de samenstelling van de redactie niet. De redactie bestond uit mw. drs.
E.F.M. Peters (vz.), drs. C.J.F. Brok, drs. M. de Grood, mw. drs. M. Jetten, mw. R. Klein MA en
drs. J.C.M. Wegman.
Nijmegen, februari 2018
Marga Jetten, redactiesecretaris NK
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Jaarverslag Numaga werkgroep Oral History
De Leden
De werkgroep bestaat op dit moment uit de volgende personen: Frans de Krijger,
Sophie Molema, Wim Bilo, Henk Janssen en Paul van der Flier. De groep komt ééns
per maand bijeen op het RAN.
Afgerond
- Lezing gedaan 16 mei 2017, voor de algemene ledenvergadering over Oral history.
Door Sophie Molema, Paul van der Flier en met Rob Wolf als gastinterviewer en Bart
Janssen als gast.
- Operatie Black Tulip. Kamp Mariënbosch. Internering van Rijks Duitsers klaar voor
uitzetting naar Duitsland. Boek is bij Aspekt gepubliceerd. Titel: Wie is de vijand?
Operatie Black Tulip. Acht Interviews met transcripties zijn naar het RAN en mogen
openbaar gesteld worden. (Sophie Molema)
- Industrieel erfgoed. Over de plannen van Philips om een fabriek te openen bij de
Groenestraat. Artikel geschreven voor Katern (Henk Janssen)
- Ontruiming Pierson 22 feb. 1981. Voormalig wethouder Volkshuisvesting Wim
Vrijhoef D66 is tweemaal geïnterviewd. Helaas geen krakers gevonden die hun
verhaal wilden vertellen voor de microfoon. Interview en transcriptie worden
ingeleverd bij het RAN (Wim Bilo)
- Mevr. G.M. janssen-Lodenstein geïnterviewd. Helaas geluidsopname mislukt. Op
papier uitgewerkt en wordt in maart ’18 ingeleverd bij het RAN (Wim Bilo)
- Mevrouw Berna Geysberts-Jansen uit Gendt. Is klaar. Interview en transcriptie
worden in maart ’18 ingeleverd bij het RAN (Wim Bilo)
- Jan de Reus Is klaar Interview en transcriptie worden in maart ’18 ingeleverd bij het
RAN (Wim Bilo)
Voortgang Oral Historyprojecten
- Mevrouw Ch. Klompé, verpleegster in het Canisius ziekenhuis tijdens Market
garden. Inmiddels afgerond door Anton van den Dungen, Tekst wordt nog later door
Frans de Krijger bewerkt voor publicatie. (Opnames in het R.A.N.) (Anton van
Dungen, Frans de Krijger)
- Industrieel erfgoed. Frans Wolf. Voormalig schoenwinkelier in de Pontanusstraat.
Inmiddels hebben twee voorgesprekken plaatsgevonden. Wordt weer snel opgepikt.
(Henk Janssen)
- Kapokfabriek: Voortgang project (Gedenkteken bominslag 2 oktober 1944)
Kapokfabriek Bottendaal. Bart Jansen heeft opnames gemaakt. Financiering rond.
Wel in een iets eenvoudiger uitvoering. (Frans de Krijger)

Projecten voor de toekomst
1) Het interviewen van verzetsmensen of hun kinderen (Sophie Molema)
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2) Gelderland Grensland festival juni 2018. Interviewen van Brabanders en Limburgers
die zich permanent in Nijmegen hebben gevestigd. In samenwerking met het Huis
van de Nijmeegse Geschiedenis. (Gaat mogelijk niet door)
3) Podcast. De beste interviews, de mooiste verhalen via podcast uitzendingen
beschikbaar stellen. Uitzoeken of dit realiseerbaar is en hoe we dat dan kunnen
doen. Nog geen werkbare formule gevonden. Wellicht is een optie om bestaand
materiaal te bewerken. (Paul van der Flier)
4) Samenwerking met Theatergroep Gras. Doel interviews van Gras bewaren in het
RAN. Interviews voor meerde doeleinden gebruiken. Bijvoorbeeld voor publicaties.
Toekomst van de werkgroep
Er zit nog steeds weinig voortgang in de afhandeling van de projecten. Uitzonderingen
daargelaten. Er moeten nieuwe leden komen om de continuïteit van de groep te
garanderen. Nieuwe en als het even kan vooral jonge leden moeten zorgen dat de vaart erin
komt. Voorzitter overweegt om na vier jaar voorzitterschap gedaan te hebben terug te
treden. Maar eerst proberen we een andere dag en tijdstip van vergaderen. Dus niet meer
vrijdags 16:00. Een tijdstip dat er al veel activiteiten in de stad plaatsvinden maar vanaf nu
vergaderen we maandelijks op donderdag 16:00.
Nijmegen 07-03-2018
Paul van der Flier, voorzitter Numaga werkgroep Oral History
0627581492 paulvanderflier@hotmail.com
Numaga Excursie Langs de Waal
Op zaterdag 20 mei namen ruim dertig Numaga leden deel aan de excursie naar de
Overbetuwe en het Rijk van Nijmegen. We bezochten het landgoed Oosterhout, waar
beheerder Frans Ameschot ons rondleidde langs het zeldzame oude ras Solongeschapen, het
Sterrebos en de tuinen. De Sint Leonardus kerk, gebouwd in de stijl van de Amsterdamse
School, bleek o.a. een altaarstuk te bevatten van Jan Toorop en de kerktoren van Winssen
was speciaal voor ons opengesteld om te beklimmen. In de Bunswaard in Beuningen
bezochten we een appartementencomplex in aanbouw in de voormalige steenfabriek en we
eindigden in het VASIM/Honig complex na uitleg van architectuurhistoricus Michiel
Kruidenier.
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