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Jaarverslag van de Historische 
Vereniging Numaga over het jaar 2020 

Leden 
Op 31 december 2019 telde de vereniging 775 leden, van wie 668 reguliere leden, 3 ereleden, 1 
begunstiger, 38 organisaties, 52 gezinsleden, 7 jeugdleden, 3 tientjesleden en 3 cadeauleden. 

Op 31 december 2020 telde de vereniging 769 leden, van wie 662 reguliere leden, 53 gezinsleden, 10 
jeugdleden, 40 organisaties, 3 ereleden en 1 begunstiger. 

Erelid waren, vanwege hun bijzondere verdiensten voor de vereniging, Stan Brinkhoff, Peter Houwen 
en Gerard Lemmens. Op 21 april 2021 is het erelid Gerard Lemmens helaas overleden. 

Bestuursleden 
Het bestuur telde op 1 januari 2020 de volgende leden: 

- Prof. dr. Theo Engelen, voorzitter 
- Andreas Caspers MA, extern secretaris 
- Dr. Ellen Hijmans, intern secretaris 
- Prof. dr. Fred Wester, penningmeester 
- Willeke Guelen MA, lid belast met PR en media 
- Mr. Frans de Krijger, lid belast met presentie 
- Drs. Marga Jetten, lid namens de redactie van het Nijmeegs Katern 
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- Drs. Louis Swinkels, lid namens Museum Het Valkhof 
- Dr. Henk Termeer, lid namens de redactie van het Jaarboek Numaga 
- Drs. Ernest Verhees, lid namens het Regionaal Archief Nijmegen 

De volgende bestuurswisseling vond plaats, maar kon door het vervallen van de Algemene 
Ledenvergadering in 2020 nog niet door de leden worden goedgekeurd: 

- Yvette Driever volgde Louis Swinkels op als bestuurslid namens Museum Het Valkhof 

Op 31 december 2020 had het bestuur de volgende samenstelling: 

- Prof. dr. Theo Engelen, voorzitter 
- Andreas Caspers MA, extern secretaris 
- Dr. Ellen Hijmans, intern secretaris 
- Prof. dr. Fred Wester, penningmeester 
- Willeke Guelen MA, lid belast met PR en media 
- Mr. Frans de Krijger, lid belast met presentie 
- Yvette Driever MA, lid namens Museum Het Valkhof 
- Drs. Marga Jetten, lid namens de redactie van het Nijmeegs Katern 
- Dr. Henk Termeer, lid namens de redactie van het Jaarboek Numaga 
- Drs. Ernest Verhees, lid namens het Regionaal Archief Nijmegen 

Bestuursvergaderingen 
Het bestuur vergaderde in 2020 4 keer, namelijk op 14 januari, 8 juli, 23 september en 15 december. 
Het dagelijks bestuur vergaderde 5 keer, namelijk op 26 maart, 15 mei, 22 juni, 17 september en 11 
november. Op 17 februari vonden bovendien de jaargesprekken plaats van het dagelijks bestuur met 
de redacties van het Jaarboek Numaga en het Nijmeegs Katern, alsmede met de 
programmacommissie, waarbij ontwikkelingen op de middellange termijn aan de orde kwamen. 

Speciale punten van aandacht tijdens de bestuursvergaderingen waren dit jaar: 

1. Het online beschikbaar stellen van de gedigitaliseerde verenigingstijdschriften; 
2. De financiën; 
3. De implicaties van de coronapandemie voor de activiteiten van de vereniging; 
4. De relatie van de vereniging met het Cultuurhistorisch Platform Rijk van Nijmegen (CPRN). 

Deze punten zullen hier verder worden toegelicht. 

1. Digitalisering 
In 2019 heeft de vereniging besloten tot digitalisering van alle tijdschriften die zij voor 2017 heeft 
uitgegeven, om deze gratis voor iedereen online beschikbaar te stellen. Voor dit project heeft zij, 
geadviseerd door Erfgoed Gelderland, subsidie aangevraagd bij de provincie; deze subsidie is haar 
vervolgens ook toegekend. 

In 2020 is dit project van start gegaan en afgerond. Een particulier bedrijf heeft de 
verenigingstijdschriften uit de collectie van de Gelderland Bibliotheek (Rozet) in Arnhem 
gefotografeerd. Over de gefotografeerde bestanden is de afspraak gemaakt dat zowel de Gelderland 
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Bibliotheek als de vereniging ze online beschikbaar mag stellen op de manier die haar het beste lijkt. 
De Gelderland Bibliotheek heeft dit gedaan door de bestanden te koppelen aan de 
titelbeschrijvingen in haar bibliotheekcatalogus. Numaga heeft ervoor gekozen haar bestanden 
beschikbaar te stellen via de bibliotheekcatalogus van het Regionaal Archief Nijmegen (RAN); de 
koppeling van alle bestanden aan titelbeschrijvingen zal in 2021 zijn afgerond. 

Een vervolg op het project is reeds in voorbereiding; het is de bedoeling dat de gedigitaliseerde 
bestanden periodiek zullen worden aangevuld met foto’s van de verenigingstijdschriften verschenen 
na 2016. 

Gedurende het hele jaar heeft het bestuur auteurs opgeroepen zich te melden, indien zij bezwaar 
hebben tegen het online beschikbaar stellen van hun artikelen. Het heeft hiervoor alle kanalen benut 
die het onder zijn hoede heeft (website, nieuwsbrief, Nijmeegs Katern en Jaarboek Numaga) en het 
heeft alle auteurs van wie het e-mailadres bekend was nog eens extra hierover aangeschreven. Het 
merendeel van de auteurs heeft hier niet op gereageerd. Voor zover er wel reacties zijn 
binnengekomen, waren die overwegend instemmend. Met de paar auteurs die hebben aangegeven 
niet met de voorgestelde regeling akkoord te gaan, zal echter rekening worden gehouden: hun 
artikelen zullen niet online worden gezet. Het bestuur meent hiermee voldaan te hebben aan de 
inspanningsverplichting rechthebbenden te informeren, maar zal ook in de toekomst nog eventuele 
bezwaren van rechthebbenden honoreren. 

2. Financiën 
Door de coronabeperkingen zijn de uitgaven sterk teruggelopen, terwijl de contributie-inkomsten 
ongeveer gelijk zijn gebleven. De reserves zijn daardoor toegenomen (zie de bijlage met jaarcijfers). 

3. Coronamaatregelen 
Op 12 maart kondigde de overheid voor het hele land maatregelen af om verspreiding van het 
coronavirus tegen te gaan. Deze maatregelen beperkten het sociale verkeer in hoge mate en legden 
het verenigingsleven nagenoeg plat. Het bestuur besloot daarom in het voorjaar om voor de rest van 
het jaar zowel de ledenavonden als de excursie te schrappen. In het najaar besloot het ook af te zien 
van de jaarboekuitreiking. Zowel in het voorjaar als in het najaar heeft voorzitter Theo Engelen een 
brief aan de leden geschreven, waarin hij al deze afwegingen verwoordt. 

Het schrappen van alle evenementen hield ook in dat er geen fysieke algemene ledenvergadering 
georganiseerd kon worden. Het bestuur heeft wel overwogen om de algemene ledenvergadering 
online te organiseren, maar heeft dit idee uiteindelijk als te onpraktisch opzijgeschoven en heeft 
besloten de eerst volgende algemene ledenvergadering pas in 2021 te organiseren. De jaarstukken 
over 2019 zijn wel, zoals gebruikelijk, in het voorjaar op de website gepubliceerd. 

Naast het nemen van het onprettige, maar noodzakelijke besluit om nagenoeg het hele 
jaarprogramma te schrappen, heeft het bestuur ook gekeken naar wat het kon doen om de leden van 
Numaga in deze sombere tijden een hart onder de riem te steken. De werkloos geworden 
programmacommissie kwam met het voorstel het redactieteam van het Nijmeegs Katern te 
versterken en daarmee het verschijnen van dubbeldikke katernen mogelijk te maken. Het bestuur 
heeft dit initiatief ondersteund door hiervoor de benodigde fondsen beschikbaar te stellen. Verder 
heeft het bestuur zich ingespannen om alle jaarboeken nog voor de kerst bij de leden te bezorgen.  
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Ook heeft het getracht het verschijnen van het nieuwe jaarboek niet geheel onopgemerkt voorbij te 
laten gaan; op 17 december heeft een kleine bestuursdelegatie (Theo Engelen, Ellen Hijmans en 
Henk Termeer) in een uitgeklede ceremonie het eerste exemplaar van het jaarboek aangeboden aan 
burgemeester Hubert Bruls. Tijdens deze plechtigheid heeft de voorzitter de gelegenheid gehad kort 
met de burgemeester te praten over alle gevolgen van de pandemie voor het verenigingsleven. 

4. CPRN 
Op 6 november hebben Theo Engelen en Andreas Caspers een overleg gehad met Henk Beerten en 
André Stufkens, respectievelijk voorzitter en interim secretaris van het Cultuurhistorisch Platform 
Rijk van Nijmegen (CPRN), over de relatie van Numaga met het CPRN. Daarbij zijn afspraken gemaakt 
over de wijze waarop informatie wordt gedeeld en inspraak wordt geregeld en hoe het CPRN zich 
naar de gemeente toe presenteert als vertegenwoordiger van de Nijmeegse cultuurhistorische 
organisaties. Ook is er gesproken over een gezamenlijke strategie rondom de aanstelling van een 
gemeentelijke cultuuraanjager in 2021. 

Activiteiten 
De volgende activiteiten zijn in 2020 van de vereniging (mede)uitgegaan: 

• Twee ledenavonden, namelijk op 25 januari (‘Moeten we nog bang zijn voor een 
hoogwaterramp?’) en op 10 maart (‘De Benedenstad en zijn liederen’). De organisatie van de 
ledenavonden lag in handen van de programmacommissie (zie bijlage 1); 

• De Grote Digitale Nijmeegse Geschiedenisquiz op 18 oktober. Dit evenement vond plaats in 
het kader van ‘024 Geschiedenis’ en de landelijke ‘Maand van de Geschiedenis’ en kwam tot 
stand door samenwerking van de vereniging met het RAN, het KDC, GSV Excalibur en Ex 
Tempore. Namens de vereniging waren Jan Brauer en Frans de Krijger betrokken bij ‘024 
Geschiedenis’; 

• De publicatie van vijf nummers van het populair-wetenschappelijke tijdschrift Nijmeegs 
Katern. Drie van deze nummers waren dubbeldik. De organisatie hiervan lag in handen van 
de redactie van het Nijmeegs Katern (zie bijlage 2); 

• De publicatie van het Jaarboek Numaga 2020. De organisatie hiervan lag in handen van de 
redactie van het Jaarboek Numaga (zie bijlage 3); 

• Een plechtige, maar besloten uitreiking van het Jaarboek Numaga 2020 op het stadhuis aan 
de burgemeester, door Theo Engelen, Ellen Hijmans en Henk Termeer op 17 december; 

• De publicatie van vijf nieuwsbrieven, opgesteld door intern secretaris Ellen Hijmans; 
• Het onderhoud van de website, door Willeke Guelen; 
• De beantwoording van vragen over de geschiedenis van Nijmegen en omgeving, door extern 

secretaris Andreas Caspers; 
• Het aanvullen van het verenigingsarchief, ondergebracht bij het RAN, met stukken uit de 

jaren 2015-2019, door extern secretaris Andreas Caspers. 

Geen doorgang vonden de volgende activiteiten: 

• Drie ledenavonden (zie bijlage 1); 
• De excursie (zie bijlage 4); 
• De feestelijke aanbieding van het Jaarboek Numaga 2020 (zie bijlage 3). 
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Bijlagen 
In de bijlagen zijn de jaarverslagen opgenomen van de verschillende werkgroepen die binnen de 
vereniging actief zijn. 

Bijlage 1; ‘Jaarverslag Programmacommissie Numaga over 2020’ 

Bijlage 2; ‘Jaarverslag NIJMEEGS KATERN 2020’ 

Bijlage 3; ‘Jaarverslag van de redactie van het Jaarboek Numaga over 2020’ 

Bijlage 4; ‘Jaarverslag over 2020 van de Werkgroep Excursies’ 

Bijlage 5; ‘Jaarverslag over 2020 van de monumentenadviseurs’ 

Bijlage 6; ‘Numaga werkgroep Oral History, Jaarverslag 2020’ 
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Bijlage 1 
Jaarverslag Programmacommissie Numaga over 2020 

Leden van de Programmacommissie (procom) in 2019: Jan Brauer, Hans Wegman, Rob Wolf, Eric 
Reijnen Rutten, Willeke Guelen,  Theo Engelen. 

Vergaderingen van de procom in 2020: 13 januari, 16 juni (tuin), 30 oktober (digitaal).  

Vanaf 2017 bestaat er een zogenoemde programmacommissie bij Numaga, een groep leden die zich 
buigt over de programmering van lezingen/ledenavonden voor de korte en langere termijn. In dat 
jaar is ook besloten die ledenavonden anders aan te pakken dan voorheen. Niet meer één spreker, 
maar een thematische aanpak met gevarieerde informatievormen: interview, film, debat, lezing…De 
locatie kan per keer verschillend zijn, zo mogelijk aansluitend bij het thema. (Ook het kostenaspect 
speelt een rol bij de keuze van een locatie). Tegen het eind van het jaar is de status van de procom 
wat formeler geworden, met een vz, Jan Brauer, en een secr, Hans Wegman.  

Door corona werd de programmering in 2020 ernstig verstoord. Twee activiteiten vonden slechts 
doorgang: 

25 januari in het Honig-complex: Nooit meer [op de vlucht voor] watersnood?  Herinneringen aan de 
bijna-ramp van januari 1995:  Lotte Jensen over watersnoodrampen in onze geschiedenis, Ed 
d’Hondt, destijds de regionaal coördinator,  Alphons v Winden (waterpeilen.nl) over wateroverlast en 
dijkverzwaring, Ooggetuigen van de bijna-ramp in 1995. Grote zaal, grote opkomst verwacht, maar 
die viel tegen, 50 aanwezigen.  

10 maart in Trianon. Het Benedenstadslied.  René v Hoften, Jozef Vos en Hans Wegman verzorgen 
een  programma rond hun gelijknamig boek. 2x 45 minuten. Eerste deel: een verhaal over de 
Benedenstad gelardeerd met fragmenten uit allerlei liedjes door Peter Freijssen. Na pauze: Een 
aantal liederen met korte inleidingen door Jozef en Hans. Aan de vooravond van de lockdown, toch 
70 aanwezigen.  

De geplande bijeenkomst van 12 mei in  Huis Wylerberg kwam te vervallen. Titel: Op de grens. Helga 
Ullrich-Scheyda zou vertellen over tijd voor de oorlog in Kranenburg. Twee Musschenbergers zouden 
het verhaal vertellen van hun Beekse en Duitse vader die na de oorlog vijand werd en geïnterneerd in 
Vught.  

De programmacommissie heeft geen bijeenkomsten meer voorbereid maar ondersteuning geboden 
aan de redactie van het Katern. Nummer 3, 4 en 5 zijn dubbeldik uitgebracht 

Ook hebben we het idee besproken om korte filmpjes te maken n.a.v. artikelen in Katern,  om die op 
de website te plaatsen. 

 

Hans Wegman  
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Bijlage 2 
Jaarverslag NIJMEEGS KATERN 2020 

In het Coronajaar 2020 verscheen de 34e jaargang van Nijmeegs Katern. De redactionele formule van 
het tijdschrift 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. In 
verband met de beperkingen als gevolg van het besmettelijke Coronavirus konden er weinig 
activiteiten plaatsvinden. Omdat ook veel Numaga-activiteiten niet door konden gaan heeft het 
bestuur aan Nijmeegs Katern gevraagd om dikkere nummers uit te brengen, zodat aan de leden van 
Numaga in ieder geval meer leesplezier kon worden geboden. Vanwege Corona moesten de 
redactievergaderingen deels digitaal plaatsvinden.  

In 2020 kwamen vijf nummers uit, twee van 16 pagina’s en drie van 32 pagina’s. De 
paginanummering liep van 1-128, alleen het jaar 2007 met het Gelre nummer telde er meer!   

De vijf nummers van Nijmeegs Katern vormen tezamen wederom 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 stonden een artikel over De stadsboeren en de bemoeienis van de 
Boerenbond en een verhaal over strijdlustige jonge vrouwen in het openbare leven waaronder Betsy 
Perk in Nijmegen. In nr. 2 waren een bijdrage opgenomen over de van Amsterdam naar Nijmegen 
verhuisde groothandel in verfwaren Hafkenscheid, een bijdrage over een toevallig gevonden 
Romeinse pot met zogenaamde priksporen en een bijdrage over Scouting Albertus in Nijmegen-
West.  

Het eerste dubbeldikke nr. 3 was gewijd aan de speurtocht naar de Canadese Kantine in 
Mariënbosch, nav een zoekplaatje uit 1997, aan de Cholera in Nijmegen, aan de braakloop van 
Walter Scott in Nijmegen, aan gezondheid en hygiëne in de 19de-eeuwse weesinrichting Neerbosch 
en aan een Duitse versperring op de Waalbrug. In nr. 4, het tweede dubbeldikke nummer, werd 
aandacht besteed aan Nijmeegse historische muurschilderingen of Waalpaintings, aan de 
tienhoekige paviljoens van architect Tuynenburg Muys in Kinderdorp Neerbosch, aan de opgraving 
van rijkeluishoven in de Piersonstraat, aan de pestbestrijding in de Republiek en in het Nijmegen van 
de 17de eeuw en aan een vaderlands reliek of zwaard uit 1568. In het laatste dubbeldikke nr. 5 
tenslotte was er aandacht voor het tehuis voor maatschappelijke schipbreukelingen Luctor et Emergo 
in de benedenstad, kreeg de lezer een inkijkje in de Nijmeegse tijd van Suriname pionier en militair 
John Gabriel Stedman, de Grenzfeste Kranenburg onder het Nationaalsocialisme, en Wolven bij 
Nijmegen in de 16, 17e en 18e eeuw, en kreeg de lezer een aantal Nijmeegse recepten 
voorgeschoteld uit de 18e eeuw.   

Alle artikelen werden ruim geïllustreerd met tekeningen en foto's, zowel uit particulier bezit als uit 
de collectie van het Regionaal Archief Nijmegen (RAN).  

Verder attendeerde de redactie de lezer het hele jaar zeer uitvoering op interessante (historische) 
boeken, die het afgelopen jaar over Nijmegen verschenen in de rubriek GESIGNALEERD. Behalve in nr 
1 waren de aankondigingen in de rubriek DE KORTE GOLF karig dit jaar. In verband met de 
beperkingen als gevolg van het Coronavirus waren er nauwelijks activiteiten te melden van Numaga 
en ook niet van andere verenigingen, stichtingen en musea op historisch gebied. De aangekondigde 
activiteiten moesten vaak worden afgeblazen. In verband met het digitaliseren van alle Numaga 
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publicaties in 2020 en het online zetten van alle publicaties tot en met 2016 werd er in alle 
afleveringen van Nijmeegs Katern een oproep aan rechthebbenden gedaan.   

In 2020 veranderde de samenstelling van de redactie. In het begin van het jaar werd een nieuw 
redactielid welkom geheten, historicus W. (Willem) Tielen, MA. De redactie bestond verder uit mw. 
drs. E.F.M. (Els) Peters (vz.), drs. C.J.F. (Kees) Brok, drs. M. (Melchior) de Grood, mw. drs. M.(Marga) 
Jetten, en drs. J.C.M. (Hans) Wegman. Eind februari werd de redactie opgeschrikt door het plotseling 
overlijden van Martijn Wijngaards (1976-2020), redactielid van Nijmeegs Katern van 2005 tot 2014.  

Nijmegen, februari  2021 

Marga Jetten, redactiesecretaris Nijmeegs Katern  
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Bijlage 3 
Jaarverslag van de redactie van het Jaarboek Numaga over 2020 

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. V.J.C. (Vincent) Hunink 
E. (Ellen) Nieboer MA 
L. (Lidewij) Nissen MA 
L. (Lennert) Savenije MA 
Drs. L. (Louis) Swinkels 
 
De redactie kwam in 2020 viermaal bijeen. Op 16 januari werd vergaderd in het Regionaal Archief 
Nijmegen. De daarop volgende vergadering, die gepland stond voor 16 april, werd afgelast vanwege 
de coronacrisis. Daarvoor in de plaats werd op 4 juni een online vergadering ingelast. Ook de daarop 
volgende vergaderingen van 10 september en 12 november vonden online plaats. 

 

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 17 februari 2020 ten huize van de voorzitter, Theo 
Engelen. Behalve de voorzitter waren Andreas Caspers, 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 toekomstige productie van het jaarboek nu 
uitgeverij Vantilt als zelfstandige uitgeverij ophoudt te bestaan. Ook de komende internetpublicatie 
van alle bijdragen van alle tijdschriften (Numaga, Jaarboek Numaga en Nijmeegs Katern) kwam ter 
sprake. Over de presentatie van het jaarboek in december kon nog niets beslist worden in verband 
met de coronacrisis. 

 

3. Jaarboek Numaga 2020 

Het Jaarboek Numaga 2020 was een varia-nummer met, na het voorwoord van voorzitter Henk 
Termeer, de volgende bijdragen: Femke de Roode, ‘De Nijmeegse stadsmuren. Nieuwe 
archeologische inzichten in de ontwikkeling van de Nijmeegse stadsversterking’; Suzanne de Lijser, 
‘Van vestingwerk tot visitekaartje van de stad. De verschillende functies van Nijmeegse 
verdedigingstorens en stadspoorten door de eeuwen heen’; Christiaan van Bochove, Mathijs 
Gerritsen en Sven Trommelen, ‘Nijmegenaren bij de VOC: noodsprong of weloverwogen stap?’; Arno 
van den Brand, ‘Vrijmetselarij en sodomie. Nijmegen 1752-1753’; Paul van der Heijden, Paul 
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Klinkenberg en Paul Thissen, ‘De kasteeltuin van Ubbergen. Een monumentale geschiedenis’; Jan K.H. 
van der Meer, ‘‘De oudste boekhandel van Nederland’. Boekhandel Ten Hoet in Nijmegen’; Wim de 
Natris, ‘‘Luchtgevaar!’. Luchtbescherming in Nederland en Nijmegen 1931-1940 – een overzicht’. 

In de archeologisch rubriek schreef Maartje A.B. over ‘Een vijftiende-eeuwse herberg tussen 
Nijmegen en Hees: een bescheiden schakel in het Noordwest-Europese wegennet’. Namens het 
Regionaal Archief Nijmegen maakten Astrid Beckers en Derk Prins studie van ‘‘Kleine onbeduidende 
stukjes perkament, waarop ik teekens vond’. Membra disiecta in de collecties van het Regionaal 
Archief Nijmegen’. Namens De Bastei leverde Suzanne de Lijser een bijdrage getiteld ‘De opkomst 
van het vuurgeschut binnen de verdediging van Nijmegen in de zestiende eeuw’. Namens Museum 
Het Valkhof  was er een artikel van Yvette Driever, ‘De medicijnkast van dokter Jan Berends’ en 
namens de Stichting Nijmegen Blijft in Beeld een bijdrage van Martijn Bakker en Ineke Martin, 
‘Nijmegen Blijft in Beeld – historische beeldvorming als missie’. Het jaarboek bevatte verder de 
volgende recensies: Theo Engelen over W.A.M. de Bruijn e.a., Spiegels op het Verleden. De Historie 
van het Nijmeegse Geslacht De Bruijn. 1540-2006 (2019); Henk Termeer over Paul Klinkenberg, Paul 
Thissen, Paul van der Heijden, Bezet, bevrijd & geplunderd. Geallieerde plunderingen in de regio 
Nijmegen, 1944-1945 (2020); Willem Jan Pantus over Wies van Leeuwen en Jos Joosten, Het Canisius 
College. Monument van katholieke emancipatie? (2019); Lieske Tibbe over Leo Ewals, Wim van 
Woerkom (1905-1998). Veelzijdig en gedreven (2019) en Leo van Bergen over Joos van Vugt, 
Gezondheid voor Allen. De Radboud Universiteit en haar medische ontwikkelingswerk 1965-2015 
(2019). Het jaarboek werd zoals gewoonlijk besloten met de bibliografie van Léon Stapper over 
publicaties over de geschiedenis van Nijmegen die in 2019 zijn verschenen. 

Het jaarboek werd dit jaar weer in eigen regie uitgegeven, zoals voor enkele jaren ook gebruikelijk 
was. Redactiesecretaris Joos van Vugt verzorgde daarbij zowel de redactie van de bijdragen als 
daarna de gehele coördinatie van de productie met vormgever en drukker. Er wordt over nagedacht 
hoe beide taken kunnen worden gescheiden, want ze zijn beide zeer tijdrovend. 

 

4. Presentatie Jaarboek Numaga 2020 

De presentatie van het Jaarboek Numaga 2020 moest vanwege de coronacrisis worden afgelast. In 
plaats daarvan overhandigde de voorzitter van de vereniging, Theo Engelen, het eerste exemplaar 
aan burgemeester Hubert Bruls. In De Gelderlander werd aandacht besteed aan het verschijnen van 
het nieuwe jaarboek. 

 

JvV, 4 mei 2021 
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Bijlage 4 
Jaarverslag over 2020 van de Werkgroep Excursies 

Op zaterdag 25 april  was de jaarlijkse Numaga excursie gepland naar de vestingsteden Ravenstein en 
Zaltbommel. Door de coronamaatregelen kon deze excursie helaas geen doorgang vinden. Het 
bestuur en de excursiecommissie hebben besloten om de excursie in het najaar van 2021 alsnog 
plaats te laten vinden, mits de omstandigheden het toelaten. 

Ellen Hijmans 

 

De excursiecommissie had een excursie voorbereid die gepland stond in april 2020. Maar door de 
corona-uitbraak heeft de commissie haar activiteiten moeten staken en is besloten de excursie te 
verplaatsen naar september/oktober 2021. We wachten de ontwikkelingen met betrekking tot de 
corona-maatregelen af.  

Ruurd van der Staaij 
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Bijlage 5 
Jaarverslag over 2020 van de monumentenadviseurs 

De enige actie van de monumentenadviseurs in 2020 is aansluiten namens Numaga in de werkgroep 
“Nijmegen spoort wél!”. Hierin werken we samen met Erfgoedvereniging Heemschut en Nijmegen 75 
jaar wederopbouw voor het veranderen en vernieuwen van het centraal station Nijmegen. 
Als werkgroep hebben we (bouw)historische informatie aan PRO Rail verzonden. Wij waren ook 
gesprekspartner in het z.g. stationscafé. 
De insteek is om de bouwfragmenten van de  architecten Peters en Van Ravesteyn in de 
nieuwbouwplannen te integreren. 
In de komende jaren blijven we hiermee aan de slag. 
 
Tom Smits 
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Bijlage 6 
Numaga werkgroep Oral History, Jaarverslag 2020 

Leden                                                                                                                     

De werkgroep bestond per begin 2020 uit de volgende personen:  

• Paul van der Flier, voorzitter en publieksmedewerker Regionaal Archief Nijmegen 
• Wim Bilo 
• Mathilde van Hulzen 
• Henk Janssen 
• Frans de Krijger 

Bijeenkomsten                                                                                                       

De werkgroep is in 2020 slechts 2 keer bij elkaar geweest: 16 januari en 20 februari. Op 10 maart 
werd van Numaga in Trianon nog een laatste bijeenkomst gehouden over het boek De Benedenstad 
en zijn liederen, maar de rest van het jaar werden alle bijeenkomsten opgeschort als gevolg van de 
opgelegde beperkingen van het Corona-virus, Dus ook de bijeenkomsten van de werkgroep en de 
mogelijkheid om interviews af te nemen.  

Dat gold ook voor de bijeenkomsten van de Verhalenbank, die in 2020 ook geen aanvullingen leverde 
voor de Collectie bij het Regionaal Archief Nijmegen. Vermeldenswaard is wel het afscheidsboek van 
Professor Dolly Verhoeven, van 2008 t/m 2019 bijzonder hoogleraar Nijmeegse Geschiedenis, die in 
augustus 2020 in het boek Het Nijmegen gevoel Een naoorlogse stadsgeschiedenis maar liefst 44 
interviews verwerkte tot een beeld van Nijmegen op basis van gesproken woorden. 

Projecten                                                                                                              

Over de lopende en nieuwe projecten kan nog vermeld worden:  

• Vanuit het aan de Waalkade gevestigde Besiendershuis wordt een verhalenbank 
ontwikkeld met opnames van herinneringen aan de Benedenstad en de rivier de Waal. 
Deze opnames zijn te beluisteren bij Besiendershuis.com/verhalenbank en zullen 
overgedragen worden aan de Collectie Verhalenbank van het Regionaal Archief 
Nijmegen. Vanuit onze werkgroep kan hier op aangesloten worden met interviews over 
de verkrotting van de benedenstad. 

• Wat betreft de geschiedenis van het dorp Hatert was al een geluidsopname opgenomen 
van de preek van kapelaan Hol in 1967 bij gelegenheid van de sluiting en voorgenomen 
sloop van de kerk van Hatert. Opgehelderd is wie de opname heeft gemaakt: Rob Croes 
meldt in de website Hatert toen en nu, dat hij die opname gemaakt heeft met een 
bandrecorder, die hij had gespaard van vakantiewerk bij Zwanenberg in Oss. Door 
Mathilde van Hulzen is een transcript van die preek gemaakt, die eveneens is 
opgenomen bij het RAN.  

• Ten behoeve van het Numaga-archief bij het RAN werd het archief aangevuld met 
stukken uit de periode 2015-2019.  
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