
Kunstwerken in Door de Stad - West
Deze kunstroute van 1,5 km lang, voert vanaf de Grote Markt langs de St.Stevenskerk en het Kronenburgerpark naar
het Centraal Station. In de route bevindt zich een steile trap naar beneden. Voor rolstoelgebruikers wordt in de route
een alternatief geboden.
De route sluit aan op de route ‘Door de Stad-Oost’.
Ook kunt u vanaf de Grote Markt en Grotestraat na 500 meter op de Waalkaderoute aansluiten.
 
LA=linksaf  RA=rechtsaf  RD=rechtdoor



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: Henri Leeuw sr.
titel: Vier leeuwen
jaartal: 1886
locatie: Grote markt (Waaggebouw)

Het huidige waaggebouw is in 1612-13 gebouwd in de Hollandse renaissancestijl, naar het ontwerp van Meester
Cornelis Janssen van Delft. Het gebouw kreeg al meteen na de bouw meerdere functies. Aan de rechterzijde
bevond zich de stadswaag. De grote poort die hiervan de toegang vormt, was bedoeld om karren binnen te laten
rijden. In het linker deel, achter de bordestrap, lag de vleeshal. Onder de trap waren korte tijd zelfs twee kleine
woningen. De bovenverdieping huisvestte - tot in 1885 - de militaire hoofdwacht. Aan dit laatste feit dankt het
straatje links van de waag overigens haar naam: Achter de Hoofdwacht.

Het waaggebouw is erg opvallend door alle rijke versieringen aan de buitenzijde. De sierlijke
natuursteenelementen, dakkapelletjes, glas-in-loodramen en nog oorspronkelijke zwart-rode luiken geven het
gebouw een levendige aanblik. Op de eerste verdieping zijn bij de toegangsdeur twee reliëfs geplaatst die elk twee
leeuwen afbeelden die het stadswapen vasthouden. De balustrade van de bordestrap wordt bekroond met twee
wapendragende leeuwen.
Twee paar Karyatiden sieren de voorzijde van de bordestrap.



kunstenaar: Henri Leeuw sr.
titel: Vier stadswapens
jaartal: 1886
locatie: Grote Markt (Waaggebouw)

Het huidige waaggebouw is in 1612-13 gebouwd in de Hollandse renaissancestijl, naar het ontwerp van Meester
Cornelis Janssen van Delft. Het gebouw kreeg al meteen na de bouw meerdere functies. Aan de rechterzijde
bevond zich de stadswaag. De grote poort die hiervan de toegang vormt, was bedoeld om karren binnen te laten
rijden. In het linker deel, achter de bordestrap, lag de vleeshal. Onder de trap waren korte tijd zelfs twee kleine
woningen. De bovenverdieping huisvestte - tot in 1885 - de militaire hoofdwacht. Aan dit laatste feit dankt het
straatje links van de waag overigens haar naam: Achter de Hoofdwacht.

Het waaggebouw is erg opvallend door alle rijke versieringen aan de buitenzijde. De sierlijke
natuursteenelementen, dakkapelletjes, glas-in-loodramen en nog oorspronkelijke zwart-rode luiken geven het
gebouw een levendige aanblik. Op de eerste verdieping zijn bij de toegangsdeur twee reliëfs geplaatst die elk twee
leeuwen afbeelden die het stadswapen vasthouden. De balustrade van de bordestrap wordt bekroond met twee
wapendragende leeuwen.
Twee paar Karyatiden sieren de voorzijde van de bordestrap.



kunstenaar: Henri Leeuw sr.
titel: Twee paar Karyatiden (kraagstenen)
jaartal: 1886
locatie: Grote Markt (Waaggebouw)

Het huidige waaggebouw is in 1612-13 gebouwd in de Hollandse renaissancestijl, naar het ontwerp van Meester
Cornelis Janssen van Delft. Het gebouw kreeg al meteen na de bouw meerdere functies. Aan de rechterzijde
bevond zich de stadswaag. De grote poort die hiervan de toegang vormt, was bedoeld om karren binnen te laten
rijden. In het linker deel, achter de bordestrap, lag de vleeshal. Onder de trap waren korte tijd zelfs twee kleine
woningen. De bovenverdieping huisvestte - tot in 1885 - de militaire hoofdwacht. Aan dit laatste feit dankt het
straatje links van de waag overigens haar naam: Achter de Hoofdwacht.

Het waaggebouw is erg opvallend door alle rijke versieringen aan de buitenzijde. De sierlijke
natuursteenelementen, dakkapelletjes, glas-in-loodramen en nog oorspronkelijke zwart-rode luiken geven het
gebouw een levendige aanblik. Op de eerste verdieping zijn bij de toegangsdeur twee reliëfs geplaatst die elk twee
leeuwen afbeelden die het stadswapen vasthouden. De balustrade van de bordestrap wordt bekroond met twee
wapendragende leeuwen.
Twee paar Karyatiden sieren de voorzijde van de bordestrap.



kunstenaar: Jerome Symons
titel: Afsluitpaal
jaartal: 1987
locatie: Grote Markt/Sint Stevenskerkhof

In september 1986 schakelde de gemeente Nijmegen kunstenaars in om 'verkeerspaaltjes' te ontwerpen. Dit
gebeurde naar een idee uit Maastricht. Er werden  plaatsen uitgezocht waar een zo'n 50 centimeter hoog paaltje
moest komen te staan. Vervolgens werd in eerste instantie aan de kunstenaars Oscar Goedhart, Peter van de
Locht en Giuseppe Roverso gevraagd om een ontwerp te leveren. Dit was de start van een traditie. Deze afsluitpaal
maakt daar onderdeel van uit.

Jerome Symons was ook een van de ontwerpers. Hij maakte een granieten paaltje aan de rand van de Grote
Markt. Het werd een een paaltje met oren, wat zou de kunstenaar daarmee bedoeld hebben? 'Kleine potjes hebben
grote oren' is bijvoorbeeld een spreekwoord dat je hier te binnen zou kunnen schieten. Maar onze taal kent vele
spreekwoorden en zegswijzen waarin 'oren' een rol spelen. Dit paaltje hoort van alles, maar vertelt niets door.
Verdwijnt alles wat hier gedacht en gezegd wordt in de doofpot? Wie zal het zeggen.



kunstenaar: Giuseppe Roverso
titel: Leeuw
jaartal: 1971
locatie: Grote Markt (in de kerkboog)

Geen omschrijving.



kunstenaar: Giuseppe Roverso
titel: Wapenreliëfs
jaartal: 1965
locatie: Sint Stevenskerkhof 2

Naast de vervaardiging van de beelden van de twaalf apostelen en de vier kerkvaders aan de gevel van de Latijnse
School reconstrueerde de beeldhouwer Giuseppe Roverso het wapen boven de ingang. Afgebeeld is het wapen
van Nijmegen dat aan beide kanten wordt vastgehouden door twee cherubijnen.



kunstenaar: Giuseppe Roverso
titel: Apostelcyclus
jaartal: 2017
locatie: Sint Stevenskerkhof 2

Op de gevel van de voormalige Latijnse School zijn de twaalf apostelen afgebeeld. De apostelen waren de
leerlingen van Jezus. Hun namen zijn te vinden in de inscriptie onder hun voeten. De apostelen zagen het als hun
taak om na zijn dood zijn leer te verspreiden.
Naast de apostelen zijn aan de gevel van de Latijnse School ook de vier kerkvaders afgebeeld.

In 1215 besloot de paus dat de kerk zich moest inzetten op het gebied van onderwijs. Het eerste schooltje in
Nijmegen stond dichtbij het Kelfkensbos. Bij de inwijding van de Sint Stevenskerk verhuisde deze Latijnse School
naar deze plek. Het is één van de oudste gebouwen van Nijmegen. In 1544 werd de school volledig verbouwd.
Tegenwoordig wordt er echter geen les meer gegeven, maar is er een architectenbureau gevestigd.



kunstenaar: Giuseppe Roverso
titel: Vier Kerkvaders
jaartal: 1961
locatie: Sint Stevenskerkhof 2

De vier kerkvaders hebben een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van het christelijke geloof. Het
Christendom werd door keizer Constantijn in 313 verklaard tot officiële godsdienst van het Romeinse Rijk. Daarvoor
was het belijden van het christelijke geloof in het openbaar niet toegestaan.

De vier kerkvaders zijn Ambrosius, Augustinus, Gregorius en Albertus Magnus. Zij stonden aan de wieg van de
verbreiding van het christelijke geloof aan het begin van de Middeleeuwen. Naast de vier kerkvaders zijn aan de
gevel van de Latijnse School ook de 12 apostelen afgebeeld.

In 1215 besloot de paus dat de kerk zich moest inzetten op het gebied van onderwijs. Het eerste schooltje in
Nijmegen stond dichtbij het Kelfkensbos. Bij de inwijding van de Sint Stevenskerk verhuisde deze Latijnse School
naar de huidige plek. Het is één van de oudste gebouwen van Nijmegen. In 1544 werd de school volledig
verbouwd. Tegenwoordig wordt er echter geen les meer gegeven, maar is er een architectenbureau gevestigd.



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: Mari Andriessen
titel: Monument voor de burgerslachtoffers van de Tweede
Wereldoorlog
jaartal: 1959
locatie: Sint Stevenskerkhof

Aan de voet van de toren van de Sint Stevenskerk bevindt zich dit monument, dat verwijst naar de Tweede
Wereldoorlog. Het kalkstenen beeld van de Haarlemse beeldhouwer Mari Andriessen stelt een vliegende engel
voor. De engel voert een overleden kind met zich mee. Het monument gedenkt alle burgerslachtoffers van deze
oorlog.
Het onderschrift luidt:
'TER NAGEDACHTENIS
AAN DE NIJMEEGSE BURGERS
VOOR EN NA DE BEVRIJDING VAN HUN STAD
ALS WEERLOZE SLACHTOFFERS VAN HET OORLOGSGEWELD
UIT HET LEVEN GERUKT
1940-1945'

In 1955 gaf de gemeente Nijmegen Andriessen de opdracht om dit monument te maken.
Oorspronkelijk was het de bedoeling dat dit beeld op Plein 1944 zou komen. Echter daar stond het beeld van Jac
Maris, het monument voor de gevallen soldaten.  Dit zou naar de omgeving van het Valkhof verhuizen. Dit plan is
echter nooit gerealiseerd. Daarom werd het monument van Andriessen eerst enige tijd in een plantsoen aan de
Stikke Hezelstraat ondergebracht. Aan het eind van de jaren zeventig is het verplaatst naar het Sint Stevenskerkhof
waar het zich nog steeds aan de voet van de Sint Stevenstoren bevindt.



kunstenaar: Christiaan Paul Damsté
titel: Omgevingsvormgeving
jaartal: 1983
locatie: Smidstraat (binnenplaats bij Petrus Canisiusschool)

Helderheid in de vorm van licht is een belangrijk thema in het werk van deze kunstenaar. Damsté heeft een witte
granieten schijf met een diameter van 3 meter geplaatst. Deze schijf gaf hij een reliëfstructuur, waardoor deze op
een plaatjeszwam lijkt. In de as van de schijf start een zwart granieten paal, die trapsgewijs is opgebouwd.

In 1983 en 1984 is tussen de Ganzenheuvel en de Smidstraat het Citycomplex gebouwd. Dit complex biedt
onderdak aan een sporthal, een activiteitencentrum en een basisschool. Tussen het Citycomplex en de huizenrij
aan de Smidstraat ligt een klein binnenpleintje. Het plein kent meerdere hoogteverschillen en biedt daardoor
verrassende kijkpunten. Bij aanvaarding van de kunstopdracht trof de kunstenaar een oningevulde situatie. Na
overleg met de omwonenden heeft Damsté besloten een kunstwerk te realiseren, waarmee het pleintje beleefd kan
worden als speelruimte voor kinderen en als ontmoetingsruimte voor anderen.



kunstenaar: Paul de Swaaf
titel: Joods monument
jaartal: 1995
locatie: Kitty de Wijzeplaats

Op 4 mei 1995 werd op de kruising van de Priemstraat, Nonnenstraat, Smidstraat en Ganzenheuvel een monument
onthuld ter herinnering aan de bijna 400 joodse stadsgenoten die in de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. Het
monument bestaat uit een 2 meter hoog bronzen beeld van een treurig voorovergebogen vrouw, gemaakt door
Paul de Swaaf. Achter het beeld staat een gedenksteen, met daarop de volgende tekst van Leo Vroman:
'Kom vanavond met verhalen
hoe de oorlog is verdwenen
en herhaal ze honderd malen:
alle malen zal ik wenen.'

Paul de Swaaf maakte de oorlog bewust mee;  in het ouderlijk huis zaten joden ondergedoken. De kunstenaar wil
niet alleen terug- maar ook vooruitkijken; het beeld is wat hem betreft tevens een waarschuwing voor het gevaar
van discriminatie.

De synagoge bevindt zich vlak bij het monument. Het pleintje werd ter gelegenheid van de onthulling van het
monument vernoemd naar Kitty de Wijze, één van de jongste joodse slachtoffers uit Nijmegen. De in 1920 te
Boxmeer geboren vrouw kwam in 1942 om het leven in het concentratiekamp in Monowitz (Auschwitz III).



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: 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: Ed van Teeseling
titel: De Gouden Engel
jaartal: 1980
locatie: Parkweg/Pijkestraaat

Het beeld dat 1.72 meter hoog is, werd in één keer in brons gegoten en heeft geen naden en laspunten. Het staat
op de hoek van de Parkweg en de Pijkestraat. Met zijn linkervleugel wijst de engel naar de (niet openbare)
parkeergarage.
De opdracht werd destijds verstrekt bij de bouw van de Pijkestraatgarage in het kader van de Percentageregeling
Beeldende Kunst, waarbij 1% van de bouwsom wordt gereserveerd voor de toepassing van beeldende kunst.

De kunstenaar heeft dit beeld voor deze plek ontworpen. Het beeld is niet op een sokkel geplaatst, omdat het door
de twee schuin oplopende straten al op een natuurlijke verhoging staat. Ed van Teeseling was met engelen bezig
op het moment dat hij de opdracht voor dit beeld kreeg. Hij liet zich inspireren door de Nijmeegse legende van de
Gouden Engel uit 1600: het verhaal over een tragische liefde en over een engel van puur goud die ergens in de
binnenstad van Nijmegen begraven zou moeten liggen.



kunstenaar: Joop Goldenbeld
titel: Tronende madonna
jaartal: 1950
locatie: Doddendaal 20

Geen omschrijving.



kunstenaar: Frans Verhaak
titel: Plastiek
jaartal: 1960
locatie: Kroonstraat 148

Deze bronzen plastiek hangt tussen vier palen op 10 meter hoogte. Hij hoort bij de Titus Brandsmakapel.
Deze kapel staat op de plek waar de karmeliet Brandsma tijdens de oorlog door de Duitse bezetter werd opgepakt.
Hij werd vermoord in 1942 in concentratiekamp Dachau.
De architectuur van de kapel verwijst impliciet naar het kamp, de barak en de gevangeniscel van Titus Brandsma.

De vrijstaande en 12,5 meter hoge pyloon (steuntoren) vóór de kapel verwijst naar de wachttoren van het kamp.
Het is een ontwerp van de Nijmeegse architect Dijkema, die ook de Titus Brandsmakapel ontwierp.
De pyloon is samengesteld uit vier betonnen palen van ongelijke hoogte. Tussen de palen hangt de bronzen
plastiek in de vorm van een mitrailleur, die is gericht op de Titus Brandsmakapel.  De plastiek is vervaardigd door
de kunstenaar Frans Verhaak.



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:  Onbekend
titel: Gedenksteen voor Jan van Hoof, redder der Waalbrug
jaartal: 1945
locatie: Joris Ivensplein

Jan van Hoof, student en lid van de geheime Dienst Nederland, verzamelde maandenlang informatie over de
Waalbruggen en daar aangebrachte explosieven. De student Jan van Hoof was in de oorlogsjaren lid van de
geheime Dienst Nederland en verzamelde veel informatie over de spoor-en verkeersbrug over de Waal en de 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. Terwijl hij aanvankelijk had geweigerd als gids met een verkenningswagen mee
te gaan, loodste hij die middag een wagen van de Royal Engineers door de binnenstad. Op de Nieuwe Markt, vlak
bij de spoorbrug, werd deze in brand geschoten. Van Hoof overleefde, maar tijdens een gevecht en mishandeling
op de hoek van de Lange Hezelstraat en de Nieuwe Markt werd hij gedood. De plek waar hij stierf is met deze
gedenksteen gemarkeerd.
Hij is begraven op de erebegraafplaats Vredehof, Weg door Jonkerbos 80.
Ook op de Waalbrug, op een pijler aan de Lentse zijde, bevindt zich een plaquette die verwijst naar deze
verzetsstrijder.

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'.



kunstenaar: Pieter Starreveld
titel: De mens en de vier elementen
jaartal: 1967
locatie: Kronenburgersingel 269

De voormalige School voor Ambachtsonderwijs (1900) is een van de weinige overgebleven schoolgebouwen van
ir.J.J.Weve in Nijmegen. De school werd gebouwd in een periode waarin de toename van industriële bedrijvigheid
in Nijmegen leidde tot een groeiende vraag naar goed opgeleide ambachtslieden.
Na de Tweede Wereldoorlog groeide het aantal scholieren op de school flink en in de jaren 1961-1967 verrees een
grote en moderne uitbreiding, met de ingang aan de Kronenburgersingel. Het ontwerp hiervoor kwam van Charles
Estourgie jr. Het complex werd in 1999 betrokken door het stedelijk gymnasium.



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: Jo Uiterwaal
titel: Drie staande figuren
jaartal: 1953
locatie: Stationsplein

Na de Tweede Wereldoorlog vervaardigt de beeldhouwer Jo Uiterwaal  een reeks beelden en reliëfs voor de
nieuwbouw van het station. Dit beeld maakt daarvan deel uit.
De drie vrouwen van deze beeldengroep bij de ingang van het station symboliseren de snelheid, de veiligheid en
het dienstbetoon van het spoorwegverkeer.



kunstenaar: Jo Uiterwaal
titel: Twee reliëfs
jaartal: 1953
locatie: Stationsplein

Na de Tweede Wereldoorlog vervaardigt de beeldhouwer Jo Uiterwaal  een reeks beelden en reliëfs voor de
nieuwbouw van het station. Deze twee reliëfs maken daarvan deel uit.



kunstenaar: Charles Hammes
titel: Reliëf
jaartal: 1955
locatie: Stationsplein

Met dit reliëf wordt het herstel en de vernieuwing van het Nijmeegs station gememoreerd.



kunstenaar: Jo Uiterwaal
titel: Twee knielende figuren
jaartal: 1953
locatie: Stationsplein

Na de Tweede Wereldoorlog vervaardigt de beeldhouwer Jo Uiterwaal  een reeks beelden en reliëfs voor de
nieuwbouw van het station. De twee geknielde figuren op de hoek beelden de water-en bosrijke omgeving van
Nijmegen uit.



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.


