
Kunstwerken in Herinneringsroute 2
Tijdens deze fietsroute van 14 km bezoekt u diverse monumenten die ons herinneren aan de Tweede Wereldoorlog.
Hij voert u langs de grens van de gemeente Nijmegen: Nijmegen-Noord, Nijmegen-West (aan de zuid-oever van de
Waal) en tot slot de zuidoost-rand. Er bevinden zich twee trajecten in de route, waarbij u met de fiets een trap op en af
moet; bij de Waalbrug (op) en bij de Snelbinder, de fietsbrug die noord en zuid met elkaar verbindt (op en af). De
trappen zijn allen voorzien van een zogenaamde fietsgoot.
 
Wegens de bouw van de nieuwe brug 'De Oversteek' is het gelijknamige monument tijdelijk in opslag en dus niet te
zien. U kunt ervoor kiezen toch naar deze locatie te fietsen om de bouw van de brug te volgen of u gaat, komende bij
spoorviaduct, meteen de spoorbrug op.
 
START
 
De fietsroute start aan de kop van het Hunnerpark bij de kiosk in de St. Jorisstraat, van waar u uitkijkt op het Keizer
Traianusplein, op het verzetsmonument van Marius van Beek.



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: Tony Cragg
titel: Zonder titel
jaartal: 1999
locatie: Stationsplein

De monumentale beeldengroep voor het Centraal Station is moeilijk over het hoofd te zien. Het werk bestaat uit drie
bronzen delen, die er elk uitzien als een slordige stapel borden. De stapel lijkt elk moment uit zijn evenwicht te
kunnen raken. Het lijkt alsof het werk ronddraait, waardoor het een dynamische indruk maakt. Daarmee past het op
een plek waar reizen zo centraal staat.

De beeldengroep heeft van de kunstenaar geen titel meegekregen.

De ovale rotonde waarop het kunstwerk staat, is zowel vanaf het station, als vanaf het Keizer Karelplein over de
hele Van Schaeck Mathonsingel zichtbaar. Het stationsplein heeft een belangrijke betekenis als visitekaartje voor
de stad. Hier hebben toeristen en reizigers hun kennismaking met de stad. Het beeld van Cragg bepaalt hun eerste
indruk. Tegelijkertijd wordt het een vertrouwd herkenningspunt voor mensen die dagelijks per trein reizen.



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.



kunstenaar: Piet Schoenmakers
titel: Bevrijdingsmonument
jaartal: 1969
locatie: Lauwickstraat-Lentseveld (Lent-Nijmegen)

Het bevrijdingsmonument in Lent (gemeente Nijmegen) bestaat uit een zwarte, afgestorven tak en een blanke,
jonge boom. Het gedenkteken is vervaardigd uit ijzer.

De tekst op het monument luidt: 'UIT DE VERWOESTE STAM GROEIDE EEN NIEUWE BOOM
TER HERDENKING VAN 1944'.

De afgestorven tak symboliseert de donkere oorlogsjaren. De brugvorm van de tak geeft de situatie weer van het
'Manneneiland'.  Dit was een klein bevrijd gebied rondom Lent waar vanaf september 1944 op militair gezag 1000
mannen verbleven, nadat vrouwen en kinderen waren geëvacueerd. De Lentenaar Herman Jansen heeft hierover
samen met Hen Bollen het boek ‘Het Manneneiland. Kroniek Van De Gebeurtenissen In De Over-Betuwe Van
September 1944 Tot Juni 1945.’ (1982, Zutphen) geschreven.
De jonge boom is een symbool voor het herrijzen van Lent na 1945.



kunstenaar: Marius van Beek
titel: Waalmonument
jaartal: 1984
locatie: Oosterhoutsedijk (Lent- Nijmegen)

Op 20 september 1944 landden in het kader van operatie 'Market Garden' in de uiterwaarden van de Waal
parachutisten van de 82ste Amerikaanse luchtlandingsdivisie 'All American'. Onder zwaar vuurgeschut van de
bezetter staken zij in opvouwbare bootjes van triplex en canvas de rivier over. Zij kregen vuursteun van tanks,
artillerie, mortieren en drie geweercompagnieën. In de avond veroverden de Amerikanen de spoor- en
verkeersbrug.

Het Waalmonument herinnert aan deze strijd bij de Waal, waarbij 47 Amerikaanse militairen om het leven kwamen.

Het door Marius van Beek ontworpen gedenkteken bestaat uit twee zuilen van natuursteen en een liggende
gedenksteen. Op de gedenksteen zijn de namen van 47 gesneuvelde Amerikaanse militairen aangebracht. De tekst
op de rechterzuil luidt:
'HIER VOND
PLAATS
OP
20-9-1944
DE HELDHAFTIGE
OVERSTEEK
VAN DE WAAL'.

Het monument is onthuld op 18 september 1984, in aanwezigheid van generaal James M. Gavin van het US 82nd
A/B division.

De verantwoordelijkheid voor het monument, dat geadopteerd was door basisschool Sam-Sam uit Oosterhout, is op
18 september 2000 overgedragen aan basisschool De Oversteek .



kunstenaar: Ben van Pinxteren
titel: Pelikaan
jaartal: 1987
locatie: Bart Hendriksstraat

De politiemensen Albert Marcusse, Herman Oolbekkink, Bart Hendriks en Wim Beerman werden tijdens de Tweede
Wereldoorlog in de duinen van Overveen gefusilleerd. Deze Nijmeegse verzetsmensen hebben ieder een 'eigen
straat' in de verzetsbuurt in Nijmegen-Oost. In september 2006 kwam hier een vijfde straat bij, vernoemd naar Cees
de Jong. Cees de Jong was eveneens een verzetsstrijder, die samen met de genoemde politiemannen door de
Duitsers op 6 juni 1944 werd omgebracht.  Ieder jaar wordt de executie van deze mensen herdacht door de
Nijmeegse politie.
Bij het 20-jarige bestaan van de wijk in 2006 werd op een muur in de nabijheid van het monument een
mozaïektableau aangebracht, met als thema 'vrijheid' en met de pelikaan als centrale figuur.

'Pelikaan' is gemaakt uit hardsteen en 140 cm hoog. In de sokkel staan de namen van de verzetsmensen. De
kunstenaar koos voor de pelikaan omdat deze vogel in de christelijke traditie symbool is voor zelfopoffering. Onder
haar brede vleugels biedt zij haar kroost bescherming. In geval van nood pikt zij zich in de borst en voedt zij haar
kroost met eigen vlees en bloed.



kunstenaar: Charles Hammes
titel: Gevelplastiek (Amerikaanse parachutist)
jaartal: 1954
locatie: Nijmeegsebaan 53

Deze gevelplastiek verwijst naar het moment, dat op 17 september de parachutisten van het 508ste Para Infanterie
Regiment de Heilig Landstichting onder controle kregen. Hotel Sionshof werd daarna een verzamelpunt voor
militairen en oorlogsverslaggevers. De Nederlandse verbindingsofficier Bestebreurtje legde hier contact tussen
geallieerden en binnenlandse strijdkrachten.


