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NIJMEGEN - Dinsdag 18 februari was het 75 jaar geleden dat om 05.28 uur op de hoek
Biezenstraat – Waterstraat (waar nu het klooster van de zusters Clarissen is gevestigd) een
Duitse V1 bom insloeg. Hierbij kwamen vier burgers om het leven en raakten vele anderen
gewond. In de wijde omtrek was deze ontzaglijke klap te horen, alleen al in de Biezenstraat en
Waterstraat werden 26 woningen geheel of gedeeltelijke verwoest en onbewoonbaar. Zeker 60
mensen raakten dakloos en moesten gaan inwonen bij familie in de omgeving of werden elders
opgevangen, zoals in Sancta Maria in de wijk Hees.
Met huidige en oud
wijkbewoners, leerlingen van Kindcentrum Aquamarijn, andere belangstellenden en diverse
organisaties werden de slachtoffers van deze ramp herdacht.
Ronald Ruijters zoon van Anton Ruijters die 10 jaar geleden het initiatief voor deze heeft
herdenking heeft genomen hete een ieder welkom en...
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bedankte de gemeente Nijmegen bewonersinitiatieven en het fonds Nijmegen herdenkt 75 jaar
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vrede die deze herdenking mogelijk hebben gemaakt
.Burgemeester Bruls sprak het
openingstoespraak en René Engelen, zoon van Jos Engelen (92) vertelde namens zijn vader
ook aanwezig met zijn vrouw. Hij heeft de V1 bominslag als 15-jarige jongen meegemaakt.

Zuster Maria van Clarissenklooster de Bron, dat op de plek van de inslag staat zal uit naam van
Zuster Clara, haar beleving van de Tweede Wereldoorlog vertellen. Een gedicht werd voor
gelezen door Rita en Armin, leerlingen van groep 8 van Aquamarijn die de
herinnerings-plaquette sinds het schooljaar 2015/16 hebben geadopteerd.

Aquamarijn leerlingen Imane, Sayenna, Jari en Serhad branden ieder een kaars en noemde
daarbij de namen van de vier slachtoffers ter herinnering.

Door korporaal Elwin Smit van het Korps Nationale Reserve, werd het Last- Post geblazen
gevolgd door 2 minuten stilte en werden kransen en bloemen gelegd. Ook alle leerlingen van
groep 8 van Aquamarijn legde een bloem. Hierna vond de presentatie van het boek “Een dag
om nooit te vergeten”plaats in het nabijgelegen wijkcentrum Biezantijn. Het eerste exemplaar
gaf Ronald Ruijters aan zijn moeder. Muzikale medewerking werd verleend door het Joachim &
Anna-koor o.l.v. Adi Hoefnagel-van Hal. Foto’s: © Bert Roodbeen. Kijk HIER of op FB.
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