
 
 
 
 
Nijmegen, september 2019 
 

 
Zo woonde de elite! En: wat is het mooiste huis van Nijmegen? 
Presentaties: Huize Heyendael en Villa Carré en hun bewoners. 
Nijmegen kent veel fraaie villa’s en buitenhuizen. Hoe woonde de Nijmeegse elite, hoe zag hun 
interieur eruit? Met Numaga gaan we binnen kijken in een van de moderne, luxe stadspaleizen: 
Huize Heyendael aan de St. Annastraat uit 1914. Kunsthistorica Hettie Peterse, senior 
beleidsadviseur Nijmegen en monumentenkenner bij uitstek vertelt over de architectuur en de 
bewoners, de familie Jurgens.  Ook gaan we terug naar 1912 en brengen in het lommerrijke Hees een 
korte ‘virtuele’ theevisite aan de familie Oscar Carré o.l.v. historicus Jan Brauer.   
 

Uitslag verkiezing Mooiste huis van Nijmegen 
Een verkiezing die Numaga samen met de Gelderlander, in de zomermaanden heeft georganiseerd 
met een publieksstemming. Via mooistehuisvannijmegen@numaga.nl kon iedereen tot eind 
augustus zijn voorkeur aangeven. Deze avond wordt de winnaar bekend gemaakt. Een jury 
selecteerde uit alle inzendingen de tien mooiste, waarna er een publieksstemming volgde. De jury 
wordt gevormd door oud-voorzitter Nico Nelissen van het Nijmeegs architectuurcentrum, directeur 
Esther Lamers  van woningbouwcorporatie Woonwaarts (fusie tussen de Gemeenschap en 
Standvast), kunstenaar Diederik Grootjans en specialist jong erfgoed Leon van Meijel. 
De avond en verkiezing passen in het kader van het Numaga lustrum thema: ‘wonen in de oudste 
stad’. 

U kunt meestemmen via  https://www.gelderlander.nl/nijmegen/wat-vind-jij-het-mooiste-
huis-van-nijmegen-stem-mee~a74a29aa/ 
 
Aanvang: 20.00 uur 

Locatie: Huize Heyendael, Geert Grooteplein-Noord 9 
Entree €5,-  Numaga leden gratis  
 

Jong in de oorlog, Ooggetuigen van bevrijding en frontstad Nijmegen ’44-45  
26 september 19.30-22.00 in de Lindenberg, Steigerzaal, reserveren verplicht 
Terug naar september 1944 en de maanden daarna: Nijmegen is bevrijd, maar chaos overheerst. Het 
is een tijd vol spanning en angst. Maar ook van avontuur en vrijheden, zeker voor de Nijmeegse 
jeugd. Deze soms tegenstrijdige gevoelens staan centraal op deze avond.  Hoe was het om op te 
groeien in de oorlog? ‘Meisjes en jongens van toen’ vertellen over hun belevenissen. Rasverteller 
Bart Janssen presenteert enkele bijzondere kinderverhalen uit de bevrijdingstijd. Verder uniek recent 
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opgedoken historisch materiaal: foto’s van bevrijders en een rapport van de kinderpolitie over de 
verwilderde jeugd.  
 
Dit programma met ooggetuigen wordt geleid door dr. Ria van den Brandt, en begeleid door 
Nijmeegse historici Jan Brauer, Theo Engelen en Henk Termeer. De avond is omlijst met swingende 
bevrijdingsmuziek van ensemble QLite en actrice en zangeres Dorien Langenkamp. 
Co-productie: Numaga, Stedelijk Comité 4 en 5 mei, Infocentrum WO II 
 
Entree gratis 
Reserveren: 024-2200102, welkom@infocentrumwo2.nl  
Website: www.infocentrumwo2.nl  

 

 
 

Canadezen in Nijmegen 

Dinsdag 8 oktober 19.30- 22.00 in De Lindenberg, Steigerzaal, reserveren verplicht 
In de voorbereiding op het Rijnlandoffensief werden veel Canadese soldaten ingekwartierd 
bij Nijmeegse gezinnen, met natuurlijk veel gevolgen voor het dagelijks leven van de 
Nijmegenaren. Welke invloed had de aanwezigheid van de Canadese soldaten? En hoe 
keken zij tegen Nijmegen aan? Dit alles wordt duidelijk tijdens de ooggetuigenavond op 8 
oktober. Professor dr. Hans Bak van de Radboud Universiteit Nijmegen geeft voorafgaand 
aan de lezing een historische introductie, waarbij vooral het Canadese perspectief aan bod 
komt. Vervolgens delen ooggetuigen hun persoonlijke herinneringen aan de Canadese 
aanwezigheid in Nijmegen.  
Het blaasensemble QLite voorziet de avond van prachtige nummers in historische stijl. 
Co-productie: Numaga, Stedelijk Comité 4 en 5 mei, Infocentrum WO II 

 
Entree gratis 
Reserveren is voor beide avonden verplicht en kan via 024-2200102 of welkom@infocentrumwo2.nl. 
Vóór de avonden bestaat de mogelijkheid het Infocentrum WO2 te bezoeken tijdens een speciale 
openstelling vanaf 18:30 uur. Het Infocentrum zit naast de Lindenberg. Ridderstraat 27. 

 

10 oktober: Boekpresentatie Het verdriet van Nijmegen 
Numagalid Bart Janssen  interviewde elf jaar lang honderden nabestaanden van slachtoffers 
van het bombardement van 22 februari 1944. Het monumentale resultaat van deze oral 
history verscheen in 2005 onder de titel De pijn die blijft, Ooggetuigenverslagen van het 
bombardement van Nijmegen, 22 februari 1944. Bart Janssen trok dertien jaar lang opnieuw 
door het land om de herinneringen en verhalen van nabestaanden op te tekenen en foto’s 
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van Nijmeegse oorlogsslachtoffers te verzamelen. Het verdriet van Nijmegen 1940-1945, 
Slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog is nog omvangrijker dan De pijn die blijft en 
minstens zo imponerend. 
 
Numagaleden zijn uitgenodigd om op donderdag 10 oktober de boekpresentatie van dit 
omvangrijke boek in de Stevenskerk bij te wonen. 
Heleen Wijgers (directeur Stichting Stevenskerk) zal iedereen welkom heten. Daarna spreekt 
Bart Janssen, auteur van dit belangwekkende document en zal hij het eerste exemplaar 
overhandigen aan burgemeester Bruls. Vervolgens is het woord aan de burgemeester en zal 
historicus Lennert Savenije het officiële gedeelte afsluiten. 
Locatie:  Stevenskerk,  tijd: 16.30   
Entree  gratis 
 

Mannelijk, vrouwelijk of menselijk? 11e Grote Nijmeegse 
Geschiedenisquiz 
- de Lindenberg – zondag 27 oktober – 17.00-19.00  
Ook de Nijmeegse geschiedenis zit natuurlijk vol met thema’s als gender en sekse, maar toch 
blijft de geschiedschrijving gedomineerd door ‘mannelijke’ onderwerpen. Schrijf jij met je 
team geschiedenis door net als Wilhelmina Drucker en Aletta Jacobs de status quo te 
doorbreken, en er met de winst vandoor te gaan? Het belooft weer een uiterst spannende 
avond te worden, dus schrijf je vooral in! 
 

Met deze nieuwe editie van de 
Grote Nijmeegse 
Geschiedenisquiz wordt ook dit 
jaar het weekend van 
024Geschiedenis afgesloten. Het 
thema is zij/hij, aansluitend bij 
het thema van de nationale 
Maand van de Geschiedenis. 
Iedereen kan gratis deelnemen 
aan deze leerzame, grappige en 
historisch verantwoorde 
kennisquiz. Gelegenheidsteams 
van stadskenners, studenten, 
professoren, journalisten en 

politici strijden tegen elkaar om de overwinning, die roem en een passende prijs oplevert. 
 
De Grote Nijmeegse Geschiedenisquiz vindt op zondag 27 oktober van 17:00 tot 19:00 uur 
plaats in de Lindenberg (een nieuwe locatie dus!). Teams kunnen zich tot vrijdag 18 oktober 
12:00 aanmelden via hetarchief@nijmegen.nl en hoeven dan géén kaartje te halen. 
Individuele deelnemers of late beslissers kunnen op de dag zelf een gratis kaartje halen in de 
Lindenberg. 
De Grote Nijmeegse Geschiedenisquiz is een initiatief van Numaga, het Regionaal Archief 
Nijmegen, Ex Tempore, GSV Excalibur en het Katholiek Documentatie Centrum.  
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Praktische informatie 
Datum: zondag 27 oktober 2019, Tijd: 17:00 tot 19:00 uur 

Locatie: de Lindenberg (grote zaal) 
Aanmelden: Teams kunnen zich tot vrijdag 18 oktober 12:00 aanmelden 
via hetarchief@nijmegen.nl en hoeven dan géén kaartje te halen. Individuele deelnemers of 
late beslissers kunnen een gratis kaartje halen in de Lindenberg. 

9 november: Lustrummiddag in en over Bottendaal 
De feestelijke Numaga lustrumviering heeft als thema:  wonen in een gemengde wijk. 
Nadere informatie over het programma volgt nog, maar op het programma staan o.a. de 
uitreiking van de Numagapenning, meerdere sprekers en een wandeling door de wijk. 
 
Locatie: Thiemeloods, Leempstraat 32 
Tijd: 14.00-17.00 

 
 

7 december: Presentatie Numaga Jaarboek 2019 Nijmegen in de 
literatuur 

De jaarboekpresentatie op 7 december zal bestaan uit een mix van lezingen, filmfragmenten 
en een forumdiscussie over de plek van Nijmegen in de literatuur van de laatste halve eeuw. 
Over dat onderwerp gaat een van de artikelen in het zeer gevarieerde Jaarboek Numaga 
2019. 
 
Locatie: de Lindenberg (grote zaal) 
Tijd: 10.00-13.00 
Entree: 5 €  Numagaleden: gratis  
 

Aangeboden 
Wegens overlijden te koop aangeboden complete Numaga publicaties vanaf 1954.  
Contact: sanderhoppe@hotmail.com 
 

Activiteitenprogramma 2019 

• 24 september: Numaga avond ‘Zo woonde de elite in Nijmegen’ Lezing door Hettie Peterse 
(kunsthistorica) en Jan Brauer. Uitslag van de prijsvraag: het mooiste huis van Nijmegen.  

• 26 september: Jong in de oorlog en  
• 8 oktober Canadezen in Nijmegen,  twee avonden met getuigen van de bevrijding in 

Nijmegen.  
• 27 oktober 11e editie van de GNGQuiz, Locatie de Lindenberg 
• 9 november: lustrummiddag in de Thiemeloods in  Bottendaal. Met o.a. wandeling en 

uitreiking van de Numagapenning. 
• 7 december: presentatie Numaga Jaarboek 2019. Locatie: de Lindenberg. 
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