
Kunstwerken in Herinneringsroute 1
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.



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

Dit werk stond oorspronkelijk op Plein 1944. Vanwege het kwetsbare kalksteen is het (tijdelijk) opgeslagen in depot.
Na de herinrichting van Plein 1944 staat hier een bronzen afgietsel van het oorlogsmomument.

Dit oorlogsmonument is gemaakt door Jac Maris in opdracht van de Nederlandse Bond van Oud-strijders en
Dragers van het Mobilisatiekruis. Het 495 cm hoge beeld van kalksteen toont een knielende soldaat bij een
gewonde kameraad. Tijdens de Tweede Wereldoorlog sneuvelden ongeveer 2.300 soldaten van de Koninklijke
Landmacht en naar schatting 2.900 Nederlandse mariniers. Het beeld van Jac Maris gedenkt de gesneuvelde
Nederlandse militairen uit het Rijk van Nijmegen.
Het oorlogsmonument is op 5 mei onthuld op Plein 1944, dat tot 1950 de naam Koning Hendrikplein droeg. De
nieuwe naam van het plein herinnert aan het jaar van het bombardement én aan de bevrijding van Nijmegen.



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

Mariken van Nieumeghen is de hoofdpersoon uit een zestiende eeuws mirakelspel, waarschijnlijk geschreven
tussen 1485 en 1510. Het vertelt de geschiedenis van Mariken die, na door de duivel ( Moenen) te zijn verleid,
jarenlang een losbandig leven leidt in Antwerpen. Terug in Nijmegen ziet zij een wagenspel, waarin wordt duidelijk
gemaakt dat iedereen vergeving van God kan krijgen voor zijn of haar zonden. Het bronzen beeld laat juist dit
moment van inkeer zien. Op de hoge hardstenen sokkel staan twee regels uit het verhaal: 'Comt nu tot mi ende
helpt mi beclaghen, God of die duuel, tes mi alleleens.'
Deze hebben betrekking op het moment dat de duivel deze noodkreet hoort en Mariken voor zich weet te winnen.

Lange tijd stond het beeld van Mariken aan de noordzijde van de Grote Markt. Na een reconstructie van het plein in
het voorjaar van 2001 is het beeld verplaatst naar de locatie vlak voor de kerkboog.

Het beeld is aan de stad geschonken door Vroom en Dreesman N.V. te Nijmegen. Het bedrijf wilde op deze wijze
haar dank betuigen aan de gemeente 'voor de zorg en de ontzaglijke moeite die men zich getroostte voor de
wederopbouw van de gehavende stad en speciaal voor de objectiviteit en het vele werk dat men over heeft gehad
voor het herstel van ons bedrijf'.

Men gaf Vera van Hasselt, die gehuwd is met beeldend kunstenaar Nicolaas Tummers, de opdracht om dit beeld te
vervaardigen. Zij maakte  al eens een klein beeldje van Mariken in 1953, naar aanleiding van het feit dat het oude
wagenspel weer was opgevoerd op de Grote Markt. Zij vroeg zich af waarom een beeld van Mariken op het plein
ontbrak. 'Groningen heeft immers zijn Peerd van Ome Loeks en Den Bosch heeft zijn Zoete Lieve Gerritje.'

Onder de kerkboog richting Stevenskerk is een bord geplaatst met informatie over de Middeleeuwse romanfiguren
Mariken en Moenen.



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

Aan de voet van de toren van de Sint Stevenskerk bevindt zich dit monument, dat verwijst naar de Tweede
Wereldoorlog. Het kalkstenen beeld van de Haarlemse beeldhouwer Mari Andriessen stelt een vliegende engel
voor. De engel voert een overleden kind met zich mee. Het monument gedenkt alle burgerslachtoffers van deze
oorlog.
Het onderschrift luidt:
'TER NAGEDACHTENIS
AAN DE NIJMEEGSE BURGERS
VOOR EN NA DE BEVRIJDING VAN HUN STAD
ALS WEERLOZE SLACHTOFFERS VAN HET OORLOGSGEWELD
UIT HET LEVEN GERUKT
1940-1945'

In 1955 gaf de gemeente Nijmegen Andriessen de opdracht om dit monument te maken.
Oorspronkelijk was het de bedoeling dat dit beeld op Plein 1944 zou komen. Echter daar stond het beeld van Jac
Maris, het monument voor de gevallen soldaten.  Dit zou naar de omgeving van het Valkhof verhuizen. Dit plan is
echter nooit gerealiseerd. Daarom werd het monument van Andriessen eerst enige tijd in een plantsoen aan de
Stikke Hezelstraat ondergebracht. Aan het eind van de jaren zeventig is het verplaatst naar het Sint Stevenskerkhof
waar het zich nog steeds aan de voet van de Sint Stevenstoren bevindt.



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

Op 4 mei 1995 werd op de kruising van de Priemstraat, Nonnenstraat, Smidstraat en Ganzenheuvel een monument
onthuld ter herinnering aan de bijna 400 joodse stadsgenoten die in de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. Het
monument bestaat uit een 2 meter hoog bronzen beeld van een treurig voorovergebogen vrouw, gemaakt door
Paul de Swaaf. Achter het beeld staat een gedenksteen, met daarop de volgende tekst van Leo Vroman:
'Kom vanavond met verhalen
hoe de oorlog is verdwenen
en herhaal ze honderd malen:
alle malen zal ik wenen.'

Paul de Swaaf maakte de oorlog bewust mee;  in het ouderlijk huis zaten joden ondergedoken. De kunstenaar wil
niet alleen terug- maar ook vooruitkijken; het beeld is wat hem betreft tevens een waarschuwing voor het gevaar
van discriminatie.

De synagoge bevindt zich vlak bij het monument. Het pleintje werd ter gelegenheid van de onthulling van het
monument vernoemd naar Kitty de Wijze, één van de jongste joodse slachtoffers uit Nijmegen. De in 1920 te
Boxmeer geboren vrouw kwam in 1942 om het leven in het concentratiekamp in Monowitz (Auschwitz III).



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

'De Schommel' is gelegen tussen stadhuis en Marikenstraat. Het is een monument ter nagedachtenis aan de 763
slachtoffers van het bombardement op Nijmegen op 22 februari 1944. Het stadscentrum werd toen bijna geheel
verwoest. Het door Henk Visch ontworpen monument herinnert in het bijzonder aan de 24 kinderen en 8 zusters
van het instituut Saint-Louis die toen op deze plaats omkwamen.
'De Schommel' is in eerste instantie een herinnering aan deze bewaarschool. Doordat zij echter is afgesloten met
een hek, dringt het besef door dat het bombardement een einde maakte aan het onbekommerde spelen van de
kinderen.
De schommel kan slechts traag bewegen. De kunstenaar wil hiermee de zwaarte en ernst van de gebeurtenis tot
uitdrukking brengen. Het is alsof hij de tijd even heeft willen stilzetten.
Het  monument wordt geflankeerd door twee kastanjes, die oorspronkelijk in de tuin van het getroffen instituut
stonden en de laatste getuigen van dit huiveringwekkende drama zijn.

De namen van alle slachtoffers zijn aangebracht op de Herinneringswand, een ontwerp van Montse Hernández i
Sala. Deze bevindt zich in een vitrine in het stadhuis (ingang Raadhuishof).
De tekst op het glas van de vitrine luidt: 'GERAAKT IN HET HART NIJMEGEN 22 FEBRUARI 1944'.



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

Onder deze steen bevindt zich een 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.

Het opschrift luidt:

AT THIS PLACE ON 18TH SEPTEMBER 1974,
ALLIED MILITARY LEADERS INTERRED
A TIMECAPSULE CONTAINING OFFICIAL DOCUMENTS AND MEMORABILIA PERTAINING TO "OPERATION
MARKET GARDEN" THE GREATEST COMBINED AIRBORNE AND GROUND- ATTACK OF
WORLD WAR II - WHICH BEGAN IN HOLLAND,
17TH SEPTEMBER 1944.

THE CAPSULE IS TO BE OPENED ON THE 100TH
ANNIVERSARY IN THE YEAR 2044.
HER MAJESTY QUEEN JULIANA AND ALLIED MILITARY LEADERS WERE PRESENT AT THE CEREMONY.

1944 - 2044

De Nederlandse vertaling luidt:

Op 18 september 1974 begroeven geallieerde legerleiders op deze plaats een tijdcapsule, die officiële documenten
en memorabilia bevat, die betrekking hebben op Operatie Market Garden, de grootste gecombineerde
luchtlandings- en grondaanval van de Tweede Wereldoorlog die in Nederland begon op 17 september 1944.

De afdeksteen is gemaakt door Jan Peters van Steenhouwerij J.M.Peters &  Zn. te Nijmegen.



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

Na de oorlog werd door de Nijmeegse burgerij geld ingezameld om een monument op te richten voor de
verzetstrijder Jan van Hoof en alle Nijmeegse verzetsstrijders. Twee herinneringsstenen werden al eerder (1945)
geplaatst: één op de plek waar hij stierf (Joris Ivensplein), de ander bij de Waalbrug.

Jan van Hoof, student en lid van de geheime Dienst Nederland, verzamelde maandenlang informatie over de
Waalbruggen en daar aangebrachte explosieven.  Op 18 september 1944, toen de geallieerden zich voorbereidden
op de verovering van beide bruggen, wist van Hoof de explosieven, die onder de Waalbrug bevestigd waren,
onschadelijk te maken.
De aanslag werd echter ontdekt door de Duitsers; uiteindelijk zijn zij niet tot vernieling van de brug overgegaan.
Van Hoof zelf stierf een dag later na mishandeling tijdens een gevecht op de hoek van de Lange Hezelstraat en de
Nieuwe Markt.

Omdat er twijfel was over de rol van Jan van Hoof  heeft een commissie van het Ministerie van Oorlog in 1949 een
onderzoek ingesteld naar het vraagstuk van de redding van de Waalbrug bij Nijmegen. De belangrijkste conclusie
uit het rapport luidde dat Jan van Hoof feitelijk niet kan worden beschouwd als 'de Redder' van de brug. 'Wel komt
hem onvergankelijke eer toe voor hetgeen hij tot behoud van de brug als uitstekende daad van moed, beleid en
trouw heeft verricht met inzet van zijn leven'.

Het bronzen beeld van Marius van Beek stelt een verzetsstrijder voor, die met een gescheurde Nederlandse vlag in
de hand wegrent en nog omkijkt naar de Waalbrug. Het beeld is geplaatst voorbij de Waalbrug richting stad. De
tekst op het monument luidt:
'IN DIT MONUMENT EREN WIJ ALLEN DIE MET JAN VAN HOOF IN HET VERZET VIELEN VOOR DE
BEVRIJDING VAN NIJMEGEN 1940-1945'.
Elk jaar op 4 mei, worden op het Keizer Traianusplein, bij de voet van het beeld, de slachtoffers van de oorlog
herdacht.

In februari 1954 werd Marius van Beek benaderd door de gemeente Nijmegen om een monument te vervaardigen.
Mari Andriessen, aanvankelijk voor deze opdracht gevraagd, adviseerde om met deze jonge collega in zee te gaan.
Marius van Beek was blij met de opdracht: hij had zelf ook in het Nijmeegs verzet gezeten en kende Jan van Hoof
persoonlijk.
Er was echter te weinig tijd om het ontwerp en de uitvoering gereed te hebben. Op de dag van de herdenking zelf,
17 september 1954, werd een met bronsverf beschilderd gipsen beeld onthuld door minister Beel. Later werd dit
door het bronzen exemplaar vervangen.



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

De student Jan van Hoof was in de oorlogsjaren lid van de geheime Dienst Nederland en verzamelde veel
informatie over de spoor-en verkeersbrug over de Waal en de daar aangebrachte explosieven. Op 18 september
1944, toen de geallieerden zich voorbereidden op de verovering van beide bruggen, wist van Hoof de explosieven,
die onder de Waalbrug bevestigd waren, onschadelijk te maken.
De aanslag werd echter ontdekt door de Duitsers; uiteindelijk zijn zij niet tot vernieling van de brug overgegaan.

Van Hoof zelf stierf een dag later. Terwijl hij aanvankelijk had geweigerd als gids met een verkenningswagen mee
te gaan, loodste hij die middag een wagen van de Royal Engineers door de binnenstad. Op de Nieuwe Markt, vlak
bij de spoorbrug, werd deze in brand geschoten. Van Hoof overleefde, maar tijdens een gevecht en mishandeling
op de hoek van de Lange Hezelstraat en de Nieuwe Markt werd hij gedood.
Hij is begraven op de erebegraafplaats Vredehof, Weg door Jonkerbos 80.

Ter ere van de actie van Jan van Hoof werd op 18 september 1945 een gedenksteen geplaatst op de noordelijke
pijler van de Waalbrug. Het reliëf, gemaakt door Jac Maris, verbeeldt Jan van Hoof terwijl hij de explosieven
onschadelijk maakt. Onder de figuur staat de tekst:
'AAN JAN VAN HOOF
ZIJN MEDESTRIJDERS
18-IX-1945 O.STR.NYMEGEN'

Omdat er twijfel was over de rol van Jan van Hoof  heeft een commissie van het Ministerie van Oorlog in 1949 een
onderzoek ingesteld naar het vraagstuk van de redding van de Waalbrug bij Nijmegen. De belangrijkste conclusie
uit het rapport luidde dat Jan van Hoof feitelijk niet kan worden beschouwd als 'de Redder' van de brug. 'Wel komt
hem onvergankelijke eer toe voor hetgeen hij tot behoud van de brug als uitstekende daad van moed, beleid en
trouw heeft verricht met inzet van zijn leven'.

Niet alleen op de Waalbrug vindt een verwijzing plaats naar deze verzetstrijder. Ook de plek waar Jan van Hoof
stierf (Joris Ivensplein, bij de hoek van de Lange Hezelstraat en de Nieuwe Markt) is met een gedenksteen
gemarkeerd.


