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COLUMN

Om nooit te vergeten
22 februari is het 74 jaar geleden dat Nijmegen werd gebombardeerd door de Geallieerden.
Er werd altijd gesproken van een vergissingsbombardement, na onderzoek van Historicus Joost
Rosendaal, docent geschiedenis aan RU kunnen we beter spreken van een gelegenheidsbombardement. Rosendaal wil niet van een 'vergissing' spreken, omdat de Amerikanen nalatig waren met het goed identificeren welke stad ze voor hun bommen hadden uitgekozen. "Er is bewust een gelegenheidsdoel gebombardeerd. “
Officieel kwamen bijna 800 mensen (vrijwel allemaal
burgers) om het leven, waarschijnlijk ligt het aantal
doden hoger, omdat onderduikers niet meegeteld konden worden. Een groot deel van de historische binnenstad werd verwoest, waaronder de Sint-Stevenskerk.
Ook de Sint-Augustinuskerk en het spoorwegstation
(het eigenlijke doelwit) werden ernstig beschadigd.

werd er door hen herkend en (hardop) meegeleefd met
wat er op het toneel gebeurde. Tijdens het gedeelte
over het bombardement werd het muisstil en werd de
adem ingehouden. Het was alsof ze terug waren in de
tijd en plaats en alles opnieuw beleefden. Zeer indrukwekkend! GRAS speelt ook dit jaar weer “Vertel nog
eens over de oorlog” (check voor data hun website.)

Gek genoeg werd voor deze gruwelijke gebeurtenis pas
in 1984 voor het eerst een herdenking gehouden. Er waren genoeg monumenten voor soldaten en verzetsstrijders, maar niet voor burgerdoden, en ze maakten ook
geen deel uit van officiële herdenkingen. Pas in 2000
kwam er een monument voor de burgerslachtoffers 'De
Schommel' op het Raadhuishof waar inmiddels ieder
jaar een herdenkingsbijeenkomst wordt gehouden.

En ook dit jaar wordt er herdacht: 12.00 uur Gebedsdienst Petrus Canisiuskerk (Molenstraat kerk),
13.00 uur Officiële herdenking bij het monument De
Schommel, Raadhuishof. U bent allen uitgenodigd 22
februari daarbij aanwezig
te zijn. Om 13.28 (tijdstip
van het bombardement)
luiden de klokken en
wordt twee minuten stilte in acht genomen.

Nu de generatie die de oorlog heeft meegemaakt uitsterft, is theater een mooie manier om de herinnering
levend te houden. Het HVNG participeerde in een project van Theatergroep GRAS. “Vertel nog eens over de
oorlog”. Een theaterstuk gebaseerd op de verhalen van
mensen die WOII hebben meegemaakt. In de schouwburg zat ik dichtbij de geïnterviewden. Regelmatig
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