
Kunstwerken in Door de Stad - Oost
Deze kunstroute van 1,5 km lang, voert u vanaf het Centraal Station door de binnenstad van Nijmegen. Ze eindigt
midden in het centrum van Nijmegen, op de Grote Markt.
Als u wilt, kunt u onderweg de Molenstraatkerk bekijken, de nieuwe St.Jozefhof en Museum Het Valkhof. Vanaf de
Grote Markt kunt u op twee andere wandelroutes aansluiten: de Waalkaderoute en Door de Stad-West.
 
LA=linksaf  RA=rechtsaf  RD=rechtdoor



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.



kunstenaar: Pieter d'Hont
titel: De Barmhartige Samaritaan
jaartal: 1949
locatie: Van Schaeck Mathonsingel 12

De bijbelse vertelling van de Barmhartige Samaritaan staat symbool voor naastenliefde en offerzin. In het Nieuwe
Testament verhaalt Lukas over de Barmharige Samaritaan die eens een beroofde en gewonde reiziger, die
onderweg was van Jeruzalem naar Jericho, verzorgde en naar een herberg bracht.
Het is dit thema, dat door de kunstenaar Pieter d'Hont is uitgebeeld.

Onder het reliëf is in de steen deze tekst uitgehakt:
‘DOE GIJ DESGELIJKS’.

Op de bronzen plaquette is de volgende tekst te lezen:
‘TER HERINNERING AAN DE HULP VAN DE NED. HERV. GEMEENTEN HAARLEM, BLOEMENDAAL,
HEEMSTEDE, HAARLEM-NOORD EN BENNEBROEK, IN DE OPRICHTING VAN DIT GEBOUW. 7 JULI 1949
NED. HERV.GEMEENTE



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: 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: 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: Bernard Fokkinga
titel: Plaquette
jaartal: 1949
locatie: Molenstraat 122

Op het adres Molenstraat 122 bevindt zich het geboortehuis van bisschop Ferdinand Hamer.
Op deze plaquette staat de volgende tekst: 'Ferdinand Hamer, bisschop martelaar, werd hier geboren'.

Het monument voor deze Nijmeegse missionaris staat in de Bisschop Hamerstraat, het verlengde van de
Molenstraat, richting Keizer Karelplein.

Dit monument is opgericht om bisschop Ferdinand Hamer (1840-1900) te herdenken, die als martelaar stierf in
1900 in het huidige Mongolië.

De steen werd ontworpen door Ir. Bernard Fokkinga. Hij was mede-ontwerper van het stedenbouwkundig plan voor
de herbouw van de Nijmeegse binnenstad, verwoest tijdens de Tweede Wereldoorlog. De uit Polen afkomstige
Wladyslaw Miller vervaardigde deze plaquette.



kunstenaar: Jan Vaes
titel: Christus Monogram
jaartal: 1959
locatie: Molenstraat 37 (Petrus Canisiuskerk)

Omdat de achterste helft van de Petrus Canisiuskerk na de Tweede Wereldoorlog nog overeind stond, bleef de
nieuwbouw beperkt tot de voorbouw.
De nieuwe voorgevel is door een team van beeldend kunstenaars uitgedost als een kostbaar reliekschrijn.
De vloer is ingelegd met mozaïek. Gebeeldhouwde vissen geven reliëf aan de natuurstenen blokken. De kleine
ramen zijn bezet met kleurrijk glas-in-beton.
Tussen de zuilen hangt het bronzen Christusmonogram met het alpha en omega teken van de kunstenaar Jan
Vaes. De Mariakapel en de doopkapel zijn als zelfstandige gebouwtjes in het portaal geplaatst. Ook de gevel van
de Mariakapel is ontworpen door Jan Vaes.



kunstenaar: Oscar Jespers
titel: Moeder en kind
jaartal: 1966
locatie: Arsenaalpoort

Het archaïsch ogende beeld 'Moeder met kind' van de Vlaamse kunstenaar Oscar Jespers was in 1964 te zien
tijdens een expositie in het Waaggebouw op de Grote Markt in Nijmegen.
Naar aanleiding hiervan kocht de gemeente Nijmegen het kunstwerk aan. Het is vervaardigd in Naamse steen. Het
stelt een moeder voor, zittend met haar kind op haar knie. Het oppervlak van het beeld heeft beitelsporen. Dat geeft
samen met de eenvoudige vormen het beeld iets archaïsch.
Dit figuratieve beeld behoort tot één van de laatste werken van Oscar Jespers.

Nadat de gemeente het beeld in 1964 had aangekocht, werd het in 1966 in een plantsoen bij de zogenaamde
'sterflats' aan de Daltonstraat in de wijk Grootstal geplaatst. Door zijn kwetsbaarheid was het daar niet veilig. Het
werd daarom weggehaald, gereinigd en opgeslagen. Een aantal jaren later kreeg het een plek in het
concertgebouw De Vereeniging. Tegenwoordig staat het in het gerestaureerde Arsenaal. Hier is het goed zichtbaar
achter glas in de doorgang tussen de Marikenstraat en Moenenstraat.



kunstenaar: Hendrik Meek
titel: Symbool van Communicatie
jaartal: 1972
locatie: Mariënburg 85

Dit kunstwerk is getiteld ´Symbool van Communicatie´ en bestaat uit een reliëf aan de gevel van het oude gebouw
van de Kamer van Koophandel aan de Mariënburg. Oorspronkelijk werd de opdracht uitgegeven in de vorm van
een prijsvraag door de Kamer van Koophandel. Als voorwaarde werd opgegeven dat de voorstelling de betekenis
van de wereldhandel moest weergeven.
Uiteindelijk won het ontwerp van Meek.

Op het reliëf zijn personen van verschillende rassen afgebeeld die elkaar de hand geven. Boven hen vliegt het
paard Pegasus: het symbool voor vooruitgang. De handel wordt gesymboliseerd door een ovale wereldbol in de
vorm van een zeilschip. Het witte vlak in het midden is het zeil van het schip. De kunstenaar zegt zelf: ´De
gekleurde mensen wijzen erop dat handel en nijverheid alle werelddelen met elkaar verbindt en uiteindelijk ook alle
mensen´.



kunstenaar: Charles Hammes
titel: Twee spaarvarkens
jaartal: 1954
locatie: Mariënburgsestraat

Aan het begin van het steegje achter het gebouw, dat oorspronkelijk van De Nederlandsche Bank was, staan op
pilaren twee spaarvarkentjes. Het varkentje links met een muntstuk kijkt lachend, het andere zonder muntstuk kijkt
een beetje sip. Ze vormen een humoristische verwijzing naar de voormalige functie van het gebouw. Zowel de
varkens als hun voetstukken zijn vervaardigd uit kalksteen. De pilaren zijn gemetseld in baksteen. De naam van het
steegje luidt 'De Spaarpot'...

In mei 1954 werd het gebouw van de Nederlandsche Bank, hét zakencentrum van de gemoderniseerde
binnenstad, officieel geopend. Vanuit dit agentschap zou de gelddistributie voor alle commerciële banken in de
regio verzorgd worden. De architect was prof. ir. H.T. Zwiers, die ook hoogleraar bouwkunst was aan de
Technische Hogeschool Delft. Bij de bouw betrok hij de kunstenaar Charles Hammes voor de beelden. Deze
ontwierp ook het koperen plastiek boven de hoofdingang. De bewerking van de hoofdingang verbeeldt de
geldcirculatie over de wereld. Een serieus thema. De twee varkentjes aan de achterzijde zijn echter een knipoog
naar deze ernstige zaak, waamee Hammes de waarde van het geld heeft willen relativeren.



kunstenaar: Charles Hammes
titel: Het Geldverkeer
jaartal: 1954
locatie: Klein Mariënburg

In mei 1954 werd het gebouw van de Nederlandsche Bank, hét zakencentrum van de gemoderniseerde
binnenstad, officieel geopend. Vanuit dit agentschap zou de gelddistributie voor alle commerciële banken in de
regio verzorgd worden. De architect was prof. ir. H.T. Zwiers, die ook hoogleraar bouwkunst was aan de
Technische Hogeschool Delft. Bij de bouw betrok hij de kunstenaar Charles Hammes voor de beelden. Deze
ontwierp het koperen plastiek boven de hoofdingang. De bewerking van de hoofdingang verbeeldt de geldcirculatie
over de wereld. Een serieus thema.
Dezelfde kunstenaar maakte aan de achterzijde van het pand twee varkentjes. Zij zijn juist een knipoog naar deze
ernstige zaak, waamee Hammes de waarde van het geld heeft willen relativeren.



kunstenaar: stichting NOX
titel: Korfmacher
jaartal: 2008
locatie: Hertogplein

In oktober 2006 is op het Hertogplein archeologisch onderzoek uitgevoerd. De aanleiding hiervoor was de
herinrichting van het plein. Tijdens dit onderzoek zijn de resten van de Hertsteegpoort en de aansluitende
stadsmuur gevonden. Delen daarvan zijn nu op eigentijdse wijze herbouwd.

De Korfmacher is een granieten zuil met een venster op ooghoogte. Daarin is een foto geplaatst van Gerard
Korfmacher, die in 1876 de vesting Nijmegen fotografeerde vóór de afbraak ervan. Op de plek waar de fotograaf in
1874 stond, is nu de Korfmacher geplaatst.
De werkelijkheid van toen vermengt zich daardoor met de situatie van nu.
De Korfmacher stadszijde staat op het Hertogplein.
In de Hertogstraat, voor de ingang van de Fortisbank, bevindt zich de Korfmacher veldzijde.



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: 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: 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:  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: Albert Termote
titel: Mariabeeld
jaartal: 1953
locatie: Burchtstraat 20 (gevel stadhuis)

Dit beeld, Madonna met Kind, is geplaatst in 1953 na de restauratie van het stadhuis. De gevel van het stadhuis
heeft, naast het Mariabeeld, een beeldengalerij met acht vorsten en helden uit de Nijmeegse geschiedenis.
Bovenaan de gevel bevinden zich zeven medaillons met personificaties van de zeven deugden.  Ze werden zwaar
beschadigd in de Tweede Wereldoorlog, net zoals het Mariabeeld. In 1953 zijn de beelden door Albert Termote
nagemaakt naar het oorspronkelijke model.
In 2007 zijn ze voor het laatst geheel gerestaureerd en geïmpregneerd.



kunstenaar: Albert Termote
titel: Acht keizerbeelden en medaillons
jaartal: 1950
locatie: Burchtstraat (gevel stadhuis)

De gevel van het stadhuis telt in zijn beeldengalerij acht vorsten en helden uit de Nijmeegse geschiedenis. Van
links naar rechts (vanaf het Mariabeeld) zijn dat: Frederik van Barbarossa, Keizer Traianus, Karel  IV, Karel de
Grote, Karel V, Willem II en, boven de toegangsdeur die nog uit 1553 stamt, Claudius Civilis en Julius Ceasar. Het
zijn zandstenen beelden en ornamenten. Ze werden in 1553 ontworpen door Meester Cornelis Sass uit Utrecht. Ze
werden echter vernield in de Tweede Wereldoorlog. In 1953 zijn ze door Albert Termote nagemaakt naar het
oorspronkelijke model. In 2007 zijn ze voor het laatst geheel gerestaureerd en geïmpregneerd.

Bovenaan de gevel bevinden zich zeven medaillons met personificaties van de zeven deugden.



kunstenaar: Martinus van Dijk
titel: Zeven medaillons met deugden
jaartal: 1948
locatie: Burchtstraat (voorgevel stadhuis)

Na het bombardement van 1944 stonden alleen nog de geblakerde buitenmuren van het stadhuis overeind. Het
meeste natuursteenwerk moest vernieuwd worden en alle koppen en beelden opnieuw gehakt. Door hergebruik
van puin en kopieën van de oorspronkelijke gevelbeelden wilde architect Deur iets van de vooroorlogse sfeer laten
herleven. Hij liet deuromlijsting, hoofden boven de vensters en medaillons kopiëren naar die van Cuypers, zodat ze
min of meer als restauratie van de oorspronkelijke 16e-eeuwse kunnen gelden.

In de klassieke oudheid werden deugden (deugdelijke eigenschappen) voorgesteld door vrouwenfiguren. De kerk
nam deze gewoonte later over en voegde er nieuwe deugden aan toe.
Inmiddels zijn er zeven deugden, die worden afgezet tegen zeven ondeugden. De deugden zijn Prudentia
(voorzichtigheid), Iustitia (rechtvaardigheid),Temperantia (matigheid), Fortitudo (kracht), Caritas (liefde), Spes
(hoop) en Fides (geloof). Zij staan tegenover hoogmoed, afgunst, toorn, luiheid, gierigheid, gulzigheid en wellust.



kunstenaar: Martinus van Dijk
titel: Achttien hoofden
jaartal: 1948
locatie: Burchtstraat (stadhuis)

Na het bombardement van 1944 stonden alleen nog de geblakerde buitenmuren van het stadhuis overeind.Het
meeste natuursteenwerk moest vernieuwd worden en alle koppen en beelden opnieuw gehakt. Door hergebruik
van puin en kopieën van de oorspronkelijke gevelbeelden wilde architect Deur iets van de vooroorlogse sfeer laten
herleven.Hij liet deuromlijsting, hoofden boven de vensters en medaillons kopiëren naar die van Cuypers, zodat ze
min of meer als restauratie van de oorspronkelijke 16e-eeuwse kunnen gelden.
De gevel van het stadhuis heeft een beeldengalerij, die bestaat uit portretten van acht vorsten en helden uit de
Nijmeegse geschiedenis. Bovenaan de gevel bevinden zich zeven medaillons met personificaties van de zeven
deugden. Verder zijn verspreid over deze beeldenwand boven de raampartijen achttien gebeeldhouwde hoofden
aangebracht.



kunstenaar: stichting NOX
titel: Tafel
jaartal: 2007
locatie: Gedeputeerdenplaats

De Gedeputeerdenplaats is een binnenplaats gelegen naast de oude ingang van het stadhuis aan de Burchtstraat.
Het is een plek waar enkele tastbare herinneringen aan het vestingverleden van de stad zijn opgeslagen. In de
westmuur is een groot aantal wapen- en gedenkstenen ingemetseld. Ze herinneren aan de afgebroken stadsmuren
- en poorten en aan verschillende hoge waterstanden. Ook zijn verschillende bouwfragmenten te zien.

De informatietafel is een geschenk van de Provincie Gelderland aan de stad Nijmegen ter gelegenheid van haar
2000-jarig bestaan.
De tafel geeft informatie over de herkomst van de stenen in de muur. Ook laat ze de ligging van de oude
stadsomwalling ten opzichte van de stad van nu zien.
In de tafel zijn 8 lenzen aangebracht die de nieuwsgierigheid van de toeschouwer prikkelen. Ze laten foto's zien die
in 1876 door de fotograaf Korfmacher zijn gemaakt, vlak voor de oude stadsmuren -en poorten werden afgebroken.
De lenzen versterken het gevoel dat we naar een andere werkelijkheid kijken in een tijd die ver achter ons ligt.
In de poten van de tafel bevinden zich basaltblokken die door de Romeinen destijds via de Rijn naar Nijmegen zijn
gebracht. Ze werden gebruikt om straten en pleinen mee te plaveien. Daarna werden ze gebruikt om de fundering
van de stadsmuur te verstevigen.
De roestvrijstalen constructie is 200 cm lang, 40 cm breed en 100 cm hoog.



kunstenaar: Jac Maris
titel: Zes reliëfs
jaartal: 1953
locatie: Burchtstraat 3

Deze 6 reliëfs van Jac Maris in het monumentale winkelpand zijn een goed voorbeeld van kunst die is geïntegreerd
in de architectuur.  Dit is één van de kenmerken van kunst uit de wederopbouwperiode.



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.


