
Wandeling Oost West voor 024 geschiedenis – oktober 2020  

Inleiding 

Je loopt vandaag van het Oosten van ons Centrum naar het Westen. Een lange rechte 
straat met tweeduizend jaar geschiedenis. Van een aantal “zichtpunten” hebben we iets 
opgeschreven en ook voorzien van een foto voor de duidelijkheid. Beginpunt is de hoek van 
de straten Kelfkensbos / Gerard Noodtstraat en het eind is de steen van de oude 
Hezelpoort op de Lange Hezelstraat. Als een zichtpunt je niet interesseert sla je dit 
gewoon over. Er staan bij een aantal zichtpunten verwijzingen naar gebouwen of pleinen.  

Samenstelling: Ber Jansen en Guus Houtzager – Gilde stadswandelingen Nijmegen 

Foto’s: Ber Jansen 

Veel plezier bij deze historische wandeling !!! 

1 Keizer Traianus  / Traianusplein 

Je ziet boven op het heuveltje op het Traianusplein het 
beeld van Keizer Traianus.  Hij heeft Ulpia Noviomagus 
Batavorum (Nijmegen in laat-Romeins) gesticht, in het 
jaar 105 en Nijmegen marktrecht geschonken. 
Dit beeld is gemaakt door Ed van Teeseling en Charles 
Hammes in 1955 en geplaatst op het Keizer 
Lodewijkplein, dat in 1956 veranderde in vorm en naam 
naar het huidige Keizer Traianusplein. 
Het beeld was eerst van gips en is later in brons 
gegoten. De Vereniging tot Verfraaiing van Nijmegen en 

Omstreken heeft het beeld aan de gemeente Nijmegen geschonken. Op de sokkel van het 
beeld staat “Marco Ulpio Traiano Ulpia Noviomagus”: aan Marcus Ulpius Traianus, van de 
stad Ulpius Noviomagus.  
Ook staan erop de naam van de opdrachtgever en het wapen van de stad Nijmegen. 

Vraag 1: in welke hand houd Trajanus de rol met stadsrechten vast? 

2 Verzetsmonument 

Het monument bestaat uit een bronzen mannenfiguur 
die als het ware in de richting van de stad loopt, daarbij 
omkijkend naar de Waalbrug achter hem. De man 
draagt een gehavende vlag. Het monument werd op 17 
september 1954 onthuld. Ontwerper was Marius van 
Beek 

Het beeld staat op een betonnen sokkel, symbool voor 
de pijlers van de brug. Aan de voet is een plaquette 
geplaatst met het opschrift: 
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Heel veel Nijmegenaren noemen dit beeld vaak het Jan van Hoof-monument 

Vraag 2: op welke datum in mei wordt hier altijd een herdenking gehouden? 

3 Synagoge in de Gerard Noodtstraat 

Als je je omdraait en de Gerard Noodtstraat in kijkt dan zie je de 
synagoge staan, De synagoge werd in 1913 ontworpen door de 
bekende architect Oscar Leeuw, die hier een geheel eigen 
vocabulaire gebruikte, geïnspireerd op traditionele Oosterse 
architectuur. De nieuwbouw was bedoeld als vervanging voor de 
kleine achttiende eeuwse synagoge aan de Nonnenstraat. In de 
Tweede Wereldoorlog werd de synagoge van binnen voor een 
groot deel vernield. De kenmerkende, omlopende 
vrouwengalerij, de schilderingen en muurdecoraties van Leeuw 
werden toen vernietigd. In 1988 werd de synagoge intern 
verbouwd ten behoeve van de huisvesting van het 
Natuurhistorisch Museum. Hierbij werden de nog resterende 
oorspronkelijke interieuronderdelen gespaard. Dit gebouw is van 

cultuurhistorische waarde als bijzondere uiting in de geschiedenis van de Joodse cultuur in 
Nederland en als herinnering aan een bloeiende Joodse gemeenschap van Nijmegen. 

Vraag 3: een synagoge is een Joodse……… 

4 Petrus Canisius 

Als je nu een stukje naar het westen loopt zie je achter de kiosk 
het beeld staan van Petrus Canisius. Canisius werd geboren in 
1521 in de Broerstraat als Peter Kanis. Hij was de zoon van 
burgemeester Jacob Kanis. Zijn moeder overleed op zijn vijfde 
en zijn vader op zijn drieëntwintigste. Na zijn schooltijd aan 
de Latijnse School in Nijmegen studeerde 
hij filosofie en theologie te Keulen en behaalde daarin de 
doctorsgraad. Onder andere door het schrijven van 
verschillende catechismussen bestreed hij de onwetendheid op 
geloofsgebied onder de katholieken. Zijn 
beroemdste catechismus is de Summa Doctrinae 
Christianae van 1555 in vraag-antwoord-vorm die in vele talen 
werd vertaald en ontelbare uitgaven kent. Canisius overleed te 
Fribourg in Zwitserland op 21 december 1597 met zijn 
catechismus in zijn handen. In 1864 werd hij zalig verklaard en 

op 21 mei 1925 is hij op grond van aan hem toegeschreven 
genezingswonderen heilig verklaard door paus Pius XI, die hem tevens de eretitel 
van kerkleraar schonk. Zijn feestdag wordt op 21 december gevierd. 

Vraag 4: wat staat er achter Petrus Canisus? 

IN DIT MONUMENT  
EREN WIJ ALLEN DIE 
MET JAN VAN HOOF 
IN HET VERZET 
VIELEN  
VOOR DE BEVRIJDING  
VAN NIJMEGEN  
1940 - 1945
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5 Stadsmuur in het Hunnerpark.  

Vanaf dezelfde plaats zie je de stadsmuur staan uit de 
15e eeuw. Bij de linkerboog zijn de verschillende fasen 
in de ontwikkeling van de vestingbouw goed te zien. De 
eigenlijke muur is vrij dik. Daarachter zijn een reeks 
bogen tegen de muur aangebouwd. Daaroverheen liep 
aan de bovenzijde de weergang van waaruit geschoten 
kon worden. Door de uitvinding van het buskruit en 
daarmee het gebruik van kanonnen was de stadsmuur 
kwetsbaar geworden. De muur moest aan de stadskant 
verstevigd worden met een aarden wal, die de muur 
versterkte en tevens diende voor het transport van de 

kanonnen op de wal. Bij de aanleg van het Hunnerpark is een klein deel van deze aarden 
wal afgegraven. Hierdoor kunnen we zien hoe de stadsmuur er oorspronkelijk uitzag. 

Vraag 5: hoeveel bogen zitten er in dit stuk stadsmuur? 

6 kantoor stichting St Jospehscholen 

We lopen nu verder naar het westen en komen bij het kantoor van de stichting St 
Josephscholen.  

De Stichting Sint Josephscholen werd in 1877 opgericht door de 
vier pastoors van Nijmegen met het doel lager onderwijs te 
geven aan katholieke jongens, wier ouders niet in staat waren 
voor het kind een particuliere school te bekostigen. Op hun 
verzoek vestigden zich hier enkele Broeders van Maastricht aan 
het Kelfkensbos. Hoewel gratis armenonderwijs hun hoofddoel 
was, begonnen zij met een burgerschool (schoolgeld 18 gulden) 
en een tussenschool (8 gulden). Pas toen ze uit die scholen 
voldoende inkomsten hadden, openden zij in 1885 de 
armenschool. Samen namen deze drie scholen met hun 
speelplaatsen een groot deel van het binnenterrein tussen 
Kelfkensbos, Hertogstraat en Derde Walstraat in beslag. Ze 
hadden elk een eigen ingang: de burgerschool aan de 
Hertogstraat, de tussenschool aan het Kelfkensbos en de 
armenschool aan de Derde Walstraat. In reactie op de 

toenemende wet- en regelgeving in het onderwijs werd in de tweede helft van de jaren 
zestig een bestuursbureau in het leven geroepen. Dit werd aan het Kelfkensbos gevestigd. 
Het stichtingsbestuur bestuurde de aangesloten scholen. Tot eind jaren zestig bestuurde 
het hele bestuur alle scholen. Daarna kwamen secties tot stand voor afzonderlijke 
onderwijsvormen. 
Sinds 1989 functioneert het bestuur als raad van toezicht en berust de leiding bij een 
bestuurder die tevens directeur van het bestuursbureau is. 

Vraag 6: welk huisnummer heeft dit gebouw? 



7 Valkhof Museum 

Als je je omdraait zie je het Valkhofmuseum.  

Museum Het Valkhof is ontworpen door Ben van Berkel 
en kun je gerust spraakmakend noemen. De strakke 
lijnen en heldere kleuren van het gebouw contrasteren 
sterk met het park waarin het gelegen is. De architect 
koos voor een centrale trappartij, waarvan de 
onderkant al buiten op het voorplein begint. Het 
gebouw werd op 14 september 1999 geopend door 
koningin Beatrix. Het museum draagt met een 

indrukwekkende collectie: archeologie, oude kunst en moderne kunst, het verhaal van 
ruim 5000 jaar geschiedenis uit. Het museum wil laten zien hoe kunst en geschiedenis ons 
wereldbeeld kleuren. Met het heden als vertrekpunt worden thema’s onderzocht die ons 
als individu en als collectief vormen en inspireren.  

Vraag: 7 welke kerktoren zie je weerspiegeld in de glazen gevel van dit gebouw? 

8 plein Kelfkensbos 

Als je het plein op loopt, dan zie je stroken met 
geribbelde stenen liggen. Die geven aan dat ten tijde 
dat het Romeinse leger op het Valkhof was er een 
verdedigingslinie gegraven werd. Dat werd een droge 
gracht. Die grachten werden ontdekt bij de bouw van 
de parkeergarage. Twee maal per week wordt er een 
markt gehouden op het plein.  

9 Godenpijler / Zonnewijzer  

Bij opgravingen in 1980 werden op het Kelfkensbos twee 
delen van de Romeinse Godenpijler gevonden. Het 
monument wordt als bewijs aangevoerd voor het feit 
dat Nijmegen de oudste stad van Nederland is. Sinds 
2002 staat hier de zonnewijzer Noviomagus, een 
kunstwerk van Rutger Fuchs en Ram Katzir dat op deze 
Godenpijler is geïnspireerd. Een kopie van deze twee 
stenen is daarvoor door hen gebruikt. Maar wat is nou 
een godenpijler? Het is een erezuil, waarschijnlijk 
gebouwd ter ere van de Romeinse keizer Tiberius. Het is 
bij opgravingen in 1980 gevonden op het huidige plein 
voor  het museum en bestaat nog uit twee losse 

blokken, die op elkaar geplaatst zijn. Oorspronkelijk hoorden er nog minstens twee andere 
blokken bij, maar die zijn nooit teruggevonden. Vermoedelijk werden de zware blokken 
van de pijler in de late oudheid gebruikt als fundering voor een nieuwe verdedigingswal en 
zijn zo bewaard gebleven. Aan verschillende zijden van het monument bevinden zich 
reliëfs van Romeinse goden, zoals Apollo, Diana en Ceres. Op één zijde staat een man voor 
een altaar, met als opschrift TIBR CSAR ("Tib(e)r(ius) C(ae)sar"). Victoria, de godin van de 
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overwinning, houdt een lauwerkrans boven zijn hoofd. Aanleiding voor de oprichting van 
het monument door de Romeinen was waarschijnlijk het einde van een langdurige oorlog 
tegen de Germanen. Een andere reden kan ook de verheffing zijn geweest van Tiberius tot 
keizer in 14 n.Chr. 

Vraag 8: wat voor dier zit er boven op de zonnewijzer? 

10 Brug naar het Valkhof, over de Voerweg 

Je ziet de brug en het hekwerk die zijn opgericht ter 
ere van de commissie die zich vanaf 1874 heeft ingezet 
voor de slechting / afbraak van de stadswallen van 
Nijmegen en de uitleg van de stad. In het smeedwerk 
van het toegangshek wordt dit 'Driemanschap' door 
middel van de tekst 'De gemeente Nijmegen stichtte 
deze brug als huldeblijk aan de leden der commissie 
voor den uitleg der stad', gehuldigd. Het 
voetgangersbruggetje van het Kelfkensbosch naar het 
Valkhofpark stamt net als het hekwerk uit 1886.  
De commissie bestond uit drie belangrijke 
Nijmegenaren: M. Francken, H. Terwindt en J. Graadt 

van Roggen. De namen van deze heren werden op de poort geplaatst.  

Vraag 9: wat betekent “uitleg” van de stad? 

11 Valkhofpark  

Als je het bruggetje over gaat kom je in het Valkhofpark.  

Het Valkhofpark is een van de oudste landschapsparken van Nederland. Na de afbraak van 
de burcht, die hier tot 1797 stond is er een landschapspark naar Engels model op de heuvel 
aangelegd. Een kenmerk voor de Engelse stijl is de voorliefde voor ruïnes. Vaak werden die 
speciaal voor het oproepen van een romantische sfeer gebouwd, maar bij het Valkhofpark 
kon beschikt worden over de restanten van de Valkhofbrucht: de Sint Nicolaaskapel en de 
Barbarossa-ruïne. Bij de ruïne zijn treurwilgen geplaatst. Hiermee wordt de 
vergankelijkheid van de gebouwen aangegeven. Van het oorspronkelijke ontwerp van het 
park is weinig overgebleven. De kapel en de ruïne zijn nog steeds de hoofdelementen van 
het park. Daarnaast is er een bunker uit WO II te zien.  

12 Doorgang scholenhof / Oppidum Batavorum  

Steek over en ga naar de Thomashof. Dit straatje is het 
begin van de woningen van de scholenhof. Daar waar nu 
die woningen staan woonden vroeger Romeinen en 
Germanen samen. Resten van bewoning zijn hier 
gevonden. Er staat een fotobord met vondsten uit de 
Romeinse tijd. Kijk er maar eens naar.  

Op de muur tegenover het bord zie je een schildering 
van hetgeen in 1982 is gebeurd in het centrum van 
Nijmegen in de Piersonstraat. Daar wilde de gemeente 

huizen afbeken voor de bouw van een parkeergarage. Bewoners waren daar fel op tegen. 
De ME staat op de schildering tegenover de protesteerders. Overigens is de bouw van de 
garage niet doorgegaan.  
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Vraag 10: hoe worden de gebeurtenissen in 1982 genoemd? 

13 Kunstwerk Narcisse Tordoir.  

 

We steken de Hertogstraat over en staan even stil voor 
Halfords en kijken naar het noorden. We zien een blauw 
kunstwerk van Narcisse Tordoir. En hoe het kunstwerk 
heet?? Geen idee. Het heeft geen naam. Sinds 1999 
prijkt de lichtblauwe constructie hier. Het werk kan het 
best vanaf een afstandje worden aanschouwd. Op deze 
manier wordt duidelijk dat de blauwe buizen in 
bepaalde vormen zijn geordend. Hoe langer je kijkt, 
hoe meer vormen je ontdekt. Door de grootte van het 
werk is het moeilijk om alle vormen in één blik te 

vangen. Tordoir vond het belangrijk dat dit werk een binding moest krijgen met de plek 
waar het zou worden geplaatst. Vandaar dat hij bepaalde elementen uit de directe 
omgeving in het kunstwerk heeft opgenomen.    Bomen en wolken zijn geconstrueerd in 
staal. Een rechthoek (aan de zijde van het Valkhofpark) verwijst bijvoorbeeld naar de 
Belvédèretoren. ´Wie goed naar de blauwe constructie kijkt, kan verrekijkers en 
loepvormen zien.´Tordoir heeft ook het thema ‘kijken’ verwerkt in dit kunstwerk, een 
onderwerp dat hij vaker in zijn oeuvre terug laat komen. Kijken verwijst hier op het 
Kelfkensbos naar het Valkhofmuseum, dat enkele meters verderop staat. Wie goed naar de 
blauwe constructie kijkt, kan verder verrekijkers en loepvormen zien. Ook delen van het 
gezicht zijn vereeuwigd, zoals oogkassen.   Ze worden vergezeld door wolkjes, die 
verwijzen naar denken en fantaseren. Deze wolkjes zijn ook in verband te brengen met het 
Valkhof museum. Kunst is namelijk ideaal om je fantasie de vrije loop te laten gaan. 
Kijkend naar de constructie van Tordoir, kun je je verbeelding het werk laten doen. De 
vormen van de buizen kunnen op meerdere manieren worden bekeken en geïnterpreteerd. 
´De mogelijkheden zijn eindeloos, net zoals je fantasie.´ Het kunstwerk is niet massief, 
waardoor je aan alle kanten door het werk heen kunt kijken. Je ziet de blauwe lucht, de 
bomen van het Valkhofpark, de andere kant van het plein. Het is zelfs mogelijk om er 
doorheen te lopen. De mogelijkheden zijn eindeloos. Net zoals je fantasie, die kent ook 
geen grenzen. 

Vraag 11: welke naamgeef jij aan dit kunstwerk? 

14 Spoorwegmonument  

 

Aan de overkant van de Voerweg, die je kunt zien vanaf deze 
plaats staat het spoorwegmonument. Het monument werd 
opgericht in 1884 aan de voet van het Valkhof ter herinnering aan 
de totstandkoming van de Spoorlijn Nijmegen - Kleef, waaraan 
sinds 1865 was gewerkt. Het monument werd ontworpen 
door architect Jan Jacob Weve. Het beeld is van de 
godin Victoria. In de sokkel, die werd opgericht 
in neorenaissance stijl, heeft elk van de vier zijden een nis. In 
een van de nissen is een tekst aangebracht: 
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De drie overige nissen zijn leeg. Uit oude foto's en de ontwerptekeningen blijkt dat het 
monument vroeger ook dienstdeed als weerstation. In de drie nissen waren een barometer, 
een uurwerk en een thermometer aangebracht. Het monument is erkend 
als rijksmonument vanwege haar architectuurhistorische, stedenbouwkundige en 
cultuurhistorische waarde, "als goed en gaaf voorbeeld van een herdenkingsmonument uit 
het laatste kwart van de negentiende eeuw". 

Vraag 12: wat betekent “Victoria”? 

15 WO II centrum  

 

We zien de entree van het WO II centrum in de 
Lindenberg. Het Infocentrum WO2 is een historisch, 
toeristisch en educatief informatiepunt. Het geeft de 
bezoekers aan het Rijk van Nijmegen de beste 
introductie op de verhalen, historisch erfgoed, 
evenementen en musea die de regio te bieden heeft als 
het gaat om de Tweede Wereldoorlog. Zij beginnen hun 
bezoek met een levendige ervaring van wat WO2 
betekende voor Nijmegen en omgeving. De bezoekers 
maken in het Infocentrum WO2 mee hoe de 

geschiedenis levend wordt gehouden op diverse historische plekken. Het centrum dient ook 
als startpunt van historische stadswandelingen, arrangementen en educatieve 
programma’s. 

16 De Lindenberg / kasteel van Hallo 

De Lindenberg maakt kunst en cultuur toegankelijk voor amateurs, cursisten en publiek. 
Dat gebeurt tijdens cursussen in kunst, cultuureducatie op school, tijdens de 
professionele- en amateurvoorstellingen, en in ons Lindenberg Café. De Lindenberg 
verzorgt  cultuureducatie  en activiteiten op basisscholen en het voortgezet onderwijs. Alle 
kunstdisciplines komen aan bod. Zo zijn er lessen in beeldende kunst, muziek, theater en 
dans. De Lindenberg biedt meer dan 500 cursussen in beeldende kunst, dans, muziek, 
schrijven en theater. Onze cursussen zijn er voor alle leeftijden en alle niveaus. In ons 
Lindenberg Theater kun je genieten van een groot aanbod professionele- en 
amateurvoorstellingen op maar liefst vier verschillende podia. In het Lindenberg 
Café proef je kunst en cultuur. Kunstenaars, theatermakers, cursisten, en publiek 
ontmoeten elkaar in dit gezellige theatercafé.  

 

Op de plaats van de Lindenberg stond vroeger (voor 
1954) het kasteel van Hallo. Het was geen echt kasteel, 
maar een groot neogotisch gebouwencomplex dat vanaf 
1859 aan de Lindenberg, Strikstraat en Duivengas stond. 
Het werd gebouwd in opdracht van Franciscus Johannes 
Hallo, een ondernemer die steenrijk was geworden met 
de verkoop van zogenoemd Hallo-gas en met het 
speculeren met erfrechten. Hij had zich in 1857 met 

Eendracht maakt macht - ter herinnering aan den bouw van den spoorweg 
Nijmegen-Cleve door Nijmeegs Burgerij - geopend 8 augustus 1865
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zijn gezin gevestigd in een huurhuis aan de Grotestraat en gaf van daaruit leiding aan de 
bouw van zijn sprookjeskasteel.  Voor de bouw verdwenen 24 huizen, schuren en hutjes en 
de laatste acht linden waaraan de Lindenberg zijn naam ontleende. Hallo ontwierp voor de 
plek een enorm bouwwerk, geïnspireerd door de middeleeuwse gotiek. Het kreeg de naam 
Bat-Ouwe-Zate, wat volgens hem ‘Op goede grond gelegen woonlocatie’ betekende. In de 
volksmond kreeg het gebouw al tijdens de bouw de naam ‘kasteel van Hallo’. Hallo’s zoon 
legde op 28 augustus 1858 de eerste steen. Meer dan 300 arbeiders lukte het daarna om 
het gebouw in zes maanden op te leveren – door invallende vorst in november kon twee 
weken niet worden gewerkt. Bij de plaatsing van de laatste steen door Hallo zelf, op 15 
maart 1859, schonk hij vijfhonderd gulden aan de armen in de stad. Dit mede uit 
dankbaarheid voor de snelheid waarmee het bouwwerk was voltooid, zonder ongelukken. 
De 500 guldens vielen in het niet bij de bouwkosten, die 200.655 gulden bedroegen. Het 
‘kasteel’ telde niet minder dan 85 kamers, zalen en paviljoens. Er waren uitzichtpunten, 
een oranjerie en drie terrasvormige ommuurde tuinen. Een klokkentoren van negen 
verdiepingen, met daarin een 700 pond wegende luidklok, torende boven het complex uit. 
In de toren was een bijzonder uurwerk aangebracht, gemaakt door de Nijmeegse 
horlogemaker H.G.P. Romberg. De wijzers aan alle vier zijden van de toren gaven zowel de 
uren als de minuten aan – de meeste openbare uurwerken hadden destijds slechts een 
urenwijzer. Bovendien werd het uurwerk ’s nachts met gaspijpen verlicht. Op de vierde 
verdieping van de toren stond een verrekijker, waarmee Hallo de wandelaars op de 
Rijnkade in Arnhem kon zien lopen! 

Vraag 13: hoe werden de nonnen genoemd die in dit klooster gewoond hebben? 

17 de Loden Lady 

 

In 2001 werd bij opgravingen in de Burchtstraat een loden 
sarcofaag gevonden met daarin het skelet van een vrouw uit de 
vierde eeuw. De Loden Lady was een welgestelde dame, wat we 
kunnen opmaken uit de objecten die in haar graf zijn gevonden: 
een bijna kompleet vergaan houten etui waarin twee glazen 
flesjes voor make-up poeder. In twee iets grotere glazen flesjes 
zat geparfumeerde olie. Minieme restjes goud lagen bij haar 
benen iets onder de knieën, wat zou kunnen betekenen dat de 
rand van haar gewaad met goud was versierd. 

De Loden lady was tussen de 35 en 50 jaar oud. Uit de vorm van 
haar bekken is af te leiden dat ze in ieder geval één keer 
zwanger is geweest en mogelijk meerdere keren. Verder had ze 
een slecht gebit. Met name in de onderkaak ontbraken nogal wat 

tanden en kiezen. De kiezen die ze nog wel had, zaten vol gaten. Waarschijnlijk had ze dus 
veel kiespijn maar in de Romeinse tijd was dat iets waar iedereen last van had. 

De vindplaats van de Loden Lady wordt gemarkeerd door een metalen plaat in het wegdek, 
waarop staat afgebeeld hoe zij in 2001 werd aangetroffen. De originele Lady, haar loden 
kist en de bijbehorende grafgiften zijn te bezichtigen in Museum Het Valkhof. 

Vraag 14: welk www-adres staat vermeld?  

18 het Huis van de Gebroeders van Lymborch  

Het Gebroeders van Lymborch Huis ligt op Burchtstraat 63, bovenop de nog bestaande 
middeleeuwse kelders van het familieatelier waar de gebroeders het vak geleerd hebben. 
Het Gebroeders van Lymborch Huis, sinds augustus 2019 geopend, is een nieuwe historische 
bezienswaardigheid. Een erfgoedhuis waar u op een warm welkom en veel inspiratie kunt 
rekenen. Bezoekers leren hier meer over het leven en de kunstwerken van de familie 
Maelwael Van Lymborch. Tijdens openingstijden (op vrijdag, zaterdag en zondag) en op 
afspraak kan men rondgeleid worden door de kelders en de achterzaal, waar o.a. een film 



en nauwkeurige replica’s van werken van Maelwael en de getijdenboeken te bezichtigen 
zijn. 

19 Marikenstraat  

 

De Marikenstraat loopt van de Burchtstraat naar 
het Arsenaal (Mariënburgsestraat). De Marikenstraat is 
een van de belangrijkste winkelstraten in het centrum. 
De straat werd tussen 1998 en medio 2000 aangelegd 
naar een ontwerp van stedenbouwkundig 
architectenbureau Sjoerd Soeters. Er werden twee 
niveaus gecreëerd met daarboven woningen. De 
rechterzijde vanaf de Burchtstraat gezien werd 
ontworpen door Joris Molenaar waarbij de gevels van de 
woningen verschillen in baksteendecoratie. De 
bebouwing is op het bovenste niveau ter hoogte van 

het stadhuis onderbroken door de Raadhuishof met het monument 'De Schommel' van Henk 
Visch ter herinnering aan het bombardement op Nijmegen op 22 februari 1944. De 
linkerzijde is ontworpen door Vera Yanovshtchinsky met in de in een lichte bocht lopende 
straat steeds verder naar voren hellende gevels. De Marikenstraat werd op 15 september 
2000 officieel geopend. In het verlengde van de Marikenstraat werd een doorgang gemaakt 
in het Arsenaal en daarachter werd de Moenenstraat aangelegd. Hiermee kon het 
winkelend publiek in een vierkant lopen. De straat is na een raadpleging onder 600 
inwoners en in tegenspraak met de commissie straatnaamgeving die voor Raadhuisstraat 
was, door de gemeente vernoemd naar Mariken van Nieumeghen.  

Vraag 15:  aan welke kant in deze straat ga jij lopen als het regent? 

20 Brandgrensplaatjes 

Op dinsdag 22 februari 1944, exact om 13:28 uur, wierpen Amerikaanse vliegtuigen na een 
mislukte missie boven Duitsland op hun terugweg hun bommen uit boven Nijmegen. Ze 
maakten die 22e februari fatale inschattingsfouten. De jonge vliegers wisten niet goed 
waar ze zich bevonden, boven Duits of Nederlands grondgebied? Bijna achthonderd doden 
en duizenden gewonden waren de trieste balans van hun actie. Het historisch stadshart 
van Nijmegen was in een klap weggevaagd. We hebben vanaf medio 2017 de Brandgrens 
van het Bombardement op Nijmegen zichtbaar gemarkeerd in het centrum van de stad. Dit 
hebben we gedaan door maar liefst 800 subtiele metalen plaatjes vast te zetten in de 
grond. De herinneringsplaatjes zijn allemaal voorzien van een naam van een slachtoffer. 
De kleine ronde plaatjes in het stratenpatroon verwijzen direct naar het bombardement. 
Ze trekken de aandacht doordat ze licht glinsteren in het licht. Het project is vooral 
gedragen door de Nijmegenaren zelf. De gemeente Nijmegen heeft een kleine bijdrage 
gegeven. De brandgrens is vooral gerealiseerd met behulp van stadsgenoten. 
U kunt dit project nog steeds omarmen. Symbolisch kunt u een heel of een gedeelte van 
een herinneringsplaatje van de brandgrens sponsoren. Een heel herdenkingsplaatje 
inclusief plaatsen kost 60 euro, maar u kunt bijvoorbeeld ook een half of een kwart 
sponsoren (30 of 15 euro). Elke bijdrage is welkom ook vanwege het onderhoud in de 
toekomst. Dit brandgrensproject is een initiatief van Bregje Jaspers. 

Vraag 16 :  welke voornaam hoort bij het plaatje “Hartendorf” (hoek Burchtstraat / 
Marikenstraat)  
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21 Stadhuis  

Het historische stadhuis aan de Burchtstraat 
in Nijmegen, hoewel het stadhuis zelf gelegen is aan de 
naastgelegen Korte Nieuwstraat. Het werd 
tussen 1554 en 1555 gebouwd onder leiding van Herman 
van Herengrave in vroegrenaissancestijl. Het stadhuis 
herbergt een groot aantal historische en modernere 
kunstwerken. Hieronder bevindt zich onder andere een 
galerij met burgemeestersportretten. Het stadhuis is 
meerdere keren gerestaureerd. Onder het stadhuis 
bevinden zich middeleeuwse gewelven met een 
martelkamer met pijnbank Het historische gedeelte van 

het stadhuis is feitelijk een samenvoeging van een aantal woonhuizen uit de 14e eeuw. In 
de periode 1554-1555 ontwerpt stadsbouwmeester Herman van Herengrave een nieuwe 
voorbouw voor deze huizen met een schepenhal en daarboven een zaal. Deze voorbouw 
heeft een zadeldak tussen trapgevels. In de periode 1879-1882 werd het stadhuis 
gerestaureerd en de westzijde aangebouwd in dezelfde stijl door architect Cuypers. 

Door oorlogshandelingen is het uitgebrand in 1944. De voor- en zijgevels bleven gespaard 
en werd vervolgens in 1947-1953 gerestaureerd door ingenieur J.G. Deur, die betrokken 
was bij meerdere restauraties tijdens de Wederopbouwperiode. Hierbij werd de westelijke 
aanbouw van Cuypers vervangen door een vleugel in moderne stijl. Daarnaast kreeg het 
stadhuis een bakstenen toren met ui-vormige bekroning. De spanten werden door 
houtgebrek niet van hout gemaakt, maar van beton, dat wel voorhanden was. Bij de 
herbouw in 1953 zijn tevens replica’s van de beelden op de gevel geplaatst. De bakstenen 
gevels aan de Burchtstraat en de Nieuwstraat hebben vensters met 
natuurstenen kruiskozijnen. De voorgevel heeft veel beeldhouwwerken. In 
de borstwering onder het dak zijn zeven medaillons, voorstellende de 
zeven deugden waaraan de ambtenaren en de stadsbestuurders zouden moeten voldoen: 
Hoop, Liefde, Geloof, Moed, Voorzichtigheid, Eendracht en Rechtvaardigheid. Tussen de 
vensters zijn beelden aangebracht van keizers en vorsten die belangrijk zijn geweest voor 
Nijmegen. 

De houtgesneden deur is in een renaissance-omlijsting van de hand van Gaert van Dulcken. 
De bekleding van de plint en het bordes zijn van natuursteen. De na de restauratie 
toegevoegde toren heeft een fries van bakstenen met een maaswerk dat afkomstig is van 
de tijdens Operatie Market Garden verwoeste 14e-eeuwse Broerskerk. 

 

Het moderne, westelijke deel heeft een classicistische poort, 
daterend uit 1663, de zogenaamde Gedeputeerdenpoort, die 
voorheen toegang gaf tot de vergaderruimte van de 
Gedeputeerden van Gelre. 

Binnen het stadhuis is een laat-gotische, natuurstenen schouw te 
vinden, afkomstig uit een Nijmeegs huis. Na de ingrijpende 
verbouwing van de raadzaal in 2003 was er geen ruimte meer 
beschikbaar voor vijf van de in totaal zeven historische 
wandtapijten. De gobelins zijn destijds speciaal aangekocht om 
te zorgen voor een waardige aankleding bij de onderhandelingen 
tijdens de Vrede van Nijmegen. 

Vraag 17: wat houdt het beeld links op de hoek in haar armen? 
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22 Blauwe steen  

Op de kruising van de Grote Markt, Grotestraat, 
Burchtstraat en Broerstraat - allen deel uitmakend van 
het historische stratenkruis in de binnenstad - ligt een 
rechthoekige leisteen, die vanwege zijn grijsblauwe 
kleur bekend staat als de Blauwe Steen. De steen wordt 
al in bronnen uit de 13de eeuw vermeld en is weliswaar 
verschillende malen vervangen (voor het laatst in 1976), 
maar ligt nog altijd op zijn oorspronkelijke plaats. 
Op de Blauwe Steen werden tot in de 18de eeuw 

vonnissen van veroordeelde misdadigers voltrokken. Het ging dan vooral om lijfstraffen, 
zoals het afhakken van vingers of oren. Tot in 1481 werd bij het kruispunt zelfs nog 
publiekelijk recht gesproken door de schepenen en de stadsrichter, later gebeurde dit in 
de Schepenhal van het stadhuis.  
De Blauwe Steen was soms ook een plek van hoop. Mensen die tot gevangenisstraf of ter 
dood waren veroordeeld, kregen hier een laatste kans om hun vrijheid te herwinnen, 
namelijk wanneer iemand uit het publiek de veroordeelde zou willen vrijkopen. 

Vraag 18: wat is de echte kleur van de Blauwe steen? 

23 Grote Markt 

 

De Grote Markt, Grootemarkt of Kruismarkt is het 
grote plein in het centrum van Nijmegen. Het plein 
heeft in de geschiedenis vele namen gekend, 
waaronder Cruys en Cruys Marct, vermoedelijk 
ontleend aan een kruis dat ter plaatse als 
zinnebeeld van het marktrecht heeft gestaan. Op 9 
juli 1924 krijgt het bij besluit van de gemeenteraad 
officieel de naam "Groote Markt". In de Tweede 
Wereldoorlog lag het plein midden in het gebied 
dat het zwaarst getroffen was door 
het bombardement op Nijmegen. 

Omstreeks 1254 heette het plein "Hundisborch", later "Honsborch" (omstreeks 1410), 
genoemd naar Van Honsborch, een aanzienlijk geslacht dat volgens een protocol uit 1678 
een huis en hofstede moet hebben bewoond bij het Sint-Stevenspoortje. Het plein kent 
verschillende panden die aangewezen zijn als Rijksmonument, waaronder de Boterwaag, 
het Sint-Stevenspoortje en verschillende woonpanden met winkel. Op de Grote Markt staat 
ook een beeld van Mariken van Nieumeghen. 

24 Waaggebouw  

 

Al in de middeleeuwen stond op de Grote Markt in 
Nijmegen een waag, specifiek bedoeld voor het wegen 
van boter. Het huidige Waaggebouw werd in 1612-13 
gebouwd in de Hollandse renaissancestijl. Het gebouw 
kreeg al meteen na de bouw meerdere functies. Het 
oostelijke deel, aan de rechterzijde, herbergde de 
daadwerkelijke stadswaag. De grote poorten aan de 
voor- en achterzijden waren bedoeld om karren naar 
binnen en weer naar buiten te laten rijden. In het linker 
deel, verscholen 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 
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laatste feit dankt het straatje links van de Waag overigens haar naam: Achter de 
Hoofdwacht. Later heeft de Waag nog dienst gedaan als hoofdbureau van de Nijmeegse 
politie. 
Het Waaggebouw is erg opvallend door alle rijke versieringen aan de buitenzijde. De 
sierlijke natuursteenelementen, dakkapelletjes, glas-in-loodramen en nog oorspronkelijke 
zwartrode 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, en ook de balustrade van de bordestrap wordt bekroond met twee 
wapendragende leeuwen. De Waag is echter niet helemaal ongeschonden door de eeuwen 
heen gekomen. Verschillende malen is het gebouw ingrijpend veranderd. Zo werd in 1756 
de bordestrap afgebroken en vervangen door een zuilengalerij; iets dat destijds meer in de 
smaak viel. Ook blijkt uit enkele afbeeldingen dat de kleine dakkapelletjes (waarvan er zes 
aan de voorzijde zijn) al vóór 1840 waren verdwenen. Bij een grondige restauratie in 1886, 
onder leiding van gemeentearchitect J.J. Weve, zijn deze dakkapellen en ook de 
bordestrap teruggekeerd. 

Vraag 19: waar komt het woord “waag” vandaan? 

25 Chirurgijnskamer 

 

In de zeventiende en achttiende eeuw werd in de 
geneeskunde onderscheid gemaakt tussen academisch gevormde 
artsen en de in gilden georganiseerde meester-chirurgijns die de 
heelkunde beoefenden. De doktoren hielden zich voornamelijk 
bezig met het stellen van diagnoses en het behandelen van 
interne aandoeningen. Ze behandelden vooral notabelen en hun 
familieleden. De chirurgijns richtten zich op de minder 
aangename kanten van het ruwe leven: etterende wonden, open 
botbreuken en ontwrichte ledematen. De chirurgijns genoten een 
opleiding bij een meester-chirurgijn. Een leertijd van drie jaar bij 
een erkende meester en enkele gemeenschappelijke oefeningen 
in de snijkamer behoorden tot de opleiding. Hiervoor werden de 
lijken gebruikt van terechtgestelden. Voor de meesterproef bij 
het gilde werdenmeerdere weken werd uitgetrokken. De 

meesterproef ging over de gehele chirurgie, terwijl bij de proef van de garnizoensbarbier 
alleen vragen werden gesteld over de ongevallen in relatie tot het militaire bedrijf. De 
kennis van de militaire chirurgijns is daarom beperkter.  De vergaderingen van het 
Chirurgijnscollege werden voortaan gehouden op "die camer oft het gemack" boven den 
Kerkboog, tevens snijkamer. Het bestuur bestond  toen uit tweejaarlijks benoembare 
‘meesters in de tijd’. Alleen degenen die door hen geëxamineerd werden, konden tot het 
ambt van chirurgijn worden toegelaten. In 1739 werd het bestuur nog uitgebreid met een 
stadsdokter die toezicht houdt op het ambt. Nieuwe leden werden toegelaten als zij hun 
leerbrief hadden, het burgerrecht van Nijmegen bezaten en de meesterproef met goed 
gevolg afgelegd hadden. Het examen werd in het vergaderlokaal van het ambt boven de 
kerkboog afgenomen door de ‘ meesters in der tijd’ in tegenwoordigheid van de 
stadsdokter. In 1799 werd het Chirurgijnsgilde opgeheven. De Chirurgijnskamer wordt door 
de gemeente Nijmegen verhuurd aan een particulier en is jaarlijks te bezichtigen 
tijdens de Open Monumentendagen. In het interieur zijn nog tal van objecten te vinden uit 
de tijd van de Chirurgijnsgilde, zoals de houten vloer, het rozet boven de kroonluchters en 
de schoorsteenmantel met daarboven een reliëf met afbeeldingen van de chirurgijns-
gereedschappen. 

Vraag 20: wat is een ander woord voor “chirurgijn”? 

26 Kerkboog naar de Stevenskerk 
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De Kerkboog, ook wel Stevenspoortje genoemd, is een poortgebouw in Nijmegen dat 
de Grote Markt met het achtergelegen Sint-Stevenskerkhof verbindt en toegang verschaft 
tot de Stevenskerk. In de middeleeuwen was de Stevenskerk alleen te bereiken via een 
kleine doorgang in de lakenhal, hiervan is het bestaan sinds 1382 terug te vinden. Toen de 
lakenhandel in de zestiende eeuw terugliep werd dit aangegrepen om de doorgang naar de 
kerk te vergroten. Daarom werden twee segmenten van het gewandhuis gesloopt om plaats 
te maken voor de poort. Het ontwerp van de doorgang werd gemaakt door Claes die 
Waele. In 1605 werd de Kerkboog voorzien van een nieuwe topgevel, deze was ditmaal 
ontworpen door Hans Vredeman de Vries. Twee jaar later werd een splittrap aan de 
achterzijde toegevoegd. 

Vraag 21: hoeveel bogen heeft de “kerkboog”? 

27 In de Blaauwe Hand 

 

In De Blaauwe Hand bevindt zich in een van de oudste panden 
van de stad. Oorspronkelijk vormde het pand samen met de 
huizen ernaast één gebouw, de Lakenhal. De Lakenhal had als 
functie om laken te maken van wol. Het gebouw was het centrum 
van de lakenhandel en stamt uit de veertiende eeuw. Het 
Nijmegen van de middeleeuwen heeft veel welvaart te danken 
aan deze lakenhandel. Het gebouw bestond uit de hele westwand 
van de Grote Markt. Aan het eind van de vijftiende eeuw stopte 
de handel en verloor de Lakenhal zijn functie. Eerst werd het 
gebouw verbouwd, maar als snel werd het pand opgedeeld in 
verschillen kavels. Bij In De Blaauwe Hand is nog steeds een deel 
van de Lakenhandel te zien. De blauwgrijze pilaren die je in de 
gevels ziet stammen namelijk uit die tijd. In De Blaauwe Hand 
heeft al eeuwenlang een 

horecafunctie. Op de 
begane grond van het pand was een open ruimte die diende 
als overdekte marktplaats. Op de eerste verdieping waren 
de weverij en de lakenververij. De ruimte waarin nu Café In 
De Blaauwe Hand is, werd gevestigd in 1542. Het ‘dranklokaal’ 
was vermoedelijk erg populair bij lakenververs. De kelder 
van het café werd toen gebruikt als opslagplaats voor 
ongeveer 1400 bier- en wijnvaten. De naam: In De Blaauwe 
Hand is ook een verwijzing naar het verleden van het pand, 
de Lakenhal. De lakens werden met diverse kleurstoffen 
gekleurd. Voor de kleur blauw werd indigo gebruikt. Dit geeft 
erg af waardoor de lakenververs van hun vingers tot ellebogen 
helemaal blauw kleurden. Het café dankt zijn naam dus aan 
de lakenververs die in het café iets gingen drinken, met het 
blauw nog op hun handen! 

Vraag 22: met hoeveel a’s schrijf je de naam van het café?  

28 Mariken  

 

Mariken van Nieumeghen (ook bekend als Mariken van Nimwegen) 
is een mirakelspel uit de Lage Landen daterend uit het begin van 
de 16e eeuw. De auteur is niet bekend. De oudst bekende uitgave 
verscheen omstreeks 1518  bij de Antwerpse drukker Willem 
Vorsterman. Van deze editie is slechts één exemplaar bekend. 
Het boek bevindt zich in de Bayerische 
Staatsbibliothek in München. De  oorspronkelijke titel is Die 
waerachtige ende Een seer wonderlijche historie van Marike(n) 
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van Nieumeghen die meer dan seuen jaren mette(n) dueel woe(n)de en(de) verkeerde. 
 De moraal van het verhaal is dat hoe erg een mens ook zondigt hij altijd vergiffenis kan 
krijgen door bemiddeling van Maria, mits de persoon een biecht aflegt. Mariken woont in 
de buurt van Nijmegen bij haar oom, de priester Gijsbrecht. Op een dag moet ze naar 
de markt in Nijmegen, waar ze bij haar tante zal blijven overnachten. Die had echter vlak 
voor Marikens aankomst ruzie gehad met een paar vrouwen over de arrestatie van hertog 
Arnold van Gelre door zijn zoon Adolf. Hierdoor is zij buiten zichzelf van woede en Mariken 
moet het ontgelden. Ze scheldt haar de huid vol en beschuldigt haar ervan een relatie met 
haar oom te hebben. Mariken keert gekrenkt en wanhopig terug naar huis. Ze bidt om 
hulp, waarbij ze zo wanhopig is dat het haar niet uitmaakt of God of de duivel haar komt 
helpen. Laatstgenoemde hoort dit en verschijnt aan haar in de gedaante van een 
zekere Moenen, compleet met etterende oogbal. Moenen belooft Mariken alle talen en 
de zeven vrije kunsten te leren, maar niet de necromantie (zwarte magie). Mariken moet 
dan wel haar naam wijzigen, omdat hij Mariken te veel vindt lijken op de naam van 
de heilige Maria. Bovendien mag ze geen kruisteken meer maken. Daarop verandert ze 
haar naam in Emmeken: kleine M. Samen vertrekken ze naar 's-Hertogenbosch, om na een 
paar dagen door te reizen naar Antwerpen. In Antwerpen leiden Moenen en Mariken een 
zondig leven. Pas na zeven jaar keert Mariken terug naar Nijmegen, waar ze op de markt 
een wagenspel ziet. In dit spel vraagt Masscheroen, een onderduivel, aan God waarom Hij 
de mensen vergeeft. Mariken krijgt berouw en doet een beroep op Gods barmhartigheid. 
Hierdoor wordt Moenen kwaad. Hij voert haar de lucht in en gooit haar van grote hoogte 
naar beneden, maar Mariken overleeft de val, doordat haar oom Gijsbrecht tussen de 
toeschouwers staat en voor haar bidt. Gijsbrecht weet Moenen te verdrijven door het 
uitspreken van een Bijbelpassage. 

Mariken zoekt vergiffenis voor haar zonden en gaat daarom samen met haar oom naar een 
hoge geestelijke in Nijmegen. Deze durft echter geen absolutie te geven, waarop ze naar 
de bisschop van Keulen en later zelfs naar de paus in Rome reizen. Tijdens die reis 
probeert Moenen tevergeefs hen te doden. 

Ze krijgt van de paus als straf drie ijzeren ringen om haar hals en armen. Deze zullen pas 
afvallen als haar zondige leven is vergeven. Ze trekt zich terug in 
het Wittevrouwenklooster in Maastricht, waar na jaren van boetedoening de 
aartsengel Gabriël haar komt verlossen van de ringen. Daarna leeft Mariken nog twee jaar 
en sterft in vrede omstreeks het jaar 1500. Na haar overlijden worden de drie ringen boven 
haar graf gehangen. 

Vraag 23: wat draagt Mariken in haar linker hand? 

29. Moenen 

We lopen de Stikke Hezelstraat naar beneden. 

Aan de rechterkant zien we de trappen naar het zuiderportaal van de Stevenskerk. Het zijn 
de Geert van Woutrappen.  Geert van Wou werd rond 1450 geboren in Nijmegen. Hij was in 
één van de beroemdste gieters van luidklokken in West-Europa. Zijn klokken zijn met groot 
vakmanschap gemaakt en staan bekend om de prachtige klank. In de Stevenskerk hangt 
nog een luidklok die in 1484 door Van Wou is gegoten. De klok is nog niet zo lang geleden 
gerestaureerd en wordt een paar keer per jaar handmatig geluid. 

 

Bovenaan de trappen staat een beeld van de duivel “Moenen” Hij zit op een zuil met z’n 
blote achterwerk richting de kerk. Het beeld is gemaakt in 1968 door Piet Killaars, een 
kunstenaar uit Tegelen.  
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Vraag 24: wat wil de duivel niet zien? 

30 Ganzenheuvel en “water is” 

 

Het kunstwerk Wateris is niet meer weg te denken op 
de Ganzenheuvel in Nijmegen. Voorbijgangers houden 
hun hoofd schuin, bekijken de watertafel met de tekst 
Wateris en beginnen soms zelfs hardop te mompelen. 
Staat er nu water is? Of misschien toch wat-er-is?  Als 
het aan kunstenaar Marc Ruygrok ligt mag het allemaal. 
Met de combinatie van letters kan én mag je 
verschillende woorden en zinnen vormen. Bijvoorbeeld 
‘water is’, ‘wat er is’, ‘is er wat’.  Het kunstwerk 
Wateris bestaat uit een watertafel, waarvan de poten 
zijn gevormd uit de letters WAT ER IS. De blikvanger is 

geplaatst in 2000 en bestaat uit een watertafel en twee ronde putten. Deze putten 
markeren de twee historische putten die zijn gevonden tijdens de herinrichting van het 
plein. Deze werden vroeger door de Nijmeegse stadsburgers gebruikt, zo laat de gemeente 
Nijmegen weten. 

Vanaf de ganzenheuvel lopen we de Lange Hezelstraat in.  

In 1334 wordt de Lange Hezelstraat samen met de Stikke Hezelstraat de Hesestraet 
genoemd: de weg naar het dorpje Hees. Omdat de Grote Markt in die tijd nog steeds het 
sociaal-economisch middelpunt van de stad vormde, was het gunstig om zich in de directe 
nabijheid van de markt te vestigen. Dit gebeurde o.a. in de Hezelstraat. Buiten aan het 
raam, onder luifels, werd van alles verkocht, maar geleidelijk aan verplaatste de verkoop 
zich van buiten naar binnen en ontstonden de eerste winkels in de Hezelstraat. Sinds 1880 
is de straat een winkelstraat en daarmee de oudste winkelstraat van Nederland. De straat 
heeft sinds de herinrichting van 2008 een bestrating met natuurstenen en vernieuwde 
straatverlichting en fietsenstallingen. Daarnaast zijn er zitelementen aan de straat 
toegevoegd en zorgen bomen voor een groenere uitstraling. 

31 Gelderlander: stottergevel 

Op de plek waar tientallen jaren de leeskasten van De Gelderlander hingen en 
Nijmegenaren zich soms verdrongen om het laatste nieuws tot zich te nemen, hangt De 
Stottergevel. Het is een prachtige herinnering aan de ruim honderd jaar lange geschiedenis 
van De Gelderlander (kantoren en drukkerij) op de Hessenberg. Dit kunstwerk werd midden 
jaren zestig van de vorige eeuw geplaatst tegen de nieuwe ingang van de 
Gelderlanderkantoren. De bekende Amsterdamse typograaf Dick Dooijes (1909-1998) was 
de ontwerper. In groene natuursteenblokken graveerde hij in gouden letters De 
Gelderlander. Na het vertrek van de krant naar het Waalfront verloederde de hoek van de 
leeskasten en de stottergevel snel. In 2008 werd de gevel afgebroken om ruimte te 
scheppen voor nieuwbouw. Inmiddels zijn de letters in natuursteen weer netjes terug 
opgehangen tegen een nieuwe gevel. De Stottergevel schittert en Nijmegenaren zijn er 
trots op: "De krant is verbonden met de binnenstad. De ingang aan de Lange Hezelstraat 
was een verzamelplek voor de buurt. En dat wordt het straks ook weer. Een plek voor een 
goed verhaal." 

Vraag 25: hoeveel keer lees je de naam van de krant? 

http://www.nijmegen.nl/kos/kunstwerk.aspx?id=549


32 Bank van Lening – Pijkestraat  

 

Van 1890-1949 lag in de Pijkestraat 2-4 de bank van lening of te 
wel De Lommerd. Aan de Hezelstraatzijde zien we de drie ramen 
van de directeurskamer en de brievenbus. De ingang lag aan de 
Pijkestraat. Nijmegenaren wilden liever iet gezien worden met 
de spullen die ze naar de Lommerd brachten in die dure 
winkelstraat. Vandaar de ingang om de hoek in de Pijkestraat.  
Bij een Lommerd bracht je spullen en daarvoor kreeg je geld. Als 
je die spullen terugwilde dan moest je het bedrag dat je 
gekregen had terug betalen met daar bovenop rente. Als je de 
spullen niet kwam terug halen werden die na een jaar openbaar 

verkocht.  Als sinds de 
16e eeuw was er een 

Lommerd in Nijmegen.  

Vraag 26: wat zit er links van de drie ramen van de 
directeurskamer? 

33 Kruittoren 

 

Als je voor de Kronenburgergas staat zie je de kruittoren. De 
Kronenburgergas is een klein doodlopend straatje. De achterkant 
van de huizen die je ziet staan aan de Parkweg. Daar staat ook 
de Kruittoren, die we nu rekenen tot het Kronenburgerpark. 
De Kruittoren is een overblijfsel van de oude omwalling 
van Nijmegen en werd opgericht in 1426 en is ongeveer 30 meter 
hoog. In de negentiende eeuw, bij de verkoop van de 
vestingwerken, heeft de staat de toren bewust in eigendom 
gehouden om zo te voorkomen dat de toren zou worden gesloopt. 
De toren was tot 15 januari 2016 eigendom van 
de Rijksgebouwendienst, maar werd toen overgedragen aan 
de Nationale Monumentenorganisatie. In de kruittoren bevindt 
zich een klein keukenmuseum en in het middendeel van de toren 
heeft een kunstenaar zijn atelier.  

Vraag 27: wat werd er in deze toren bewaard? 

34 Bottelstraat / Meelsilo  

 

Het straatje bestaat al eeuwen. Het heette 
oorspronkelijk Buddestraat, naar Johan Bodde die 
schepen van de stad was begin vijftiende eeuw. Omdat 
er nogal wat dranklokalen stonden werd de naam 
gaandeweg verbasterd naar Bottelstraat. De 
Bottelstraat leidde in de middeleeuwen naar de Oude 
Haven. Die is gedempt maar nog aanwezig als 
straatnaam. In de vijftiende eeuw werd het kloosterhof 
Gravendal er gebouwd. De toegang tot de kloosterhof 

was een pand dat ‘De Gouden Wagen’ of ‘het magazijn’ werd genoemd. In de 18-de eeuw 
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had het een binnenplaats en het recht om een put te hebben en er stonden huizen aan dat 
erf. De muur van dat klooster is nog te zien in “De halve Gas” een nieuw straatje aan de 
Bottelstraat die ook leidt naar de Meeltoren, gebouwd door de Boerenbond in 1927.  De 
voorlaatste ontwikkeling was meubelhandel Framy van Frans van der Heijden. Vanaf 1967 
tot 2008 zat de winkel aan de Lange Hezelstraat en in de panden erachter die als magazijn 
fungeerden. De meubelhandelaar had de graansilo niet nodig maar hij liet hem gewoon 
staan. Uiteindelijk verkaste Van der Heijden naar de meubelboulevard aan de 
Wijchenseweg. Veel oude elementen bleven bewaard in het buurtje zoals gevel van het 
klooster. De industriële graantoren is weliswaar een strakke flat geworden maar de 
trechtermonden blijven zichtbaar.  

Vraag 28: geef eens een ander woord voor “gas”. 

35 Hezelpoort  

De Hezelpoort. Het was een zogenaamde dubbele poort, waarbij de voorpoort afwijkend 
van de as van de straat werd gebouwd. Op de voorpoort gerichte projectielen konden zo 
de hoofdpoort niet bereiken. De Hezelpoort was hierdoor de meest indrukwekkende 
toegangspoort van de stad. Op 26 januari 1876 begon men met de sloop van de 
stadswallen, door als eerste de Hezelpoort af te breken. 

  

Er is nog één steen over van die oude Hezelpoort en die 
staat tegen het laatste pand links op het terras. 
De Nieuwe Hezelpoort  is een rijksmonument.  Over 
het viaduct loopt de spoorlijn Arnhem - Nijmegen, 
eronderdoor worden de Lange Hezelstraat en de 
Voorstadslaan met elkaar verbonden. De poort werd 
tussen 1876 en 1879 aangelegd en verbond Nijmegen 
met het dorp Hees waartussen met de aanleg van de 
spoordijk een hoge barrière gelegd werd. De poort werd 

uitgevoerd als een vaste welfbrug gebouwd van baksteen. Het viaduct heeft een doorgang 
van 12 meter en een hoogte van 9,2 meter en dient voor gemotoriseerd verkeer en 
fietsers. Aan de stationszijde is in 1931 een kleine voetgangerstunnel gemaakt de 
zogenoemde gaper.  In 2003 werd aan de stadszijde de Snelbinder, een fiets- en 
voetgangersbrug over de Waal, bevestigd aan de spoorbrug. Ook kwam er bij de poort aan 
de Nieuwe Marktstraat een roltrap naar de nieuwe brug.  

Vraag 29: achter de Hezelpoort liep de weg naar ……… 

Wij hopen dat u genoten heeft van deze wandeling over de as Oost-West. 

Antwoorden op de vragen 
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