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Nijmegen, april 2018

22 mei 2018: Numaga ledenavond: ALV en thema stadsgeschiedenis
Programma voor de pauze
- ALV (de agenda en vergaderstukken zijn vanaf 15 mei beschikbaar op de website www.numaga.nl)
- Jaarrede van de voorzitter
Na de pauze: Thema stadsgeschiedenis
- Documentaire van Kees Moerbeek over de zusters van kasteel Hallo (ingeleid door Hans Wegman).
In de hal van de Lindenberg – die op de plaats van het kasteel staat – is de door Kees Moerbeek
gemaakte maquette van Hallo geplaatst.
- Lezing van Billy Gunterman over de Nieuwe Historische Atlas van Nijmegen die onlangs is
verschenen. Als voormalig geografie- en didactiekdocent is hij gefascineerd door de vraag hoe je het
verhaal van de stad vertelt met behulp van kaart, beeld en tekst. Hij beantwoordt de vraag aan de
hand van twee hoofdstukken uit de atlas: (12) Stad aan de rivier en (17) Een volle stad en leeg
Schependom.

•

Dinsdag 22 mei. Aanvang: 20.00, locatie Lindenberg, Steigerzaal. In verband met de trappen:
maakt u gebruik van de lift, vraag het barpersoneel. Zij helpen u graag verder.

Netwerk Oorlogsbronnen
Bent u bekend met het Netwerk Oorlogsbronnen? Dit is een netwerkorganisatie, waar het Regionaal
Archief Nijmegen onderdeel van is, dat tot doel heeft bronnen over de Tweede Wereldoorlog in
Nederland digitaal beter vindbaar en bruikbaar te maken.
Er is een samenwerking met het digitale tijdschrift ‘Onderzoek Uitgelicht’, een productie van het
Comité 4 & 5 mei. Hiervoor wordt elke editie een rubriek gemaakt waarin één of meer
oorlogsbronnen worden uitgelicht die aansluiten bij het thema. De maart-editie had het thema
‘lokale geschiedenissen’ en we hebben gekozen voor een Nijmeegs verhaal. Zie:
https://www.tweedewereldoorlog.nl/onderzoekuitgelicht/lokale-geschiedenissen/bevrijdenijmegen-als-frontstad/

Met Numaga naar Kranenburg - Muziek, toneel en taal over de grens –
Op zaterdagmiddag 23 juni is er een bijzonder Numaga-programma op een ongebruikelijk moment in
het jaar. En ook nog eens buiten de stad. Samen met de zusterverenigingen van de Duffelt en van

Kranenburg organiseren we een leerzame en vermakelijke middag rond het thema Taal en
Grens, over de historische ontwikkeling van het grensdialect.
De grens scheidt en
verbindt mensen. De
taal overschrijdt
grenzen, ook aan de
randen van Gelderland.
Zo spreken de mensen
in de grensstreek Kleef Nijmegen al eeuwenlang
een gemeenschappelijke
taal, in de
taalwetenschap bekend
als het Kleverlands
dialect continuüm. Een
boeiende vraag is hoe
dit dialect zich in de negentiende eeuw ontwikkelt tegen de achtergrond van de opkomende Duitse
en Nederlandse natiestaten met hun standaardtalen. Het lijkt erop dat het grensdialect nauwelijks
beïnvloed wordt door de officiële landstalen. Het gemeenschappelijke dialect is handig in het sterk
groeiende economische en sociale grensverkeer – rond 1900 is nog bijna een derde van de
huwelijken in deze regio grensoverschrijdend. In feite spreken de mensen in het dagelijkse leven
dezelfde taal in twee verschillende landen. Wat is het effect van de steeds sterkere politieke grens
op die dagelijkse taal in de twintigste eeuw? Denk aan de grote impact van de twee wereldoorlogen
op de onderlinge banden in de grensregio. De functie van het dialect verandert na 1945 danig.
Een taalkundige ontmoeting over de grens, die goed aansluit bij het erfgoedfestival Gelderland Grensland 2018.
Programma
Charlotte Reijngoudt-Giesbers spreekt over de invloed van de politieke grens op het dialect in de
grensstreek. Zij promoveerde in 2008 aan de RU op Dialecten op de grens van twee talen. Verder zijn
er bijdragen in het dialect van verschillende plaatsen in de grensstreek, we horen Millingse liedjes,
zien toneel uit de Düffel en vernemen van Groesbeekse woorden en zegswijzen. Na afloop kunnen er
met een borrel of een pot bier in allerlei dialectvarianten intermenselijke grenzen worden
overgestoken…
•
•

Locatie Bürgerhaus Kranenburg
Tijdstip 23 juni, 14.30-17.00 uur

N.B. Hoe kom je in Kranenburg? Met bus Lijn 58 (NIAG) een half uurtje vanaf het Nijmeegse NS
station (13.28) of Plein 44 (check OV info), of lekker op de fiets of met de auto, amper 12 km.

Activiteitenprogramma 2018
•
•
•

Dinsdag 22 mei: ALV en themalezing stadsgeschiedenis, Lindenberg, Steigerzaal.
Zaterdag 23 juni: tweetalig middagprogramma i.v.m. Gelderland Grensland
Eind juni: verschijnen Nijmeegs Katern/3

Indien u geen prijs stelt op toezending van de Ledenbrief afmelden bij
ledenadministratie@numaga.nl

