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De slagerswinkel van Brinkhoff en de bakkerswinkel van 
De Bie werden op 22 februari 1944 tijdens het bombar-
dement getroffen. In beide winkels hadden voorbijgan-
gers en trampassagiers hun toevlucht gezocht. Het hele 
woonblok werd vernietigd en ging in vlammen op. Velen 
kwamen om. Een plaquette aan de muur van bakkerij de 
Bie herinnert hieraan. 

Vanaf die dag maakte Nijmegenaren kennis met de gru-
wel van de oorlog en veranderde het leven van velen. 
Nijmegen was frontstad tot en met Operation Veritable, 
ook wel bekend als de slag om het Reichswald op 8 fe-
bruari 1945.

Het komende jaar staat in het teken van 75 jaar vrijheid, 
met veel activiteiten en herdenkingen. In Nijmegen start 
dit herdenkingsjaar rondom 22 februari. Zo is er op 21 
februari het initiatief van Rob Jaspers om met een lint 
van led-lichten en brandende kaarsen door het centrum 
lopen, precies over het 3 kilometer lange traject van de 
brandgrens. Onderweg muziek en vertellers. 

Op 22 februari zijn de officiële herdenkingen en op 23 
februari wordt het WO2 infocentrum geopend. Het Re-
gionaal Archief heeft dan open dag. Zondag 24 februari 
vertelt Martijn Vermeulen in het Huis van de Nijmeegse 
Geschiedenis over het bombardement en zal Bart Jan-
sen een ooggetuige interviewen. Daarna is er in de bi-
bliotheek een voorstelling gebaseerd op ooggetuigen-
verhalen en ook LUX heeft een passende film.

Vrijheid is een groot goed 
en dat wij al 75 jaar in 
vrijheid kunnen leven is 
iets om bij stil te staan.

Meer weten? Kijk op
nijmegen.nl/herdenkt

Mireille Peters, 
Huis van de Nijmeegse 
Geschiedenis

GROTE MARKT NA BOMBARDEMENT/ 
REGIONAAL ARCHIEF NIJMEGEN.

BEWERKING: BREGJE JASPERS - STUDIO//0404

Die dag dat alles anders werd
Had ze maar naar haar moeder geluisterd en was ze nog maar even naar het toilet gegaan 
voordat ze vertrokken. Ze moest zo nodig plassen dat ze bang was om het in haar broek te 
doen. “Moeder, ik kan het écht niet meer ophouden.” Lichtelijk geïrriteerd liep moeder met 
haar van de tramhalte Krayenhoflaan terug naar huis. Dit bleek hun geluk…


