
Kunstwerken in Wederopbouwroute
WEDEROPBOUWROUTE
Wandelroute van 2 km.
 
Tijdens deze wandeling treft u kunstwerken aan uit de naoorlogse periode 1945-1965. Dit tijdvak wordt ook de
wederopbouwperiode genoemd. U zult reliëfs, mozaïeken, wandsculpturen en plastieken zien die een bijzondere
culturele waarde vertegenwoordigen. De route loopt via het station naar het Kronenburgerpark en vervolgens door het
centrum.



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.



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: Jan van Eijk
titel: Moeder Gods
jaartal: 1960
locatie: Kroonstraat 148

Deze mozaïekvoorstelling van Maria en Kind is van de kunstenaar J.van Eijk. Ze behoort tot de monumentale kunst
uit de wederopbouwperiode (1946-1965). In deze periode werkten architecten regelmatig samen met kunstenaars.
Daardoor werden kunstwerken vaak mooi opgenomen in onderdelen van gebouwen.

Het mozaïek bevindt zich boven de ingang van de Titus Brandsmakapel. Hij ligt aan het einde van de as die
rechtstreeks voert naar het heiligdom van de kapel. Van dezelfde kunstenaar is de schildering van Christus op de
achterwand.

De 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 12,5 meter hoge pyloon (steuntoren) vóór de kapel verwijst naar de wachttoren van het kamp.
Tussen de palen is een bronzen plastiek opgehangen waarvan de vorm lijkt op een mitrailleur (kunstenaar Frans
Verhaak).

Jan van Eijk (1927-1988) was als kunstenaar autodidact. Na een opleiding tot instrumentenmaker in Eindhoven
ontwikkelde hij zich als tekenaar en schilder.
Als monumentaal kunstenaar vervaardige hij voor diverse Nederlandse kerken ramen, mozaïeken en
wandschilderingen.



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: 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: Jan Vaes
titel: Gevel Mariakapel
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: Jac Maris
titel: Sgraffito
jaartal: 1955
locatie: Broerstraat 44

Dankzij de reclame van onze tijd valt niet meteen op dat de Broerstraat erg rijk is aan ornamentiek. Bijna elk
winkelpand heeft een bescheiden detail of ornament, dat mooi wordt opgenomen in de gevelcompositie.
Met eenvoudige middelen als een sierlijk gesmeed raamhek of een geperforeerde plaat voor het balkon is een
aangenaam gevelbeeld gemaakt. Ook typerend voor de jaren vijftig en zestig is het sgraffito. Dit is een techniek van
krassen in lagen met verschillende kleuren.
Achter de drie balkonnetjes zijn tegen de donkere zijwand figuren getekend. Vrouwen en dieren (vogels en een
hert) zijn vormgegeven met behulp van speelse witte lijnen.
Wanneer u met uw rug tegen de gevel van de zaak in huishoudelijke artikelen staat, kunt u deze vrolijke werken
goed zien.



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: 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: 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: 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: 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: 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: Jac Maris
titel: Reliëf
jaartal: 1958
locatie: Sint Jorisstraat 72

Geen omschrijving.


