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Tijdens deze wandeling van 1,5 km die in ongeveer 1 uur te lopen is, treft u kunstwerken aan uit verschillende
kunsthistorische stromingen. De werken die in deze route centraal staan, hebben één ding met elkaar gemeen: ze
brengen allemaal de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in herinnering.
(Verder wordt u geattendeerd op andere beelden, die u tijdens deze wandeling passeert.)
 
De Soldaat is tijdelijk in opslag wegens herinrichting Plein 1944.



 
De route start op Plein 1944 waarvan de naam verwijst naar het bombardement op 22 februari 1944. Een groot deel
van het Nijmeegse centrum werd hierdoor getroffen en veel mensen kwamen hierbij om. Dit plein vormt het
stedenbouwkundig hart van de wederopbouw in Nijmegen. Er werd een monument geplaatst van Jac Maris, ter
herinnering aan de militairen die tijdens de Tweede Wereldoorlog sneuvelden. Tijdens de herinrichting van het plein
wordt het beeld van Jac Maris gerestaureerd en kunt u het nu niet zien.
 

 
U loopt via de Augustijnenstraat naar de Grote Markt met het Waaggebouw (gevelbeelden). Middenop het plein staat
het bekende Marikenbeeld. Terwijl dit beeld het misschien niet meteen doet vermoeden, bestaat er een relatie met de
Nijmeegse oorlogsgeschiedenis. Het beeld is namelijk aan de stad geschonken door Vroom en Dreesman N.V. te
Nijmegen. Het bedrijf wilde op deze wijze na de Tweede Wereldoorlog haar dank betuigen aan de gemeente 'voor de
zorg en de ontzaglijke moeite die men zich getroostte voor de wederopbouw van de gehavende stad’.
 

 
U loopt onder de kerkboog door naar de St. Stevenskerk. Via de linkerzijde loopt u langs de kerk. (gevelbeelden aan
de Latijnse School, Moenenbeeld halverwege de trappen.) Onderaan de westzijde van de kerk, op het zogenaamde St.
Stevenskerkhof, staat een beeld van Mari Andriessen.
 

 
U verlaat het St. Stevenskerkhof via de trap die u op de Ganzenheuvel brengt. Onderaan deze trap ('WAT ER IS" van
Marc Ruygrok) loopt u rechtsaf via de Ganzenheuvel richting Smidstraat. Op de plek waar de Smidstraat samenkomt
met de Nonnenstraat en de Priemstraat bevindt zich het Kitty de Wijzeplein. Hier staat een beeld dat is ontworpen door
Paul de Swaaf. Het houdt de herinnering in leven aan alle in de Tweede Wereldoorlog omgekomen Nijmeegse joden.
 

kunstenaar: Jac Maris
titel: Monument voor de gesneuvelde Nederlandse militairen uit de Tweede Wereldoorlog
jaartal: 1951
locatie: In depot

kunstenaar: Vera van Hasselt
titel: Mariken van Nieumeghen
jaartal: 1957
locatie: Grote Markt

kunstenaar: Mari Andriessen
titel: Monument voor de burgerslachtoffers van de Tweede Wereldoorlog
jaartal: 1959
locatie: Sint Stevenskerkhof

kunstenaar: Paul de Swaaf
titel: Joods monument
jaartal: 1995
locatie: Kitty de Wijzeplaats

kunstenaar: Henk Visch
titel: De Schommel
jaartal: 2000
locatie: Raadhuishof



 
Dan wandelt u omhoog door de Smidstraat. Via een doorkijkje rechts ziet u een omgevingskunstwerk van Christiaan
Paul Damsté. U komt aan op de Grote Markt en volgt de Burchtstraat richting Marikenstraat. U loopt de Marikenstraat
rechts boven in. Onder de bomen in de tuin ter hoogte van het stadhuis treft u het kunstwerk van Henk Visch.
 

 
Terug naar de Burchtstraat loopt u richting Museum Het Valkhof. U gaat over het Kelfkensbos (kunstwerk Narcisse
Tordoir, godenpijler van Ram Katzir) en passeert het museum om langs de linkerkant de trappen naar het Hunnerpark
te nemen. Het Hunnerpark (dat vol beelden staat: Twee Zuilen van Peter van de Locht,  het beeld van Petrus Canisius
gemaakt door Toon Dupuis, de C.A.P. Ivensbank) gunt ons een blik op het Keizer Traianusplein.
 

 
Het beeld van Petrus Canisius vormt de afronding van het park aan de Jorisstraatkant. Wanneer u richting Keizer
Traianusplein loopt, ziet u aan de rand van het park een ruimte die door lage muurtjes wordt omsloten. Hier bevindt
zich een afdeksteen met daaronder de tijdcapsule met daarin historische documenten die betrekking hebben op
Operatie Market Garden in 1944.
De capsule werd op 18 september 1974 begraven in aanwezigheid van Koningin Juliana en verschillende legerleiders
en zal worden geopend in het jaar 2044.
 

 
Voor de wilskrachtige wandelaar heeft deze route nog een intensief eindtraject in petto. Via de zebra’s kan het Keizer
Traianusplein veilig worden overgestoken, zodat u op het rechter voetgangers- of fietspad richting Lent kunt lopen.
Terwijl u geniet van het uitzicht over de Waal en de Ooijpolder zullen de betekenis van de brug en de rivier in de
Tweede Wereldoorlog zich aan u opdringen. Nadat de Waalbrug in september 1944 ongeschonden in handen van de
bevrijders was gevallen ontfermden geallieerde soldaten en tanks zich over deze belangrijke oeververbinding.
Nijmegen was weliswaar bevrijd maar lag nog bijna een half jaar in de frontlinie omdat Arnhem tijdens operatie Market
Garden een brug te ver was.
Het is gepast om deze wandeling te beëindigen bij de plaquette waarmee Jan van Hoof, een belangrijke Nijmeegse
verzetstrijder, wordt herdacht. Hier eindigt de Herinneringsroute.
 

kunstenaar:  Onbekend
titel: Afdeksteen tijdcapsule
jaartal: 1974
locatie: Hunnerpark

kunstenaar: Marius van Beek
titel: Verzetsmonument
jaartal: 1954
locatie: Keizer Traianusplein

kunstenaar: Jac Maris
titel: Gedenksteen Jan van Hoof
jaartal: 1945
locatie: Waalbrug, pijler aan Lentse zijde


