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DE BRANDGRENS NOG EENMAAL VOL LEVEN
Stilstaan bij de slachtoffers van 22 februari 1944 met een verhaal van hoop. 

Dit jaar is het 75 jaar geleden dat Nijmegen door de geallieerden werd gebombardeerd. 
Amerikaanse vliegers lieten na een mislukte operatie in Duitsland hun bommen boven 
de Waalstad vallen. Het stadshart werd compleet weggevaagd en er vielen bijna 800 
doden, duizenden raakten gewond. In het centrum is de afgelopen jaren de brandgrens 
van dit bombardement met herinneringsplaatjes van alle slachtoffers gelegd. Een 
vrijwilligersproject gesteund door vele Nijmegenaren. 

Ook u heeft in het verleden bijgedragen aan de markeringen met de namen van de 
slachtoffers. Zie ook de site Brandgrens024.nl.

HOOP EN DROMEN
In dit bijzondere herdenkingsjaar 2019 willen we extra stilstaan bij die noodlottige 
22e februari  1944. We gaan als initiatiefgroep op donderdagavond 21 februari de 
brandgrens tot leven brengen. We willen bij elk herinneringsplaatje stilstaan bij de 
dromen van al die slachtoffers. Iedereen zag op die 21e nog een toekomst voor zich. 
We willen de hoop, de verwachtingen van al die mensen nog een keer laten zien en 
laten horen.

MUZIEK, ZANG, GEDICHTEN, VERHALEN
Zo’n veertig muziekgroepen en koren hebben toegezegd mee te doen (samen goed 
voor 600 tot 700 zangers). Zij gaan die donderdagavond vanaf 20.00 uur vijftien 
minuten zingen en muziek spelen op de brandgrens. Niet alleen in de binnenstad is er 
een bijzonder moment van leven en hoop, maar ook op het Stationsplein, aan de kop 
van het Kronenburgerpark en bij de Krayenhofflaan. 
In de Broerstaat worden vooral verhalen  verteld en gedichten voorgedragen door 
zo’n twintig mensen.
De klokken van de Stevenskerk luiden het herinneringsmoment in en uit. 

LICHT OP BRANDGRENS
De brandgrens in de binnenstad, aan de kop van het Kronenburgerpark, Stationsplein 
en bij de  Krayenhofflaan wordt met lichtjes verlicht. Jongeren uit diverse wijken 
betrokken bij buurtprojecten van Futsal Chabbab zullen led-kaarsjes plaatsen. Circa 
tachtig hardlopers van Nijmeegse verenigingen zullen met fakkels en grote lichten 
langs de brandgrens lopen.

UITNODIGING DOE MEE
We nodigen iedereen uit om die 21e februari ook op de brandgrens te gaan staan. 
Gewoon in stilte met eigen gedachten, of met een verhaal of gewoon luisteren naar 
de muziek. De kracht van de avond is de gezamenlijke deelname. Het hart van de stad 
een moment vol dromen.
De kerk aan de Molenstraat is deze avond de algemene verzamelplek, open vanaf 
19.00 uur. Gidsen van Gilde Nijmegen leiden bezoekers vanaf 19.30 uur naar de 
locaties van de brandgrens.

AFSTEMMING
Dit herinneringsmoment is afgestemd met onder meer de gemeente en het 4 en 5 
mei comité Nijmegen. Het initiatief is genomen door de mensen achter de plaatsing 
van de brandgrens in de binnenstad. In  Museum het Valkhof zijn vanaf 15 februari 
ook twee exposities over de oorlog. Op 21 februari is iedereen vanaf 20.20 uur ook 
welkom in dit museum om de exposities (gratis) te bezoeken. Een koor zingt ook hier 
liederen van het leven. En er wordt door Huug Duin een bijzonder stadslied gezongen 
waarvan iedereen het refrein kan meezingen. Ook is het Kelfkensbosplein verlicht 
met lampjes. Het museum is deze avond tot 22.30 uur geopend.

VOOR MEER INFORMATIE:
Robjaspers@brandgrens024.nl, zie ook brandgrens024.nl

IN HET KORT

ANDERE HERDENKINGEN ROND 

HET BOMBARDEMENT VAN 22 

FEBRUARI 1944
Van 15 februari tot 1 maart  komen 
er op Plein 1944 grote posters die 
de bijna 800 slachtoffers van het 
bombardement verbeelden.

Op 22 februari is er vanaf 11.30 uur 
een herdenkingsprogramma met 
een dienst in de Stevenskerk.

Bij de Schommel in de Raadhuishof 
is vanaf 12.30 uur de herdenking 
van de pijn met diverse sprekers. 
Om 13.28 uur volgen 2 minuten 
stilte.

In de middag, vanaf 15.00 uur, is 
in de Stevenskerk het Oratorium 
‘De pijn die blijft’ met een koor en 
diverse zangsolisten. Bart Janssen 
verzorgt hier een toelichting. Voor 
dit Oratorium kunt u zich aanmelden 
via info@oorlogsdoden.nl

TIJDCAPSULE
Dit herinneringsmoment van 21 
februari wordt op diverse manieren 
vastgelegd door fotografen 
en filmmakers In februari 2020 
worden al deze beeldfragmenten 
en de verhalen en gedichten 
van vertellers in een Tijdcapsule 
gestopt bij nieuwbouw op de hoek 
Bloemerstraat/Doddendaal.

Kom ook naar het moment van leven 
en hoop, op donderdagavond 21 
februari 2019, van 20:00 tot 20:15.

Ook op een herininneringsplaatje 
staan? Verzamellocatie: 
Molenstraatskerk vanaf 19:00

LOCATIES KOREN, MUZIEKGROEPEN, MUZIKANTEN EN VERTELLERS VOOR 21 FEBRUARI 2019, 20:00 

 Nijmeegs Mannenkoor

 Cantemus

 Koor Heese Stemmen

 Koor OBK

 Gemeentekoor

 Huug Duin

 Koor Klokkenberg

 Duo vd Pavert

 Manito

 Koor Oosterburen

 Colourful City Koor Elbers

 Popkoor Switch

 Klokkenluiders Stevenstoren: kort inluiden om 19:59 en kort uitluiden om 20:15

 Batavorum pipes and drums

 Toonkunstkoor

 Koor Saudade  Huug Duin Harmonie Tarcisius

 Busband

 Trio Schilder

 Dubbelzang

 Karel Bosman

 Vrouwenkoor

 Multivox

 Wereldkoor Elmundo

 Die Flegel
 Non Kozakkenkoor

 Duo vd Heijden/Jansen

 Wereldmuziekkoor

 Hamers

 Duo Kok/Doeleman
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 Collin Hoeve

 Koor 50Ways

 Kamerkoor Kalliope

 Petrus Canisiuskoor
 Bij Molenstraatkerk

 Saxofonist Bo de Graaf

 Doolin

 Trio Maas

  Koor Exfalso

 Koor Female Touch

 Pieks

 Kamerkoor Audite Nova

Krayenhofflaan Slotlied bij Museum Het ValkhofStationsplein


