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Jaarverslag van de historische vereniging Numaga over het jaar 2018 

 
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 en het Nijmeegs Katern, van de werkgroep Oral History en de Reiscommissie. 
Het jaarverslag staat op de agenda van de algemene ledenvergadering van 14 mei 2019. 
 

Verslag van het bestuur 

Leden 

Op 31 december 2018 telde Numaga 786 leden, van wie 686 ‘gewone’ leden, 38 organisaties 
(bibliotheek, archief), 51 gezinsleden, 5 jeugdleden en 6 overige leden (erelid, begunstiger). 
Op 31 december 2017 telde de vereniging 785 leden, van wie 687 gewone leden, 42 
organisaties, 45 gezinsleden, 5 jeugdleden en 6 overige leden. 
Vanwege hun bijzondere verdiensten voor de vereniging zijn Peter Houwen, Gerard 
Lemmens en Stan Brinkhoff erelid van Numaga. Erelid Jan Kuijs is in 2018 overleden. 

Bestuursleden 

Het bestuur telde op 1 januari 2018 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 
- 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 
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De Algemene Ledenvergadering van 22 mei 2018 gaf goedkeuring voor de volgende 
bestuurswisselingen. Marga Jetten volgde Els Peters op als lid namens de redactie van het 
Nijmeegs Katern. Willeke Guelen volgde Jan Brauer op als lid belast met PR en media.  
  
Op 31 december 2018 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 
- Willeke (W.M.) Guelen MA, lid belast met de PR en media 
- Mr. Frans (F.W.A.J.) de Krijger, lid 
- Drs. Marga (M.) Jetten, 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 in 2018 zes keer, namelijk op 16 januari, 20 maart, 16 mei, 21 juni, 
28 augustus, 30 oktober en 11 december. 
Het dagelijks bestuur kwam eveneens zes keer bijeen, en wel op 4 januari, 15 maart, 18 juni, 
21 augustus, 30 oktober. Op 26 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  

- De regeling Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG); 
- Protocollen (opstellen van een document met taakomschrijvingen van de diverse 

bestuursfuncties, richtlijnen voor lezingen en declaratieregels); 
- Bestuurswisselingen, waaronder de opvolging van voorzitter Jos Joosten; 
- Jaarstukken van 2018, aanpak van de financiële problematiek; 
- Activiteiten van de programmacommissie die de Numaga-avonden voorbereidt; 
- De voorbereiding van Lustrum 2019 door o.a. een pre-lustrumcommissie; 
- Voorbereiding van de presentatie van het Jaarboek Numaga; 
- Eindredactie van het Jaarboek Numaga; 
- Uitreiking Numaga-penning 2019; 
- Mededelingen van de redacties en commissies (vast agendapunt); 
- Deelname aan externe activiteiten (CPRN, 024 geschiedenis 19-21 oktober; festival 

Gelderland Grensland). 
 

Financiën  

In 2017 heeft het bestuur bezuinigingsmaatregelen genomen (goedkopere zaal, versobering 
ledenbrief, laten ophalen van Numaga Jaarboek, limitering van de kosten van 
afscheidsetentjes). Deze maatregelen, en de contributieverhoging met 5 € hebben ertoe 
geleid dat 2018 met een gunstig resultaat kon worden afgesloten. Het blijft echter zaak de 
verhouding tussen inkomsten uitgaven nauwlettend in de gaten te houden. 
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Tijdens de ALV 2018 is verslag gedaan door de kascommissie, bestaande uit S. Brinkhoff en 
M. Blans en is het bestuur gedechargeerd voor 2017. Tot leden van de kascommissie voor 
het jaar 2018 zijn benoemd de leden S. Brinkhoff en H. Koolen. 
 
 

Activiteiten 

Programmacommissie  

De in 2017 ingestelde programmacommissie had op 1 januari 2018 de volgende leden: Jan 
Brauer, Jos Joosten en Rob Wolf (bestuur), Eric Reijnen Rutten (De Gelderlander) en Hans 
Wegman (Nijmeegs Katern). Op 31 december is de samenstelling in zoverre veranderd dat 
Jos Joosten, vooruitlopend op zijn terugtreden als voorzitter in 2019, is gestopt. In zijn plaats 
werd bestuurslid Willeke Guelen lid van de commissie. 
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 ook van actuele maatschappelijke  
discussies; 

- samen te werken met partners binnen en buiten het historische veld; 
- zo mogelijk bijeenkomsten op een bijzondere passende locatie te organiseren. 

Terwijl in de oorspronkelijke opdracht van de programmacommissie alleen de planning 
centraal staat, blijkt dat ze in de praktijk de volledige voorbereiding en organisatie van de 
Numaga-avonden voor haar rekening neemt. 
De programmacommissie is vijf maal bijeen gekomen: 19 februari, 23 april, 25 juni, 8 
oktober en 3 december. Omdat de drie leden van de (pre-) lustrumcommissie (Willeke 
Guelen, Jan Brauer, Rob Wolf) ook lid van de programmacommissie zijn, is deze commissie in 
de programmacommissie opgegaan. Dit is ook gebeurd, omdat de lustrumviering in afwijking 
van eerdere lustra niet beperkt blijft tot één dag, maar het hele jaar 2019 thematisch wordt 
uitgewerkt. 
 
Numaga-activiteiten 
* 27 januari, zaterdagmiddag, ‘De krant, de baas in de stad?’. 
locatie redactiekantoor De Gelderlander, Kaapstander. 
Naar aanleiding van het verschijnen van Krantenpaus – De oorlogen van Louis Frequin (1914-
1998), de biografie van de oud-hoofdredacteur van De Gelderlander. Gesprek met de 
auteurs Hélène van Beek en Louis van de Geijn o.l.v. Hans Wegman; historische filmbeelden. 
Paneldebat over rol en macht van de lokale journalistiek, toen en nu. Met: Annemieke 
Schakelaar (Omroep Gelderland), Steven Trooster (Ugenda), Raymond Janssen (lokale 
omroep RN7); gespreksleiders Geert Willems en Eric Reijnen Rutten (De Gelderlander);  
70 aanwezigen. 
 
* 6 maart, dinsdagavond, ‘Politieke omwentelingen in Nijmegen’ 
locatie Lutherse kerk, Prins Hendrikstraat.  
Aanleiding: de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart. 
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Drie korte lezingen: Joost Rosendaal, Radboud Universiteit (RU) over de omwenteling van de 
Bataafs-Franse tijd 1795 – 1815; Ron de Jong (Kiesraad) over de omwentelingen omstreeks 
1900, waarna de katholieken de dominante politieke factor in Nijmegen werden; Peter van 
der Heijden (CPG) over de nasleep van de Piersonaffaire 1981, waarna het CDA zijn positie 
als dominante politieke kracht afstond aan ‘links’, met name de PvdA.  
Debat o.l.v. Eric Reijnen Rutten tussen Paul Depla (oud-wethouder van Nijmegen, nu 
burgemeester van Breda) en Lisa Westerveld (uit Nijmegen afkomstig Tweede Kamerlid  
GroenLinks). Thema: de volgende politieke omwenteling in de gemeentepolitiek?.  
Marijke van de Pavert en Elly Leusink zorgden voor de muzikale intermezzi. 
80 aanwezigen. 
 
* 22 mei, dinsdagavond, ‘Stadsgeschiedenis’ 
Locatie Lindenberg, Steigerzaal, interne ledenavond na de ALV 
Documentaire van Kees Moerbeek over de zusters van kasteel Hallo, ingeleid door Hans 
Wegman. 
Lezing van Billy Gunterman, medeauteur, over de onlangs verschenen Nieuwe Historische 
Atlas van Nijmegen. 70 aanwezigen. 
 
* 18 september, dinsdagavond, ‘Gifmoorden in de Honig 1943-1944’  
Locatie Honigcomplex onder de soeptoren  
Gesprek met historicus Henk Termeer over de onopgeloste gifmoorden op vijf Honig 
werkbazen  Honig in oorlogstijd  o.l.v. Jan Brauer.  De feiten op een rij,  de slachtoffers, de 
verdachten en het destijds verrichte onderzoek, door Henk Termeer. Historicus Lennert 
Savenije, auteur van het standaardwerk Nijmegen, collaboratie en verzet. Een stad in 
oorlogstijd, schetste de historische context. Talita Smits, docent aan de Politieacademie 
Apeldoorn en cold case-expert, liet haar licht op de zaak schijnen; gespreksleider Eric Reijnen 
Rutten. 150 aanwezigen. 
 
* 17 november, zaterdagmorgen, Jaarboekpresentatie, ‘Vluchtelingen in Nijmegen’  
Locatie Lindenberg, Lindenbergzaal 
Programma: Inleiding door redacteur en auteur Toon Bosch over de historische lijnen in de 
vluchtelingenopvang in Nijmegen; interview door auteur Rob Wolf met Liesje van Elteren 
(kind van Belgische vluchtelingen); voormalig stadsdichter Victor Vroomkoning (kind van 
Belgische vluchtelingen) las enkele gedichten voor; klankbeeld over opvang van Joodse 
vluchtelingen in de jaren dertig door auteur Jan Brauer; historische films over vluchtelingen 
in Nijmegen door Nijmegen blijft in Beeld; forumdiscussie onder leiding van dagvoorzitter 
Maarten Hageman met Toon Bosch, auteur Herman Simissen en emeritus hoogleraar 
rechtssociologie RU, Kees Groenendijk; aanbieding van het eerste exemplaar aan 
burgemeester Bruls. 125 aanwezigen 
 
* 11 december, dinsdagavond, ‘Numaga-avond in het teken van het Marikenjaar’ 
Locatie Lutherse kerk 
Programma: ‘Marieke uit Nijmegen’,  een muziekvertelling van het Marikenverhaal door 
verteller Jacques de Vroomen en organist Joost Langeveld. Lezing van Jos Joosten, 
hoogleraar Nederlandse letterkunde Radboud Universiteit, over Mariken en de 
vooroordelen. Lezing van Jordi Lammers over het controversiële en op het Marikenverhaal 
gebaseerde toneelstuk Mascheroen van Hugo Claus. Eric Reijnen Rutten in gesprek met twee 
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‘nieuwe Marikens’: Cathy van Beek, oud-bestuurder van Radboud UMC, en Doro Krol, 
kunstenaar. 70 aanwezigen. 
 
Ledenbrief  
De door intern secretaris Ellen Hijmans verzorgde Ledenbrief is de afgelopen jaren 
uitgegroeid tot een onmisbaar medium waarin het bestuur de leden over komende 
activiteiten informeert en oproepen / mededelingen doet. De Ledenbrief wordt digitaal 
verzonden, uitgezonderd aan de leden die hebben doorgegeven dat ze een papieren brief 
willen ontvangen. 
 
 
Externe activiteiten 
* In het weekend van 024 Geschiedenis (19 - 21 oktober) was Numaga bij twee 
gelegenheden present. Tijdens de openingsavond in de Stevenskerk kwam de muzikale 
omlijsting van de Fietsband, een orkest waarvan bestuurslid Frans de Krijger lid is, en hield 
extern secretaris Rob Wolf een pitch. 
* In de overvolle zaal 7 van Lux vond op zondagmiddag 21 oktober de tiende editie van de 
Grote Nijmeegse Geschiedenisquiz plaats. Hierin werkt Numaga samen met RAN, KDC en  
geschiedenisstudenten van GSV Excalibur en Ex Tempore. Jos Joosten en Jan Brauer zijn 
namens Numaga betrokken bij deze activiteit. 

 
 

Rob Wolf, extern secretaris 9 april 2019 
 

 

Verslag van de redactie van het Jaarboek Numaga 

 

1. 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 
M. (Maartje) A.B. MA 
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. (Lidewij) Nissen MA 
L. (Lennert) Savenije MA 

Dr. V. (Vincent) Hunink 
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De redactie kwam in 2018 vijf maal bijeen: op 18 januari, 12 april, 7 juni, 13 september en 15 
november. De eerste drie vergaderingen vonden plaats in de burelen van het Regionaal 
Archief Nijmegen aan het Mariënburg, de laatste twee in het Erasmusgebouw van de 
Radboud Universiteit. 

De redactie werd versterkt door de toetreding van historici Lidewij Nissen en Maartje A.B. 
Peter van den Broeke en Rob Camps hebben in de loop van het jaar laten weten afscheid te 

willen nemen van de redactie. Zij zullen worden opgevolgd door Louis Swinkels 
(Valkhofmuseum) en Ellen Nieboer (RAN), die begin 2019 zullen aantreden. 
 

2. 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 26 februari 2018 ten huize van 
de voorzitter, Jos Joosten. Behalve de voorzitter waren 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 nagepraat over de 

productie en presentatie van het jaarboek 2017. Verder werd gesproken over de opzet van 

de komende jaarboeken, de samenwerking met uitgeverij Vantilt en de mogelijkheden om 
Jaarboekartikelen online ter beschikking te stellen (open access). 
 

3. Jaarboek Numaga 2018 

Het Jaarboek Numaga 2018 was een themanummer, gewijd aan het onderwerp 
‘vluchtelingen in Nijmegen’. Het jaarboek bevatte de volgende artikelen: Els Peters, 
‘Nijmegen, doorgangsplaats voor gevluchte hugenoten’; Otto S. Lankhorst, ‘‘Doch God heeft 
ons arme ballings nu eenmaal een schuilplaats in Nijmegen gegeven’. Drie 
zustercongregaties gevlucht naar het Kasteel van Hallo’; Rob Wolf, ‘Vluchtelingen uit België 
in Nijmegen tijdens en na de Eerste Wereldoorlog, 1914-1919’; Toon Bosch, 
‘Rampenbestrijding en vluchtelingenopvang in Nijmegen tijdens en na de watersnood van 

1925/1926’; Jan Brauer, ‘‘Willkommen in Holland!’ De opvang van Joodse vluchtelingen in 
Nijmegen, 1933-1940’; Herman Simissen, ‘Politiek vluchteling in Nederland. De Nijmeegse 
jaren van Martha Tausk’, en Hans Bots, ‘De vluchtelingenstroom van 2015-2016 en de 
opvang in Nijmegen. Een terugblik’. 

In de rubriek Archeologische Noviteiten verscheen een bijdrage van Stefan Weiss-König, 
‘Een loden vervloekingstablet uit Ulpia Noviomagus’. Namens het Regionaal Archief 
Nijmegen leverde Rob Camps een bijdrage over ‘Het ‘gevluchte’ archief van het 

nonnenklooster van de heilige Maria Magdalena te Nijmegen (1250-1562)’. Namens 
museum De Bastei schreef Suzanne de Lijser over ‘De Bastei: vindplaats van tweeduizend 
jaar Nijmeegse geschiedenis’. Lennert Savenije leverde namens het Valkhofmuseum een 
artikel over ‘Geschenken voor de burgemeester. Recente aanwinsten van Museum Het 
Valkhof’. Bert Thissen schreef een in memoriam van Jan Kuijs (1952-2018), historicus, 
mediëvist en voormalig redactiesecretaris van Jaarboek Numaga. 

Het jaarboek bevatte verder recensies van Peterse e.a., De Stevenskerk. 750 jaar spiegel 
van Nijmegen (2017, door Willem Frijhoff); Roelofs, Johan Maelwael (2017) en Verhoeven en 

Stufkens, Johan Maelwael en de Gebroeders van Limburg (2017, beide door Bram de Klerck); 
Bouwer, Brakkenstein. Een Nijmeegse buitenplaats en zijn bewoners (2018, door Martijn 
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Bakker); Uitterhoeve e.a., Nieuwe Historische Atlas van Nijmegen (2018) en Luderer, 
Nijmegen in vogelvlucht (2016, beide door Jan Hartmann); Ullrich-Scheyda en Thissen, 
Johanna Sebus und das Hochwasser von 1809 (2017, door Martijn van der Burg en Toon 
Bosch); Savenije, Nijmegen, collaboratie en verzet (2018, door Peter Romijn) en Van Beek en 
Van de Geijn, Krantenpaus (2017, door Maarten-Jan Dongelmans). Het jaarboek werd als 
gebruikelijk besloten met de ‘Bibliografie betreffende de geschiedenis van Nijmegen over 

het jaar 2017’ door Léon Stapper. 
Het jaarboek werd ook dit jaar uitgegeven door uitgeverij Vantilt. Redactiesecretaris Joos 

van Vugt verzorgde de eerste redactie van alle bijdragen. De eindredactie (eigenlijk meer: de 
productie) van het jaarboek werd verricht door Rob Wolf. Hoe de eindredactie de komende 
jaren wordt geregeld is nog niet duidelijk: het is een intensieve en aan deadlines gebonden 
klus, die sinds enkele jaren is gescheiden van het inhoudelijke redactiewerk om de 
redactiesecretaris te ontlasten. Het is niet altijd gemakkelijk om binnen de redactie hiervoor 
een vrijwilliger te vinden. 

 

4. Presentatie Jaarboek Numaga 2018 

De presentatie van het Jaarboek Numaga 2018 vond wederom plaats in De Lindenberg, op 
zaterdagochtend 17 november 2018. De organisatie was grotendeels in handen van Henk 
Termeer en Toon Bosch (namens de redactie) en Rob Wolf (namens het bestuur). De 
presentatie werd verzorgd door redactielid Maarten Hageman. Het thema was: Nijmegen als 

toevluchtsoord voor vluchtelingen door de eeuwen heen. Na de opening door de voorzitter 
van de vereniging, Jos Joosten, schetste Toon Bosch enkele historische lijnen in de 
Nijmeegse vluchtelingenopvang door de eeuwen heen. Rob Wolf had een vraaggesprek met 
mevrouw Liesje van Elteren (93), kind van Belgische vluchtelingen. Victor Vroomkoning, 
eveneens kind van Belgische vluchtelingen, droeg enkele gedichten voor, Jan Brauer 
vertoonde een klankbeeld over de opvang van Joodse vluchtelingen in Nijmegen in de jaren 
dertig en stichting Nijmegen Blijft in Beeld vertoonde enkele historische films over 
vluchtelingen in Nijmegen. Daarna volgde een forumdiscussie met Kees Groenendijk van het 

Centrum voor Migratierecht aan de RU en historici Herman Simissen en Toon Bosch, onder 
leiding van Maarten Hageman. Tot slot werd het eerste exemplaar van het Jaarboek 
uitgereikt aan burgemeester Hubert Bruls. 
 
Joos van Vugt, 28 februari 2019 
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Verslag van de redactie van het Nijmeegs Katern 

 
Nijmeegs Katern, de periodiek van de historische vereniging Numaga, beleefde in het 
verslagjaar 2018 haar 32e jaargang. De redactionele formule 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 2018 kwamen vijf nummers uit, elk van 16 pagina’s. De paginanummering liep van 1-80.  
 
Het eerste van de vijf nummers van Nijmeegs Katern werd nagenoeg geheel in beslag 
genomen door een reconstructie van de zeven onopgeloste gifaanslagen op werkbazen in de 
Hollandia/Honig Levensmiddelenfabriek in Nijmegen in de bezettingsjaren 1943-1944 en hun 
nasleep. Numaga organiseerde later in dat jaar nog een zeer druk bezochte lezingenavond 
over dit thema in het door de Honig verlaten complex. In nr. 2 verscheen een artikel over de 
geschiedenis van de verdwenen buitenplaats van Rooyesteyn in Neerbosch en een artikel 
over de betekenis van de schoenindustrie in Nijmegen en omgeving. De Stichting Industrieel 
Erfgoed organiseerde in het voorjaar ook een tentoonstelling over de schoenindustrie. In het 
3e nummer werd aandacht besteed aan het laat-19de-eeuwse, luxueus ingerichte Hotel Groot 
Berg en Dal en aan de Militaire overblijfselen van de eigenwijze IJssellinie in de Ooijpolder. In 
nr. 4 stonden artikelen over de ‘onzichtbare epidemie’ van de Spaanse Griep in Nijmegen en 
over een 16de-eeuwse Landbrief van het Circul van de Ooij. En verder werd aan de lezer 
uitgelegd wat Stookhout te maken had met het zielenheil van Maria van Gelre. In het laatste 
nummer van het jaar werden artikelen opgenomen over de laat-18de-eeuwse leerboekjes 
van twee Gelderse dominees, over de veranderende jeugdzorg in de jaren 1955-1965 in de 
Van ’t Lindenhoutstichtingen en over het bezoek van Montgomery aan de Weesinrichting.  
Alle artikelen werden ruim geïllustreerd met tekeningen en foto’s, zowel uit particulier bezit 
als uit de collectie van het Regionaal Archief Nijmegen. Tezamen vormen de vijf nummers 
niet alleen wat betreft onderwerpen maar ook wat betreft opmaak en vorm een kleurrijk 
geheel.  
 
In de rubriek GESIGNALEERD attendeerde de redactie de lezer op interessante boeken en 
andere publicaties, die de afgelopen tijd over Nijmegen verschenen. In de rubriek 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 2018 veranderde de samenstelling van de redactie. De redactie nam in januari afscheid 
van Ruth Klein en begroette geschiedenisstudent Cas Sijtstra. De redactie bestond uit drs. 
E.F.M. (Els) Peters (voorzitter.), drs. C.J.F. (Kees) Brok, drs. M. (Melchior) de Grood, drs. M. 
(Marga) Jetten, C. Sijtstra en drs. J.C.M. (Hans) Wegman.  
 
 
Marga Jetten, redactiesecretaris Nijmeegs katern, februari 2019 
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Verslag van Numaga werkgroep Oral History 

De Leden 

De werkgroep bestaat op dit moment uit de volgende personen: Frans de Krijger, Mathilde 
van Hulzen, Wim Bilo, Henk Janssen en Paul van der Flier. De groep komt ééns per maand 
bijeen op het RAN. 
Sophie Molema heeft het afgelopen jaar de werkgroep verlaten met de mededeling dat ze 
meer tijd nodig heeft voor nieuwe projecten. 
Mathilde van Hulzen heeft zich aangesloten als nieuw lid. Gaat voortvarend te werk. Helpt 
met transcripties en doet interviews. 

Afgeronde projecten 

Kapokfabriek: Gedenkteken bominslag 2 oktober 1944.  
Berna Geysberts-Jansen, uit Gendt is klaar. Staat online in de Verhalenbank 
Ontruiming Pierson 22 feb. 1981. Interviews Wim Vrijhoef. Staat online in de Verhalenbank 
Jan Reus Interview en transcriptie zo goed als klaar om ingeleverd te worden 
 

Voortgang Oral Historyprojecten 

Mevrouw Ch. Klompé, verpleegster in het St. Canisius Ziekenhuis tijdens Market garden. 
Inmiddels afgerond door Anton van den Dungen, Tekst wordt nog later door Frans de Krijger 
bewerkt voor publicatie. (Tweede opname ontbreekt in het RAN er wordt contact gezocht 
met Anton van Dungen) (Frans) 
Meneer van Heusden Ervaringen Tweede wereldoorlog. (Mathilde) 
Repatrianten kamp mariniers ‘Wederopbouw” Ten Hoetstraat 21, interviewen van ex-
bewoners, zoals meneer Moz. Latuheru en dochter van beheerder, Josine de Vries. 
(Mathilde, Paul) 
Industrieel erfgoed Nyma, 1943 stakingen. Granaataanvallen (Henk) 

Projecten voor de toekomst 

Nijmeegse Families interviewen van nazaten van historisch belangrijke families 

Vierdaagse feesten Interviewen oprichters eerst uur van Vierdaagsefeesten / 

Valkhofaffaire 

Benedenstad interviewen bewoners / betrokkenen sloop en herbouw benedenstad (Wim) 

024 Geschiedenis 2019 hij/zij. Opkomst en ondergang van de Feeks 

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)  

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.  
Paul van der Flier, voorzitter Numaga werkgroep Oral History, 20 februari 2019 
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Verslag Numaga-excursie op 14 april 2018 

Grave en Nijmegen, van Coehoorn tot de opheffing van de vestingwet van 1874 

 
 
De belangstelling bleek groot met vijftig deelnemers. Een gevarieerd aanbod en ook de 
verplaatsing van de excursiedatum naar medio april zullen daar mogelijk aan hebben 
bijgedragen.  
We zijn gestart in het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis waar we werden ontvangen door 
Mireille Peters en haar medewerkers. Wim de Natris heeft daar een presentatie gehouden 
over het ontstaan van de vestingwerken in Nijmegen en de ontmanteling daarvan. 
Vervolgens konden we de Duitse bunker in het Valkhofpark en de Bastei bezoeken. De 
geschiedenis van de bunker werd door Christoph van den Belt verhaald en geïllustreerd door 
foto’s en materiaal uit de jaren 1940-1945.  In de Bastei die nog niet voor het publiek was 
opengesteld, werden we rondgeleid door Suzanne de Lijser. Vervolgens gaf zij samen met 
Billy Gunterman een toelichting op het kamerbreed beeld van het Waalfront en de 
ontwikkeling van de stad aan de hand van oude kaarten. Daarna zijn we met een bus van 
Toonen naar Grave gereden. Daar aangekomen werd de lunch gebruikt in het Griekse 
restaurant Apollo.  
Het middagprogramma begon met een bezoek aan de Hampoort waarin het Graafs museum 
is gevestigd. Gezien het aantal deelnemers is de groep gesplitst. Toelichting op de maquette 
van de 18e -eeuwse vestingstad kregen we van Frank Haans. Verder hebben we de 
onderaardse gang naar de voorwerken bezocht.  
Het bezoek aan Grave is afgesloten met een rondleiding door de stad door Frans Ekstijn en 

Martin Koole. Daarbij werd ook de Sint Elisabethkerk aangedaan. Vanwege een 

brandweeroefening kreeg de kerk jammer genoeg niet helemaal de aandacht die zij verdient. 
Rond 18.00 uur waren we weer in Nijmegen.  
 
Ruurd van der Staaij, 21 februari 2019 
 


