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Nijmegen: een bijzonder stadsbeeld in een 
bijzonder landschap
Wim de Natris, kunsthistoricus en galeriehouder

De unieke ligging van Nijmegen aan de rivier de Waal op de 
hellingen van de stuwwal heeft al vroeg in de geschiedenis de 
aandacht getrokken van cartografen, beeldende kunstenaars 
en fotografen. De liefde- haatrelatie met de rivier, van de ene 
kant bedreigend en van de andere kant leven brengend, is 
door kunstenaars op talloze manieren verbeeld.

Van de eerste voorstelling van de stad, een summiere 
aantekening op de Tabula Peutingeriana uit de 3e of 4e eeuw 
na Chr., tot de laatste reeks Nijmegenprenten van Diana 
Huijts in 2018 hebben kunstenaars het panorama van de stad 
aan de Waal vastgelegd en daarmee tegelijkertijd ook haar 
bewogen geschiedenis. Het silhouet van de stad zal in de 
loop van de eeuwen voortdurend veranderen. Tot aan eind 
van de 18e eeuw werd het silhouet grotendeels bepaald door 
de Valkhofburcht en de vele kerktorens. Na de afbraak van 
de burcht in 1798 viel dat dramatisch beeldelement in het 
stadspanorama weg om na de bommenregen op 22 februari 
1944 nog meer te veranderen.

De rivier op de voorgrond blijft haar weg onveranderd naar 
zee vervolgen, altijd druk bevaren. Daar verandert alleen de 
roeiboot en de gierpont in vaste verbindingen, de Spoorbrug 
in 1880, de Waalbrug in 1936 met in recente tijd de Snelbinder 
en de Oversteek.

Waalgeluk
Doro Krol, beeldend kunstenaar en organisator/ eigenaar 
evenementenbureau

Van 10 januari tot en met 17 maart is haar expositie 
‘Het Waalgeluk’ te zien in de De Bastei. 

“De Bastei is voor mij een speciale locatie, die bij uitstek past 
bij mijn werk, veel beter dan welke galerie ook. 
De kern van mijn tentoonstelling wordt gevormd door 
landschapsschilderijen. Als je heel goed kijkt, kun je 
ongelooflijk van de natuur genieten. Ik wandel veel in 
alle jaargetijden en laat de kleuren op me inwerken. Mijn 
schilderijen maak ik in mijn atelier met behulp van foto’s die 
ik van buiten meebreng. In het landschap zelf kan ik niet 
zo goed schilderen, vanwege de wind en omdat het licht en 
daarmee het landschap steeds verandert. 
Ik word altijd weer geïnspireerd door de natuur rond de Waal. 
Je ziet hoe de rivier dit gebied gevormd heeft. Ik word zeer 
gelukkig als ik in de Ooij wandel en bijvoorbeeld kijk naar de 
spiegeling van de bomen in de Bisonbaai.

Over de Waal ben ik ook een film aan het maken. Ik probeer 
de kracht van de rivier binnen te halen in De Bastei, zodat je 
die ook daar beleven kunt. Ik heb nu ongeveer 10 uur film. 
Die ben ik aan het monteren. Een mooi beeld vind ik de 
Waalstrandjes, waarover het water als het ware op en neer 
gezogen wordt door de voorbijvarende boten, het spel van 
dat alsmaar klotsende water.“

Gezicht op het Valkhof en oostelijk deel van de stad. Aquarel,
Dirk van der Burg 1743



Het volgend Basteicafé is op donderdag 14 maart.
Het thema die avond is: Landbouw, voedsel en 
biodiversiteit. Sprekers zijn Michiel Korthals (zoekt de 
balans tussen geld en waarden binnen de landbouw- en 
voedselproductie, Wouter van Eck (over voedselbossen) 
en Jan Roelofs (met een kritische noot op het Deltaplan 
Biodiversiteitherstel).

“De rivier leeft in mij” 
Marjolijn Rigtering, kunstschilder en docent kunstvakken, mede 
organisator van het jaarlijkse 3 Oeverfestival

“Het eeuwig bewegen van het water en de schepen die 
stroomopwaarts en stroomafwaarts varen boeien me. Er is 
altijd leven op de rivier. 
Vanaf het Trajanusplein in Nijmegen ben je binnen vijf 
minuten in één van de prachtigste polders van Nederland. 
Je vindt er een landschap met het water van de rivieren, de 
rugdekking van heuvels en bossen, een weids uitzicht over 
akkers en weilanden en hier en daar een pittoreske toren van 
een dorpje,... honderden schilderijen zie ik er elke dag weer.
In de polder is veel cultuur in allerlei vormen, maar ook 
verdwenen cultuur. Het Romeinse Rijk liep tot aan de Liemers 
en werd aan de noordzijde begrensd door De Waal (Vacalis) 
en Rijn (Rhinus). 

Je mag in de Gelderse Poort dwars door het land struinen en 
dat doe ik dan ook heel graag!
Ik schilder en teken dan impressies van het landschap.
Soms combineer ik twee impressies in één werk, zoals in 
‘Eigen zicht op Nijmegen bij hoog water’, waarbij knotwilgen 
uit de polder opgeschoven zijn richting Nijmegen. 

In september 2019 zal voor de vijfde keer het 3 Oeverfestival 
plaatsvinden in het rivierengebied. We maken verbindingen 
tussen de kunstenaars, die wonen en werken op de door 
de rivieren gescheiden oevers. Een festival dat je niet mag 
missen!”.  Info op www.3Oeverfestival.nl

Dorp aan de rivier de Waal, acrylschilderij op zeefdruk

Eigen zicht op Nijmegen bij hoog water, ets –aquarel


