
Pleinvan

de

Plein 1944, ooit hét visitekaartje van de wederopbouw, gaat op de schop. Onder de  
bestrating zoeken archeologen naar meer dan 2000 jaar Nijmeegse geschiedenis. Vinden  
ze een Romeinse weg, de middeleeuwse stadsomwalling, of resten van een stads poort? 
Het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis zet met ‘De Verborgen Wereld van Plein 1944’  
het volle licht op het bijzondere verhaal van deze plek.   

EXPOSITIE 20/05 – 28/08

Mariënburg 26 (Mariënburgkapel), Nijmegen | open: dinsdag t/m vrijdag 11-17 uur    
T (024) 329 36 99 |  www.huisvandenijmeegsegeschiedenis.nl | toegang gratis   



EXPOSITIE
De presentatie neemt u mee naar de tijd vóór 
en na het bombardement, dat in 1944 een 
einde maakte aan het vertrouwde web van 
straten waar mensen werkten, winkelden en 
woonden. En natuurlijk is er een prachtige 
blik op de dagen dat Plein 1944 ‘the place to 
be’ was. De tentoonstelling besluit met een 
kijkje in de toekomst. Over drie jaar immers 
ligt hier een intiem en eigentijds plein met 
winkels, woningen en horeca. 

U vindt in het Huis 
volop infor matie  
en veel beeld-
materiaal:  
historische foto’s  
en be wegende  
beelden uit het 

Regionaal Archief Nijmegen en van de  
stichting Nijmegen Blijft in Beeld. Maar  
bekijk ook een nieuwe filmproductie met  
interviews, in de speciale Plein 1944- 
bioscoop. Afbeeldingen van kaarten,  
prenten en objecten uit museumcollecties, 
en artikelen uit het Gelder lander archief  
maken van de presentatie een belevenis. 

Last but not least: bijzondere Plein 1944- 
vondsten krijgen in het Huis van de 
Nijmeegse Geschiedenis hun publieks-
primeur! Het opgravingsterrein bevindt  
zich op 300 meter loopafstand.

acTIVITEITEN      
•  Het laatste nieuws over de opgraving  

op Plein 1944 vindt u steeds in het Huis  
van de Nijmeegse Geschiedenis

•  Rondleidingen  
op de opgraving  
voor onderwijs  
en groepen:  
voor informatie  
www.museumhetvalkhof.nl  
T (024) 360 88 05 (toets 3)

•  Neem een foto mee van Plein 1944,  
of het vroegere gebied (van uitgaanskiek 
tot foto van de plek na het bombardement). 
Het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis 
zorgt dat deze wordt geplaatst op  
www.noviomagus.nl

•  18, 19 en 20 juni: Romeinenfestival/ 
Weekend van de Archeologie op het Kops 
Plateau, zie www.romeinenfestival.nl

Het Huis van de Nijmeegse 

Geschiedenis is een ini tiatief van  

de gemeente Nijmegen. Het wil  

het publiek bewust maken van  

en enthousiasmeren voor de  

rijke geschiedenis van Nijmegen, 

oudste stad van Nederland. 
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In het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis  
bevindt zich tevens een vvv Serviceshop.


