
Kunstwerken in Pleinenroute
Tijdens deze wandeling van 3 kilometer kunt u kennismaken met ‘een dwarsdoorsnede’ uit de Nijmeegse
kunstcollectie. De wandeling begint en eindigt bij het Centraal Station.
 
De Blauwe Diender is tijdelijk in opslag wegens bouwwerkzaamheden omgeving politiebureau.



kunstenaar: Jo Uiterwaal
titel: Ruiterbeeld
jaartal: 1953
locatie: Stationsplein

Na de Tweede Wereldoorlog vervaardigt de beeldhouwer Jo Uiterwaal  een reeks beelden en reliëfs voor de
nieuwbouw van het station.
Het verheven ruiterstandbeeld en de massieve toren bakenen het stationsplein af. Zij vormen de afsluiting van de
lange wand, waarachter het goederenemplacement en de perrons liggen.



kunstenaar: Ronald Tolman
titel: De blauwe diender
jaartal: 2000
locatie: Stieltjesstraat

Tijdelijk in opslag.

Aan het motto 'Meer blauw op Straat' heeft de gemeente Nijmegen zo haar eigen inhoud gegeven toen het nieuwe
politiebureau aan de Stieltjesstraat gereed kwam. Niet alleen is blauw de hoofdkleur van het gebouw zelf
geworden. Ook het kunstwerk voor de deur kreeg een opvallende blauwe kleur. Het stelt een politieman voor met
mantel en pet. Het is een blauw beschilderd bronzen beeld van 2.50 meter hoog en in samenspraak met de politie
vervaardigd.

Het beeld stond eerst dichter bij het politiebureau, maar werd bij de aanleg van de weg naar de Snelbinder (de
fietsbrug) verplaatst. Nu staat het meer naar de straat en dat symboliseert gelijk de positie van de politieagent, die
de bevolking graag zoveel mogeliijk op straat ziet. Het beeld heeft opvallend lange armen en benen. De grote
handen ontleent het beeld aan een verhaal dat de vader van oud-hoofdcommissaris Poelert van Gelderland-Zuid
vertelde. In zijn tijd - hij was ook politieagent - werd in advertenties aan de toekomstige agent de eis gesteld: 'goed
kunnende fietsen en hebbende grote handen'. Die grote handen zouden een agent tot een vertrouwenwekkende
figuur maken en dat vertrouwen zou de politie ook moeten uitstralen. En zo ging Tolman aan de slag om een
'blauwe diender' te maken die met zijn figuur, houding en grote handen bijna karikaturaal beschermend op straat
aanwezig is.



kunstenaar: Bas Maters
titel: Joris Ivens Monument
jaartal: 1990
locatie: Joris Ivensplein

Dit beeld werd gemaakt ter herinnering aan de in 1990 overleden Nijmeegse cineast Joris Ivens. Hij bereikte
wereldwijde faam door documentaires als 'De Brug', 'Borinage' en 'Une histoire de vent'. Het plein waarop het beeld
is geplaatst is naar de beroemde cineast vernoemd.

Joris Ivens heeft de plannen van Maters nog gekend. Maters reisde af naar Parijs, de woonplaats van Ivens en
besprak daar met hem het model dat hij al gemaakt had. Helaas heeft de cineast de voltooiing van het kunstwerk
niet meer meegemaakt.

Het kunstwerk dat is gemaakt van plaatstaal is in feite ontstaan uit één simpele vorm: een lange rechthoek met een
draaiing. Bovenaan is een ronde vorm uitgesneden, die naar buiten is geklapt. De cirkel zit nog aan één punt vast.
Om de verticale vorm rechtop te kunnen laten staan is aan de basis een vierkant uitgesneden voor stabiliteit. Het
ronde gat aan de bovenkant oogt als een open luik. Het legt een verband met de cineast Ivens, want het verwijst
naar het oog van de camera. Het gat aan de onderkant kan gezien worden als een openstaande deur.

Onder aan het kunstwerk staat een tekst van Joris Ivens. 'Dikwijls ver weg, bleef Nijmegen, mijn jeugd, toch dicht bij
mij.'



kunstenaar: Pépé Gregoire
titel: Moeder en kind
jaartal: 1981
locatie: Papengas

Het kunstwerk stelt een moeder voor die, liggend op haar rug met haar armen en benen uitgestrekt, haar kind in de
lucht houdt. Ze laat het kind steunen op haar handen en voeten.
Kenmerkend is de afwisseling van ruw en gepolijst brons in dit object. Het lichaam van de vrouw is gepolijst. De
haren, de doek om de vrouw en de doek om het kind, zijn ruw afgewerkt.
Deze variatie in de afwerking van het bronzen oppervlak geeft het beeld een schilderachtig effect. Het beeld heeft
al een 'speels' effect door de voorstelling zelf. Maar dit effect wordt dus nog eens versterkt door de manier waarop
het beeld is vormgegeven.

Royal Haskoning heeft dit beeld aan de stad geschonken ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van dit
ingenieursbureau in 1981. Toen is het op het pleintje aan de Ganzenheuvel geplaatst. Hier heeft het zo’n twintig
jaar gestaan. Toen bij de herinrichting van het plein werd gekozen voor een nieuwe kunstopdracht, is het kunstwerk
van Gregoire verplaatst naar Glashuis. Hier staat het fraai in de nabijheid van de Sint Jacobskapel.



kunstenaar: Marc Ruygrok
titel: WAT-ER-IS
jaartal: 2000
locatie: Ganzenheuvel/Hezelstraat

Dit kunstwerk bestaat uit een watertafel, waarvan de poten zijn gevormd uit de letters WAT ER IS. Dit is een
combinatie van letters, waarmee je verschillende woorden en zelfs zinnen kunt vormen ('water is', 'wat er is', 'wat is
er', 'is er wat').

Bij dit kunstwerk horen ook de twee strak vormgegeven, ronde putten. Deze twee bronzen exemplaren markeren
de locaties waar de resten van twee historische putten werden gevonden tijdens de herinrichting van het plein. Dit
waren waterputten die vroeger door de Nijmeegse stadsburgers werden gebruikt.

De watertafel en de putten zijn uitgevoerd in gebronsd messing. De kunstenaar geeft de voorkeur aan dit materiaal,
omdat het onder invloed van verschillende weersomstandigheden telkens een ander karakter vertoont.

Op een van de putten staat de spreuk 'Cedo Nulli'. Dat betekent: ik wijk voor niets/niemand. Dit is een tekst die de
Romeinen gebruikten om indringers angst aan te jagen. Daarmee verwijst de tekst naar het Romeinse verleden van
de stad. Maar tegelijkertijd beschrijft deze spreuk ook een typische eigenschap van water: water zoekt zijn eigen
weg en gaat zijn eigen gang.

Dit 'waterkunstwerk' vormt het eindpunt van afgekoppeld regenwater in een groot gebied in het stadscentrum. Bij de
Grote Markt wordt het regenwater van de omgeving opgevangen en verzameld. Via de watercascade in de Stikke
Hezelstraat komt het water in een put, van waaruit de watertafel wordt gevoed. Met dit kunstwerk wordt, net als met
de Cascade in de Stikke Hezelstraat en De Bedriegertjes bij het Koningsplein, de aandacht gevestigd op het
afkoppelen van regenwater. Dit afkoppelen vormt één van de speerpunten van het Nijmeegse Waterplan. Ook de
beide putten zijn bij het duurzaam gebruik van regenwater betrokken.



kunstenaar: Oscar Goedhart
titel: Sculptuur
jaartal: 1978
locatie: Stikke Hezelstraat

Deze sculptuur werd geplaatst in de Stikke Hezelstraat toen deze verkeersweg werd omgevormd tot
voetgangersgebied. Het is een kunstwerk in abstract gestileerde vormen, waarin men twee liggende figuren kan
herkennen. Oscar Goedhart heeft het beeld een horizontale vorm gegeven. Het was zijn bedoeling een ‘rustgevend
element’ te realiseren tussen de vele rechtop staande, omhoog rijzende elementen in de straat.

Toen de Stikke Hezelstraat in de jaren '70 werd gereconstrueerd, besloot de gemeente Nijmegen tevens een
opdracht te geven voor een beeldhouwwerk. In overleg met de architect en de winkeliers uit de straat werd besloten
om Oscar Goedhart een bronzen beeld te laten ontwerpen.

Op 5 april 1978 werd het beeld van Oscar Goedhart geplaatst. Een toenmalig raadslid omschreef het kunstwerk en
de plaats ervan als volgt: 'Het zijn een paar dure liggende lieden, die de kerk in het midden laten en blijven liggen
onder het welgevallig oog van de duivel.'



kunstenaar: Piet Killaars
titel: Moenen
jaartal: 1968
locatie: Stikke Hezelstraat

Moenen speelt een belangrijke rol in het middeleeuws verhaal 'Mariken van Nieumeghen'. Hij is de duivel, die
Mariken verleidt om met hem mee te gaan naar Antwerpen. Daar gaan ze samenwonen en leiden ze een losbandig
leven. Als Mariken tot inkeer komt, probeert Moenen haar te vermoorden, maar dat mislukt. Uiteindelijk worden
Marikens zonden vergeven.
Het kalkstenen beeld van Moenen is ontworpen door Piet Killaars en in 1968 geplaatst op een trappartij tussen het
Sint Stevenskerkhof en de Stikke Hezelstraat. De positie waarin het beeld is geplaatst - Moenen keert zijn rug naar
de kerk toe - behoeft verder geen uitleg.
De door Vera van Hasselt vervaardige Mariken staat 100 meter verderop, op de Grote Markt.



kunstenaar: Vera van Hasselt
titel: Mariken van Nieumeghen
jaartal: 1957
locatie: Grote Markt

Mariken van Nieumeghen is de hoofdpersoon uit een zestiende eeuws mirakelspel, waarschijnlijk geschreven
tussen 1485 en 1510. Het vertelt de geschiedenis van Mariken die, na door de duivel ( Moenen) te zijn verleid,
jarenlang een losbandig leven leidt in Antwerpen. Terug in Nijmegen ziet zij een wagenspel, waarin wordt duidelijk
gemaakt dat iedereen vergeving van God kan krijgen voor zijn of haar zonden. Het bronzen beeld laat juist dit
moment van inkeer zien. Op de hoge hardstenen sokkel staan twee regels uit het verhaal: 'Comt nu tot mi ende
helpt mi beclaghen, God of die duuel, tes mi alleleens.'
Deze hebben betrekking op het moment dat de duivel deze noodkreet hoort en Mariken voor zich weet te winnen.

Lange tijd stond het beeld van Mariken aan de noordzijde van de Grote Markt. Na een reconstructie van het plein in
het voorjaar van 2001 is het beeld verplaatst naar de locatie vlak voor de kerkboog.

Het beeld is aan de stad geschonken door Vroom en Dreesman N.V. te Nijmegen. Het bedrijf wilde op deze wijze
haar dank betuigen aan de gemeente 'voor de zorg en de ontzaglijke moeite die men zich getroostte voor de
wederopbouw van de gehavende stad en speciaal voor de objectiviteit en het vele werk dat men over heeft gehad
voor het herstel van ons bedrijf'.

Men gaf Vera van Hasselt, die gehuwd is met beeldend kunstenaar Nicolaas Tummers, de opdracht om dit beeld te
vervaardigen. Zij maakte  al eens een klein beeldje van Mariken in 1953, naar aanleiding van het feit dat het oude
wagenspel weer was opgevoerd op de Grote Markt. Zij vroeg zich af waarom een beeld van Mariken op het plein
ontbrak. 'Groningen heeft immers zijn Peerd van Ome Loeks en Den Bosch heeft zijn Zoete Lieve Gerritje.'

Onder de kerkboog richting Stevenskerk is een bord geplaatst met informatie over de Middeleeuwse romanfiguren
Mariken en Moenen.



kunstenaar: Toon Heijmans
titel: 'Al mot ik krupe....'
jaartal: 2006
locatie: Burchtstraat (tegenover de entree stadhuis)

Dit beeld werd door het Prinsenconvent aan de stad Nijmegen aangeboden ter gelegenheid van haar 2000-jarig
bestaan.

In het bronzen kunstwerk wordt het Nijmeegse carnavalslied 'Al mot ik krupe' tot uitdrukking gebracht. In dit lied, dat
werd geschreven door Groadus van Nimwegen, wordt de Sint Stevenstoren bezongen.



kunstenaar:  LaSalle (Albert Goederond/Patty Struik)
titel: Loden Lady
jaartal: 2005
locatie: Burchtstraat

In mei 2001 was Nijmegen even wereldnieuws. Tijdens werkzaamheden aan het riool in de Burchtstraat werd bij
toeval een spectaculaire vondst gedaan. Bijna vier meter onder straatniveau werd een loden grafkist gevonden met
daarin de restanten van een dame uit de Romeinse tijd.

Het was een heel bijzondere vondst, aangezien het maar voor weinig mensen in de vierde eeuw was weggelegd
om zo begraven te worden. De begraven vrouw was waarschijnlijk van rijke afkomst. Dit is te zien aan het feit dat zij
in een loden kist lag begraven, een relatief duur materiaal in die tijd. In haar kist lagen allerlei rijkdommen begraven,
zoals kruiken met wijn. Ook was zij diep in de grond begraven, veel dieper dan toen gebruikelijk was.

De plaats waar de 'loden lady', zoals zij al snel werd genoemd, werd gevonden is nu een bijzondere plek in
Nijmegen geworden. Het ontwerpbureau LaSalle uit Ede kreeg van de gemeente Nijmegen de opdracht om de
Loden Lady, die 17 eeuwen geleden werd begraven, weer terug in het straatbeeld te brengen.

In 2005 is op de plek waar het graf is gevonden hun  kunstwerk onthuld. Zij graveerden in een stalen plaat de
contouren van de gevonden lichaamsdelen. Die vulden ze aan met logo's van eigentijdse dure produkten. Zo
plaatsten ze de overledene opnieuw in een welgestelde setting, maar dan vertaald naar deze tijd.



kunstenaar: Narcisse Tordoir
titel: Zonder titel
jaartal: 1999
locatie: Kelfkensbos

Narcisse Tordoir maakte deze 'tekening' van blauw geschilderd staal. Hij is ervan uitgegaan dat het beeld een
relatie met de plek moet hebben. Vandaar dat hij gegevens uit de direkte omgeving van het plein, zoals
architectonische details en landschappelijke elementen, combineerde met objecten die verwijzen naar het museum.

Wie enige moeite doet, vindt een rechthoekig venster, een omgekeerd huisje, bomen en wolken. Alle elementen
zijn door Tordoir op een vrije, intuïtieve manier tot een compositie samengevoegd.
Voor de bezoeker die op weg is naar het museum vormt het kunstwerk een aardige introductie. Er zijn namelijk ook
verrekijkers en loep-vormen te zien die het thema 'kijken' verbeelden. Ook zijn gezichtsfragmenten zichtbaar:
oogkassen van opzij gezien met wolkjes die verwijzen naar denken en fantaseren. Met deze combinatie van details
verwijst het beeld naar de activiteit, waaraan de museumbezoeker zich even later zal overleveren: kijken,
beschouwen, reflecteren.



kunstenaar: Jan Jacob Weve, Christian Daniël Rauch
titel: Spoorwegmonument Nijmegen-Kleve
jaartal: 1884
locatie: Hoogstraat bij Valkhof

In 1884 werd dit monument in renaissancestijl opgericht als herinnering aan de aanleg van de spoorverbinding
tussen Kleve en Nijmegen in 1865. Het ontwerp van het monument is van de Nijmeegse stadsarchitect Jan Jacob
Weve (1852-1942). Het is een van de oudste beelden die Nijmegen rijk is. De gevleugelde figuur, Victoria -god van
de overwinning-  is een afgietsel van één van de marmeren godinnen die de Duitse beeldhouwer Christian Daniël
Rauch maakte voor het Walhalla in Regensburg. Deze tempel is gebouwd ter ere van beroemde Duitse vorsten,
geleerden, kunstenaars, veldheren en geestelijken. Het beeld is als zinken afgietsel typerend voor die tijd. Zink was
goedkoper dan andere metalen.

Op de voorzijde van de sokkel staat: 'Eendracht maakt macht. Ter herinnering aan den bouw van den spoorweg
Nijmegen-Cleve door Nijmeegs Burgerij. Geopend 8 augustus 1865'.  Het afgietsel is gemaakt door A. Cassner in
Berlijn, zoals te lezen is linksonder aan de achterzijde van het beeld.

Op oude foto's is te zien dat in de drie lege zijden van de sokkel een barometer, een uurwerk en een thermometer
waren aangebracht.

Victoria staat voor de overwinning op het jarenlange isolement waarin de stad heeft verkeerd door het keurslijf van
de verdedigingswerken. Na de slechting van deze verdedigingswerken was de spoorweg een belangrijke aanzet
voor nieuwe verbindingen.

Het beeld ligt aan de voet van het Valkhof en is in de loop van de jaren iets verplaatst ten opzichte van de
oorspronkelijke locatie. Ook de stedelijke omgeving van het beeld had aan het einde van de 19e eeuw - met
gebouwen als de Sociëteit - een heel ander karakter. Toch heeft dit beeld nog steeds een markante ligging in
relatie tot het achterliggende Valkhof (waarvoor Jan Jacob Weve  twee bruggen en een hekwerk ontwierp).

Christian Daniël Rauch, de ontwerper van de Victoria-figuur, was een vooraanstaande Duitse beeldhouwer uit de
eerste helft van de 19e eeuw. Zijn stijl wordt gekenmerkt door een mengeling van classicisme en realisme.



kunstenaar: Ram Katzir
titel: Noviomagus (De Godenpijler)
jaartal: 2006
locatie: Kelfkensbos

Onder grote publieke belangstelling is op 21 december 2005 de Nijmeegse godenpijler onthuld door de toenmalige
premier Jan Peter Balkenende en de toenmalige burgemeester Guusje ter Horst. Zij arriveerden onder begeleiding
van Romeinse soldaten in een strijdwagen om vervolgens het doek van het tien meter hoge kunstwerk op het
Kelfkensbos te laten vallen.

Voorafgaand aan de onthulling verwoordde de voormalig directeur van de rijksmonumentendienst Fons Asselbergs
de symbolische betekenis van deze nieuwe godenpijler, of Noviomagus, zoals het kunstwerk officieel heet.
Daarmee herinnert de godenpijler niet alleen aan de naam van de stad in de eerste eeuw van onze jaartelling, maar
wijst het ook naar de toekomst van de oudste stad van Nederland.

De basis van het kunstwerk wordt gevormd door een bronzen afgietsel van de oorspronkelijke godenpijler die hier
in het jaar 17 na Christus stond. Brokstukken van deze Romeinse zuil werden in 1980 op het Kelfkensbos
gevonden en vormen het harde bewijs dat Nijmegen in die periode al een plaats van betekenis was. Daarmee
vormen ze ook min of meer het ‘geboortebewijs’ van de stad Nijmegen, aldus Asselbergs.

Uit dit bronzen fundament verrijst een bijna tien meter hoge obeliskachtige zuil waarin citaten van diverse
bezoekers van Nijmegen zijn gegraveerd. Dit loopt uiteen van citaten van Ptolemaeus en Tacitus uit de tweede
eeuw en de Mariken van Nieumeghen tot woorden van de Vlaamse schrijver Louis Paul Boon. Een reeks citaten
die het belang van de stad door de eeuwen heen tekent, ook internationaal gezien.

Op de top van het monument rust een bronzen schildpad, symbool van een lang leven en brenger van geluk als
deze je pad kruist. Dat laatste zal veelvuldig gebeuren omdat de door de kunstenaars Ram Katzir en Rutger Fuchs
ontworpen godenpijler tevens een zonnewijzer is. De schildpad loopt zo op het ritme van de tijd met de toekomst
van de oudste stad mee.

Het stadsbestuur besloot in 2002 om het jubileum van Nijmegen 2000 jaar met een blijvende herinnering te vieren
en verstrekte aan drie gerenommeerde kunstenaars de opdracht op basis van de oude Godenpijler een eigentijdse
verbeelding te ontwerpen. De keus is gevallen op een obeliskachtige overhellende pijler, die tevens als zonnewijzer
dient. Het ontwerp is van Ram Katzir en Rutger Fuchs en is vernoemd naar de oude naam van de stad
Noviomagus.



kunstenaar: Peter van de Locht
titel: Twee zuilen
jaartal: 1986
locatie: Hunnerpark

Dit beeld bevond zich oorspronkelijk in de omgeving van het Nijmeegs Museum Commanderie van Sint-Jan. Na de
inrichting van Museum Het Valkhof werd besloten het beeld mee te verhuizen. In 2007 werd het herplaatst in het
Hunnerpark.

De sculpturen van Peter van de Locht in Nijmegen zijn de eerste sculpturen, waarmee de kunstenaar naar  buiten
trad, nadat hij naar Nederland was gekomen in 1969. Hij beschrijft ze als volgt:
'Deze sculpturen weerspiegelen mijn toenmalige betrokkenheid tot sculptuur als een verstoffelijking van een aantal
vormgedachten over de lichamelijkheid van de vorm, het positief-negatief verschijnsel, het ritme, de richtingen
(Axialiteit), de hierarchie, de oppervlakte.'
De titels van de sculpturen verwijzen naar dit onderzoek.



kunstenaar: Charles Estourgie
titel: C.A.P. Ivensbank
jaartal: 1936
locatie: Hunnerpark

‘Hulde aan den onvermoeide strijder voor de Waaloverbrugging’. Deze tekst is aangebracht op de zitting van de uit
bakstenen en rodezandstenen vervaardigde bank aan de rand van het Hunnerpark. Met deze onvermoeide strijder
wordt de Nijmeegse fotograaf C.A.P. Ivens bedoeld, vader van de wereldberoemde cineast Joris Ivens. Hij had op
de hoek van de Lange Brouwerstraat en de Priemstraat een winkel in fotografie artikelen. Al vanaf 1905 ijverde hij
voor de bouw van een verkeersbrug over de Waal.

Aan de uiteinden van de bank zijn in graniet de jaartallen 1905 en 1936 uitgehouwen. 1905 verwijst hier naar het
jaar waarin de 'Burgerijcommissie voor de Waaloverbrugging' werd opgericht, en 1936 naar het jaar van voltooiing
van de brug. De bank heeft een robuuste uitstraling door het baksteenmetselwerk. In de stenen rugleuning is een
gestileerd stadswapen in natuursteen uitgehouwen.
Het monument staat op een hooggelegen deel aan de rand van het Hunnerpark. Vanuit deze positie is er een mooi
uitzicht op de Waalbrug.



kunstenaar: Jan Hein Daniëls, Bas Maters
titel: Omgevingsvormgeving
jaartal: 1974
locatie: Keizer Traianusplein

In de jaren ´70 besluit de gemeente Nijmegen dat het drukke Keizer Traianusplein toe is aan een nieuwe
vormgeving . Daarvoor worden de Arnhemse kunstenaars Jan Hein Daniëls en Bas Maters ingeschakeld. Een
belangrijk criterium van de gemeente bij het totstandkomen van het ontwerp is dat het plein meer benadrukt moet
worden als ´toegangspoort´ tot de stad. Het is een punt waar verschillende wegen bij elkaar komen. In eerste
instantie kreeg het herinrichtingsplan van de twee kunstenaars forse kritiek. Maar langzaamaan kreeg het groene
plein met volle grasstroken en hoge bomen steeds meer waardering.



kunstenaar: Charles Hammes, Ed van Teeseling
titel: Keizer Traianus
jaartal: 1956
locatie: Keizer Traianusplein

Dit beeld is aan de gemeente Nijmegen aangeboden door de Vereniging tot Verfraaiing van Nijmegen en
Omstreken. De kunstenaars Ed van Teeseling en Charles Hammes kregen de opdracht een beeld van Keizer
Traianus te vervaardigen. Zij kozen ervoor de keizer in voortschrijdende (dynamische) houding weer te geven. Dat
is bijzonder omdat in die tijd vaak gekozen werd voor een zittende, zegenende of staande (statische) houding.
Vergelijk bijvoorbeeld de Nijmeegse beelden van Thomas van Aquino, Bisschop Hamer en Petrus Canisius. Het
beeld straalt kracht uit door de brede lichaamsbouw en de gelaatstrekken van de keizer. De keizer is gekleed als
ware hij een Romein: hij draagt een lijfrok met daarboven een harnas. De monumentaliteit van het beeld wordt nog
eens vergroot door de vier meter hoge sokkel waarop het beeld is geplaatst. De keizer kijkt als het ware over de
stad. Keizer Traianus heeft in 105 Nijmegen marktrecht geschonken. Hij houdt in zijn linkerhand de rol perkament
vast, waarop dit recht staat beschreven.
Op de sokkel staat de naam van de opdrachtgever, het wapen van de stad Nijmegen en de tekst ‘Marco Ulpio
Traiano Ulpia Noviomagus’: aan Marcus Ulpius Traianus, van de stad Ulpius Noviomagus.

Het standbeeld van keizer Traianus werd in 1955 in gips gemaakt, toen Nijmegen haar eeuwfeest (Nijmegen 1850
jaar stad) vierde. Het werd geplaatst op het toenmalige Keizer Lodewijkplein. Later heeft de Vereniging tot
Verfraaiing van Nijmegen en Omstreken het beeld in brons laten gieten; uiteindelijk heeft het beeld in 1956 een
definitieve plaats gekregen. Bij die gelegenheid werd het plein omgedoopt in Keizer Traianusplein.



kunstenaar: Marius van Beek
titel: Verzetsmonument
jaartal: 1954
locatie: Keizer Traianusplein

Na de oorlog werd door de Nijmeegse burgerij geld ingezameld om een monument op te richten voor de
verzetstrijder Jan van Hoof en alle Nijmeegse verzetsstrijders. Twee herinneringsstenen werden al eerder (1945)
geplaatst: één op de plek waar hij stierf (Joris Ivensplein), de ander bij de Waalbrug.

Jan van Hoof, student en lid van de geheime Dienst Nederland, verzamelde maandenlang informatie over de
Waalbruggen en daar aangebrachte explosieven.  Op 18 september 1944, toen de geallieerden zich voorbereidden
op de verovering van beide bruggen, wist van Hoof de explosieven, die onder de Waalbrug bevestigd waren,
onschadelijk te maken.
De aanslag werd echter ontdekt door de Duitsers; uiteindelijk zijn zij niet tot vernieling van de brug overgegaan.
Van Hoof zelf stierf een dag later na mishandeling tijdens een gevecht op de hoek van de Lange Hezelstraat en de
Nieuwe Markt.

Omdat er twijfel was over de rol van Jan van Hoof  heeft een commissie van het Ministerie van Oorlog in 1949 een
onderzoek ingesteld naar het vraagstuk van de redding van de Waalbrug bij Nijmegen. De belangrijkste conclusie
uit het rapport luidde dat Jan van Hoof feitelijk niet kan worden beschouwd als 'de Redder' van de brug. 'Wel komt
hem onvergankelijke eer toe voor hetgeen hij tot behoud van de brug als uitstekende daad van moed, beleid en
trouw heeft verricht met inzet van zijn leven'.

Het bronzen beeld van Marius van Beek stelt een verzetsstrijder voor, die met een gescheurde Nederlandse vlag in
de hand wegrent en nog omkijkt naar de Waalbrug. Het beeld is geplaatst voorbij de Waalbrug richting stad. De
tekst op het monument luidt:
'IN DIT MONUMENT EREN WIJ ALLEN DIE MET JAN VAN HOOF IN HET VERZET VIELEN VOOR DE
BEVRIJDING VAN NIJMEGEN 1940-1945'.
Elk jaar op 4 mei, worden op het Keizer Traianusplein, bij de voet van het beeld, de slachtoffers van de oorlog
herdacht.

In februari 1954 werd Marius van Beek benaderd door de gemeente Nijmegen om een monument te vervaardigen.
Mari Andriessen, aanvankelijk voor deze opdracht gevraagd, adviseerde om met deze jonge collega in zee te gaan.
Marius van Beek was blij met de opdracht: hij had zelf ook in het Nijmeegs verzet gezeten en kende Jan van Hoof
persoonlijk.
Er was echter te weinig tijd om het ontwerp en de uitvoering gereed te hebben. Op de dag van de herdenking zelf,
17 september 1954, werd een met bronsverf beschilderd gipsen beeld onthuld door minister Beel. Later werd dit
door het bronzen exemplaar vervangen.



kunstenaar: Toon Dupuis
titel: Petrus Canisius
jaartal: 1927
locatie: Hunnerpark

Petrus Canisius werd op 8 mei 1521 geboren, als zoon van de Nijmeegse burgemeester Jacob Canis. Peter Kanis -
later werd zijn naam gelatiniseerd-  werd geleerde, predikant, geestelijk schrijver en was Nederlands eerste jezuïet.
Daarnaast was hij één van de belangrijkste figuren van de Contrareformatie. In 1925 werd de Nijmegenaar heilig
verklaard. Ter gelegenheid daarvan werd dit monument opgericht en werd de Sint-Ignatiuskerk in de Molenstraat
naar hem vernoemd, evenals een school en een ziekenhuis. Een Canisiussingel was er al sinds 1882.

Het standbeeld is gegoten naar ontwerp van de Belgische beeldhouwer Toon Dupuis. Canisius wordt afgebeeld als
leraar. Hij staat voor een Romeinse zetel en leunt met zijn rechterhand op de leuning. Met zijn linkerhand maakt hij
een zegenend gebaar. Hij is gekleed in een Jezuïeten-pij. Hij heeft een kort baardje en een gefixeerde
gezichtsuitdrukking. Dit zijn typische kenmerken voor de beeldhouwkunst van de jaren twintig van de 20e eeuw.

In de sokkel van rood graniet met Art-Déco-patroon staat aan de voorzijde de naam van deze heilige. Aan de
achterkant staat de tekst: 'Geboren te Nijmegen 8 mei 1521/gestorven te Freiburg 21 december 1597/Heilig
verklaard en tot kerkleraar verheven 21 mei 1925.'
Links onder de zetel is de naam van de gieterij aangebracht (Fonderie Nationale des Bronzes in St. Gilles-
Bruxelles). Sokkel en beeld vormen één totaliteit.

Het beeld staat nog steeds op zijn oorspronkelijke plaats: de kunstmatig opgeworpen heuvel in het Hunnerpark,
vlak achter het tot kiosk omgebouwde tramwachthuisje.



kunstenaar: Oscar Goedhart
titel: Schikgodinnen
jaartal: 1974
locatie: Hertogplein

Het thema van dit bronzen beeld is afkomstig uit de Griekse mythologie. De schikgodinnen waren drie zusters
(Klotho, Lachesis en Atropos) die lot en levensloop van de mens bepaalden. Zij waren het die de ‘levensdraden’
van de mensen op aarde spinnen, meten en afknippen: Klotho, "de spinster" die de levensdraad spon, Lachesis,
"de verdeelster" die de lengte bepaalde en daarmee besliste hoelang iemand nog te leven had en Atropos, "de
onafwendbare",  die iemands levensdraad doorknipte wanneer zijn tijd gekomen was.
De drie figuren zijn door Goedhart gehurkt en ruggelings tegen elkaar weergegeven. De lichamen zijn licht
geabstraheerd.

Op het Hertogplein is dit beeld van alle kanten goed zichtbaar, zoals ook bedoeld is door de kunstenaar. Er is op
deze plek geen sprake van een historische referentie of thematische binding met de standplaats. In de jaren
zeventig en tachtig spelen vooral esthetische motieven een rol bij het bepalen van een geschikte plek voor een
kunstwerk. ‘De stad als museum’ was het motto uit deze periode. Dat is ook te herkennen in het
kunstopdrachtenbeleid van die tijd.
In 2008 is het beeld in het kader van de herinrichting van het plein, een paar meter naar het noorden verplaatst.



kunstenaar: Pieter d'Hont
titel: Ponyrijden
jaartal: 1967
locatie: Van Broeckhuysenstraat

Dit beeld bestaat uit een pony met op zijn rug wijdbeens twee kinderen en daarnaast hun waakzame moeder. Of is
het de vrouw die het ponyritje begeleidt?
Menig kind heeft al achter de twee kinderen als derde op het dier gezeten. Dit heeft bijgedragen aan de populariteit
van het beeld. De werken van d’Hont zijn figuratieve voorstellingen van ‘mensen en dingen van de dag’. Het is juist
dit gegeven dat zijn werk geliefd maakt bij velen.

In 1967 is deze beeldengroep door de gemeente geplaatst voor de toenmalige Nederlandse Middenstands Bank en
de Kamer van Koophandel aan het Mariënburg. Na de gerealiseerde plannen van het project Centrum 2000,
waarbij het hele Mariënburg-gebied ingrijpend is veranderd, kreeg het kunstwerk een nieuwe plek op het pleintje
dat is ontstaan op de hoek van de Van Broeckhuysenstraat en de Mariënburg.



kunstenaar: Bart van Hove
titel: Mgr. Ferdinand Hamer
jaartal: 1902
locatie: Bisschop Hamerstraat

Dit monument is opgericht om bisschop Ferdinand Hamer (1840-1900) te herdenken, die tijdens de Chinese
Bokseropstand op een gruwelijke manier is omgekomen.
Ferdinand Hamer werd in de Nijmeegse Molenstraat geboren. Hij ging als missionaris van de Scheutisten in 1865
naar Mongolië. In 1900 bereikte de Bokseropstand dit gebied. Hamer werd door opstandelingen gevangen,
gemarteld en verbrand. Zijn vreselijke dood kwam als een schok in Katholiek Nederland. Twee jaar na zijn dood
wordt er na een landelijke geldinzamelingsactie een monument voor hem opgericht.

Het monument bestaat uit een bronzen standbeeld op een hoge, rijk versierde sokkel uit Naamse steen. Op de
voorzijde van de sokkel is onder andere een palmtak afgebeeld, attribuut van martelaren, met de tekst ‘Ik blijf, gaat
kinderen. God zij met u’. Daarboven staat de tekst: ‘De Nederlandse martelaren van chin. Mongolië gehuldigd door
het vaderland 28 september 1902’.
Aan de drie andere zijden zijn de bronzen portretten te zien van de drie omgekomen medepaters Jaspers, Zijlmans
en Dobbe. Het standbeeld van Hamer zelf toont een strenge man met een lange baard, gehuld in bisschopskleding.
Met zijn rechterhand lijkt hij de toeschouwer of voorbijganger te wenken.

Tot 1949 heeft het monument dichtbij Molenstraat 122 gestaan: het geboortehuis van bisschop Hamer aan de kop
van de Verlengde Molenstraat.De naam van deze straat werd bij de plaatsing van het beeld veranderd in Bisschop
Hamerstraat. In 1949 moest het beeld wijken voor noodwinkels en werd het verplaatst naar het middenplantsoen
van de Van Schaeck Mathonsingel. Precies vijftig jaar later, in 1999 is het monument weer teruggeplaatst in de
toen opnieuw ingerichte Bisschop Hamerstraat.



kunstenaar: Albert Termote
titel: Karel de Grote
jaartal: 1962
locatie: Keizer Karelplein

Het ruiterstandbeeld van Karel de Grote staat - enigszins aan het zicht onttrokken door de begroeiing - midden op
het Keizer Karelplein. Keizer Karel de Grote, -'Carolus Magnus' in het Latijn, is de naamgever van het plein.
Hij leefde van 742 tot 814 en was van 768 tot aan zijn dood koning van de Franken. In 800 werd Karel Rooms
keizer. Rond 770 liet hij op het Valkhof een palts bouwen, van waaruit het noordelijke deel van zijn rijk bestuurd
werd. In 777 kwam Karel er voor het eerst; ook in de jaren 804, 806 en 808 bezocht hij de palts, meestal voor
slechts enkele maanden.

Albert Termote krijgt de opdracht om van deze (voor Nijmegen zo belangrijke) Europese vorst een bronzen
standbeeld te maken. Geheel in de Karolingische traditie wordt het een ruiterstandbeeld. Hij stelt Karel de Grote
voor in een dynamische houding op een steigerend paard. In 1962 wordt het beeld geplaatst.

Al in 1930 waren er plannen om op het Keizer Karelplein een monument voor Karel de Grote op te richten. Een
eerder ontwerp van Jac Maris werd afgekeurd. Daarna gebeurt er een hele tijd niets. Pas in 1962 wordt uiteindelijk
dit beeld van de Karolingische vorst geplaatst op het meest prominente plein van de stad.

Sinds de viering van het 2000-jarig bestaan van de stad wordt het monument voor Karel de Grote na
zonsondergang op een speciale manier met behulp van waternevel aangelicht.



kunstenaar: Wilma Sommers
titel: Kunstvitrine
jaartal: 1994
locatie: Keizer Karelplein (voorplein ABN/AMRO)

De gemeente en het Nijmeegs Museum Commanderie van Sint-Jan gaven een kunstopdracht aan de kunstenaars
Wilma Sommers en Petra Hartman. Aan hen werd gevraagd een ontwerp te maken voor 'een vitrine-achtig object'.
Het object moest een opvallende vormgeving hebben en moest de bezoekers van de Waalkade attenderen op het
expositieaanbod van het Nijmeegse museum. Gedacht werd aan een frivool en kleurrijk object dat zich zou
onderscheiden van het straatmeubilair.
Uiteindelijk bleek zowel het ontwerp van Wilma Sommers als van Petra Hartman geschikt. Daarom ontstond het
idee om in de loop der tijd meer vitrines door kunstenaars te laten vervaardigen en deze allemaal op de Waalkade
te plaatsen of over het stadshart te verspreiden. Petra Hartman plaatste haar vitrine op de Waalkade en Wilma
Sommers op het Keizer Karelplein. Maar een uitbreiding van het project is niet van de grond gekomen.
In 2012 is de vitrine van Petra Hartman verwijderd, zij heeft een ander locatie voor dit werk gevonden.

De vitrine van Wilma Sommers is in feite een glazen bak op een sokkel. De sokkel heeft geen gewone vorm, maar
bestaat uit twee tafels. De tafels zijn geverfd. Deze kunstenaar gebruikt graag gebruiksvoorwerpen in haar
ontwerpen, omdat deze direct herkenbaar zijn voor de toeschouwers. De twee tafels hebben elk een verschillende
vorm. Er is een ouderwetse tafelversie in zwart uitgevoerd en een moderne strakke die met felle kleuren is
behandeld. De kunstenares wilde daarmee tot uitdrukking brengen dat het betreffende museum zowel historische
als hedendaagse collecties herbergt.



kunstenaar: Pieter d'Hont
titel: Dame met stola
jaartal: 1966
locatie: Nassausingel (plein stadsschouwburg)

Deze 'Dame met stola' is uitgevoerd in brons. Met haar opgestoken haren, haar uitgaanstasje en haar mantel met
de daar omheen geslagen stola is ze klaar om uit te gaan. De Utrechtse beeldhouwer Pieter d’Hont heeft het beeld
gemaakt. Zijn echtgenote heeft ervoor geposeerd. Zij was vaker zijn model.



kunstenaar: Tony Cragg
titel: Zonder titel
jaartal: 1999
locatie: Stationsplein

De monumentale beeldengroep voor het Centraal Station is moeilijk over het hoofd te zien. Het werk bestaat uit drie
bronzen delen, die er elk uitzien als een slordige stapel borden. De stapel lijkt elk moment uit zijn evenwicht te
kunnen raken. Het lijkt alsof het werk ronddraait, waardoor het een dynamische indruk maakt. Daarmee past het op
een plek waar reizen zo centraal staat.

De beeldengroep heeft van de kunstenaar geen titel meegekregen.

De ovale rotonde waarop het kunstwerk staat, is zowel vanaf het station, als vanaf het Keizer Karelplein over de
hele Van Schaeck Mathonsingel zichtbaar. Het stationsplein heeft een belangrijke betekenis als visitekaartje voor
de stad. Hier hebben toeristen en reizigers hun kennismaking met de stad. Het beeld van Cragg bepaalt hun eerste
indruk. Tegelijkertijd wordt het een vertrouwd herkenningspunt voor mensen die dagelijks per trein reizen.


