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Aaaah…..toe,
nog één verhaaltje dan?

Er was eens, lang lang geleden… Net als alle kinderen was ik er ook gek op om te luisteren naar
verhalen. En als volwassene nog steeds. Boeken, films, Netflix, verhalen van vroeger en nu. Nog
boeiender vind ik waargebeurde verhalen. Helemaal als deze verteld worden door degene die
het zelf allemaal heeft beleefd. Als iemand over zijn of haar herinneringen vertelt, hang ik aan de
lippen van diegene. Super trots en blij ben ik dan ook met het project van onze eigen vrijwilligster
de 23 jarige Nijmeegse, Anneliek Peters. In het jaar dat we stilstaan bij 75 jaar vrijheid heeft zij het
project 'Before we Forget' ontwikkeld.
Iedere dag verdwijnen er stukjes Nijmeegse geschiedenis. Niet in de zin van een historische bron, maar
de Nijmeegse ooggetuigen die ondertussen op leeftijd
zijn. Mensen die vol zitten met verhalen over de Tweede Wereldoorlog, de wederopbouw van Nijmegen en de
Nijmeegse samenleving. Verhalen die uiteindelijk verloren zullen gaan als ze niet bewaard worden. Anneliek
heeft ouderen die ze kent geïnterviewd en ervaren welke
fantastische, onverwachte en emotionele verhalen er
worden verteld door de generatie van ooggetuigen. Uit
deze verhalen is de expositie 'Before we forget' voortgekomen.
De verhalen van vijf ooggetuigen uit de periode 1940 t/m
1970 kunnen in een huiselijke sfeer worden beluisterd,
waardoor je het gevoel krijgt dat de ooggetuige zelf het
verhaal aan je vertelt.
De expositie is de start van het project waarmee aandacht gevraagd wordt voor het belang van het verza-

melen van de verhalen van een uitstervende generatie,
zodat onze kennis over de Tweede Wereldoorlog en de
wederopbouw vanuit de beleving van ooggetuigen groter
wordt en voor iedereen toegankelijk.
Jij kan hieraan bijdragen!
Hoe? Je kunt je aanmelden tijdens de expositie
en binnenkort volgt
informatie op de webstie van het Huis van de
Nijmeegse Geschiedenis.
Doe je ook mee?

Mireille Peters,
Huis van de Nijmeegse
Geschiedenis
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