
 
 
Nijmegen, juni 2018 

Bestuurswisselingen 

 
De Algemene Ledenvergadering heeft op 22 mei j.l. ingestemd met de benoeming van twee nieuwe 

bestuursleden. Drs. Willeke Guelen volgt drs. Jan Brauer op als PR-functionaris en webredacteur. Drs 

Marga Jetten volgt drs. Els Peters op. Marga Jetten is al ruim 25 jaar verbonden aan het Nijmeegs 

Katern als redactiesecretaris. Beide vertrekkende bestuursleden zijn lange tijd actief geweest als 

bestuursleden van Numaga, waarvoor zij door de voorzitter hartelijk worden bedankt. Een passend 

afscheid van beide bestuursleden volgt in augustus. 

 

Cold case: de gifmoorden in de Honig na 75 jaar opgelost? 
 

Wie vermoordde de vijf werkbazen bij de 
Honig tijdens WO2 met rattengif? Wat kan 
daarvoor het motief geweest zijn? Waarom 
is de dader nooit gepakt? Deze avond op 
de 'plaats delict' in de Honig-fabriek werpt 
een nieuw historisch licht op deze cold 
case. 

 - historicus Henk Termeer zet de feiten op 
een rij, vertelt over verdachten, 
slachtoffers en het onderzoek destijds. 
Heeft de historicus nieuwe openingen in de 
zaak? (Zie ook Nijmeegs Katern februari 
2018) 

- cold-case rechercheur geeft zijn expertise 
vanuit het heden. 

- historicus Lennert Savenije schetst de context van collaboratie en verzet, ook in de Nijmeegse 
bedrijven. Hij publiceerde het nieuwe standaardwerk Nijmegen, collaboratie en verzet. Een stad in 
oorlogstijd (Vantilt 2018). 

Aan het eind van de avond is de zaak opgelost. 



• Numagalezing: dinsdag 18 september  Locatie: Honigcomplex 

• Zaal: de Bouillon, aanvang 20.00 uur 

 

Werkgroep Oral History zoekt uitbreiding! 
 

In 2014 is Numaga gestart met een werkgroep Oral History. Het belang van interviews als bron voor 

geschiedschrijving was de reden om belangstellenden te trainen in interviewtechnieken en te 

ondersteunen met professionele apparatuur van het Regionaal Archief Nijmegen. De 

geluidsopnames en de transcripties daarvan worden ook opgeslagen in het Archief. Bovendien 

bestaat de mogelijkheid om een interview te publiceren in het Nijmeegs Katern van Numaga, zoals 

gebeurd is met het interview met Harry Burgers in het Katern van april 2017.  

De werkgroep is op zoek naar versterking, want er zijn deelnemers afgehaakt en niet alle verzoeken 

en mogelijkheden voor interviews kunnen vervuld worden. We komen regelmatig bij elkaar om de 

voortgang van lopende projecten te bespreken en om nieuwe projecten te kunnen starten.                    

De eerstvolgende bijeenkomst is op donderdagmiddag 26 juli om 4 uur in het R.A.N.          Mariênburg 

27 Nijmegen.                

Wie belangstelling heeft en een uitnodiging wil ontvangen kan dat kenbaar maken aan Paul van der 

Flier en/of Frans de Krijger via de mailadressen paulvanderflier@hotmail.com of 

krijger.frans.de@kpnmail.nl   

 

Website vernieuwd 
De website van Numaga: www.numaga.nl is vernieuwd en aangepast aan de moderne tijd. De site is 

nu ook toegankelijk voor smartphone en tablet. 

 

Privacywetgeving AVG 

Numaga voldoet aan de nieuwe  Europese standaard voor privacy. Zie de rubriek lid worden of 

contact, op de website of  https://www.numaga.nl/privacyverklaring/ 

 

Activiteitenprogramma 2018 
- dinsdag 18 september: Numaga-lezing Honigcomplex 

- zondag 21 oktober: Grote Nijmeegse Geschiedenisquiz: LUX 

- zaterdag 17 november: presentatie  Numaga Jaarboek 2018 

- dinsdag 11 december: Mariken een muzikale vertelling 

 
 

Indien u geen prijs stelt op toezending van de ledenbrief afmelden bij Ledenadministratie@numaga.nl   of  

Museum Kamstraat 72, 6522 GD Nijmegen 
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