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Het Architectuurcentrum Nijmegen presenteert dit najaar 3 avonden over het thema ‘stedelijke 
identiteit’. Aan de hand van drie centrale vragen verkennen we dit actuele thema over wat Nijmegen is of 
zou moeten zijn.  
1. Wat is de zin of onzin van stedelijke identiteit?  
2. Hoe veranderlijk is stedelijke identiteit?  
3. En wie werken er nu aan de toekomstige Nijmeegse identiteit? 
 
Programmaleiding: prof. dr. Nico Nelissen, te gast: hoogleraar Dolly Verhoeven 
 
Hoe veranderlijk is stedelijke identiteit?  Vormt de Nijmeegse geschiedenis een belangrijke stuwende kracht 
voor de stedelijke ontwikkeling? En op welke manier dan? 
 
Tijdens de 2e documentaireavond over het jaarthema ‘De identiteit van de groeiende stad’ lieten prof. dr. Nico 

Nelissen en hoogleraar Nijmeegse geschiedenis Dolly Verhoeven hun licht schijnen op alle lagen van de 

geschiedenis die de stad maken tot wat hij is. 

De stad zoals we die nu kennen, is volgens Nico Nelissen een optelsom van lagen en gebeurtenissen; het 
resultaat van menselijke interventies in een landschap met een aantal specifieke kenmerken: de stuwwal, de 
loop van de Waal, de hoog gelegen delen en de lage polder. De geografische onderlegger vormt een essentieel 
deel van de identiteit van landschapsstad Nijmegen.   
 
Identiteit wordt bovendien ontleend aan alle gebeurtenissen die hun sporen nalieten. Wat is er zoal nog te zien 
van die verschillende lagen in de Nijmeegse stadsplattegrond? Romeins: de godenpijler en grafmonumenten 
van de Romeinse vesting rond 19 v Chr. (in het Museum Het Valkhof te zien). Vroeg Middeleeuws: de 
prestedelijke kern op het Valkhof met fragmenten van de Paltskapel en de ruïne van de Barbarossakapel 
(apsis). Laat Middeleeuws: de 1e stadsuitleg, de 2e stadsuitleg met ongeveer 30 poorten die op een enkele 
uitzondering na allemaal gesloopt zijn, de massief versteende stad in het landschap, de Stevenskerk, het 
Waaggebouw en het stadhuis. De Vestingstad: weertorens, bastions, ravelijnen, extra versterkte stadspoorten, 
schootsvelden die omgetoverd zijn tot het Kronenburgerpark, de partieel gereconstrueerde Hertogpoort, de 
forten Knodsenburg, Krayenhof. Het vestingstelsel was groter in oppervlakte dan de stad die beschermd moest 
worden.  
 
In 1874 verliest Nijmegen zijn vestingstatus en wordt ‘uitlegstad’ met kenmerkende singels, het Keizer 
Karelplein en stedelijke stijlkenmerken onder invloed van jugendstil en andere stijlen van rond de 
eeuwwisseling, zoals een afwisseling van banden en streepmotieven en balkons aan de uitbreidingsstraten 
(veelal in Neo-Hollandse Renaissancestijl). Een nieuw icoon was de Vereeniging (Oscar Leeuw).  Nijmegen is 
vanaf 1923 een Universiteitsstad met kenmerkende gebouwen als het Kasteeltje Heyendaal (Charles Estourgie), 
verschillende missiehuizen en later in de jaren zeventig van de vorige eew op de campus de Erasmustoren die - 
net iets lager dan de Stevenstoren - het geloof in de ratio symboliseert.   
 
Op 22 september 1944 wordt een groot deel van de stad verwoest na een ‘vergissingsbombardement’ van de 
geallieerden (Nijmegen ligt aan de grens met Duitsland). Bijna de gehele binnenstad is verdwenen en Nijmegen 
moet opnieuw worden opgebouwd. De Wederopbouw wordt gekenmerkt door uitbreidingswijken en een nog 
steeds voortdurend herstel van de binnenstad. Nijmegen als wederopbouwstad: binnen het beschermd 
stadsgezicht werd onder invloed van de Bossche School sociale woningbouw gebouwd (Dick Pouderooyen). 
Andere voorbeelden van interventies in de binnenstad zijn de Marikenstraat, (Joris Molenaar, Vera 
Yanovschinsky, Sjoerd Soeters), De Hessenberg (Bob van Reeth/AWG, Hans van der Heijden), Josephhof 
(Mecanoo), en Plein 44 (Soeters Van Eldonk).  
 
Nijmegen is later ook een stadsuitbreidingsstad. Karakteristiek zijn de grote ontsluitingswegen, rijwoningen, 
flats met 3 lagen wonen en een plint in de Haterse Hei (uitbreiding en van Neerbosch, Dukenburg, en 
Lindenholt. In die wijken verscheen ook ‘hippe hoogbouw’. Nijmegen is de laatste decennia ook een 



herbestemmingsstad geworden met als voorbeelden het Limosterrein (Jo Crepain, Joop Slangen) en het 
Dobbelmanterrein met verwijzingen en relicten uit het industrieel verleden (Liesbeth van der Pol).  
 
Grote projecten dragen tegenwoordig ook bij de aan de Nijmeegse identiteit: 52 degrees (Francine Houben), 
Museum het Valkhof (Ben van Berkel), het politiebureau (Jeanne Dekkers), studentenhuisvesting (AGS), het 
Grotiuscollege (Benthem Crouwel), de Nimbus (Hoogte 2 architecten) en de Lunet aan de Handelskade (Vera 
Yanovschinsky).  
 
Conclusies. De stedelijk identiteit verandert in de loop der jaren permanent. Nijmegen heeft een 
spanningsvolle historische gelaagdheid die uniek is in Nederland en wordt gekenmerkt door de stedelijke 
structuur en door markante gebouwen. Fysieke lagen gaan verloren, nieuwe lagen worden toegevoegd of 
vervangen oude lagen onder invloed van machthebbers, economische ontwikkeling of toeval.   
 
Dolly Verhoeven, hoogleraar Gelderse én Nijmeegse geschiedenis, kijkt aan de hand van de documentaire 
‘Mijn Nijmegen’ naar de gelaagde stad. Hoe hebben bepaalde karakteristieken hun waarde behouden of zijn 
veranderd? Wat is stedelijke ID? Is er een kern of ‘wezen’ te ontdekken?  
Nee, identiteit wordt binnen de sociale wetenschap tegenwoordig gedefinieerd als een constructie. Er wordt 
gesproken over ‘identificatie’ of ‘identiteitsbesef’, geen ‘identiteit’ aldus Verhoeven. Wij zijn een 
gedachtegemeenschap op basis van symbolen, vertoog en herkenning. Het (gedeelde) verleden is een 
belangrijk element; trots of slachtofferschap. De blik van de ander speelt een rol (imago). Dominante personen 
uit heden en verleden – zogenaamde ‘identiteitsmakers’ - vertellen het verhaal.   
 
Continuïteit en verandering bepalen de identiteit.   

- Rivierstad Nijmegen. Nijmegen ligt veilig hoog aan de Waal, belangrijk voor de handel en logistiek. 
Het brengt de stad welvaart door o.a. tolheffing. Maar de rivier vormt ook een barrière: scheiding van 
de overkant. De pont speelde een grote rol om de scheiding te overbruggen, de bruggen zelf zijn 
inmiddels heel belangrijk en geven de stad een iconische betekenis: de Spoorbrug, Waalbrug en 
Oversteek. Vanaf de Middeleeuwen keerde de stad zich van de rivier af. Nu met de realisatie van het 
Rivierpark is Nijmegen weer stad aan de rivier.  
- Nijmegen is een Romeinse stad met legerkampen en nederzettingen. De gevonden Godenpijler 
vormt het kenmerk van de vroegstedelijke identiteit, een claim voor Nijmegen als oudste stad van 
Nederland want alleen grotere Romeinse steden kregen een pijler. Dat de Romeinen hier waren, is de 
voedingsbodem voor andere ontwikkelingen. Karel de Grote ziet zichzelf als opvolger van Romeinse 
Keizers en laat zich ook kronen als keizer.  Hij bouwt zijn Palts op de plek waar de Romeinen gevestigd 
waren (8e eeuw). Barbarossa bouwt hier in de 15e eeuw op zijn beurt weer een burcht en verwijst op 
een gedenksteen naar de vermeende (gewenste) vestiging van Nijmegen door Julius Caesar. Ook in 
huidige Nijmegen spelen Romeinen een rol tijdens de Romeinse festivals en Romeinenweek.   
- Als Middeleeuwse stad krijgt Nijmegen in 1230 stadsrechten. Belangrijk, want nu mocht de stad zich 
ommuren en ook belasting heffen. Nijmegen wordt binnen Gelderland een van de 4 hoofdsteden: 
Nijmegen, Arnhem, Zutphen en Roermond en kreeg stadsrechten van de Duitse keizer.  Het 
toenmalige hof reist veel, onder andere regelmatig naar Nijmegen. Nijmegen wordt Hofstad en de 
Gebroeders van Limburg worden aangesteld om op hoog niveau kunst te vervaardigen.  In 1543 wordt 
Gelderland verenigd met de Nederlanden en in 1591 wordt de stad door Maurits van Nassau veroverd 
en gaat deel uitmaken van de republiek. De Gelderse stad is niet meer zo prominent. Toch blijft 
Gelderland als Hertogdom (Holland is een Graafschap) het prominentste gewest en Nijmegen is dus 
indirect (terugvoerend op Middeleeuws stadsrecht) een prominente stad. Aan het einde van de 80-
jarige oorlog wordt bovendien de eerste handtekening onder de Vrede van Munster door de 
afgevaardigde van Nijmegen gezet. Het Middeleeuwse verleden komt onder andere terug in de 
herdenking van Mariken van Nimwegen en de herbouw van de DonJon.  
- In 1789 volgt de Franse revolutie. De oude Burcht  van Barbarossa als symbool van oude macht voor 
de Fransen wordt in 1795 afgebroken. Nijmegen moet een toontje lager zingen.  Verovering door 
Maurits betekende een omslagpunt. De stad wordt grensstad en bolwerk van de Republiek. Het maakt 
dat de stad wordt ingeklemd tot het einde van de 19e eeuw en dat er binnen de stad ook altijd veel 
soldaten zijn. Dit militaire verleden leidt weer tot ‘de juiste’ en permanente plek voor de vierdaagse.   
- Eind 19eeuw profileert Nijmegen zich als een luxe woonstad en trekt vermogen van buiten de stad 
aan, maar was tegelijkertijd in belangrijke mate een arme industriestad.   



- Religie: Nijmegen is een protestantse stad. Kerken werden overgenomen van de katholieken. In 1923 
wordt Nijmegen een katholieke Universiteitsstad met de vestiging van de katholieke Universiteit (nu 
Radboud Universiteit Nijmegen). Dit heeft grote invloed op de stad. Er komen zo’n 30 studiehuizen 
voor pater en nonnen om hier te komen studeren. Er is een heiligverklaring van Canisius, Processies 
komen weer terug.   
- Universiteitsstad. Voor de oorlog studeren er 500 studenten, inmiddels telt de stad 21.000 studenten 
en 12.000 medewerkers. Studenten maken zich in de jaren 70 van de vorige eeuw los van het 
katholieke imago en geven de stad een nieuw imago: dat van proteststad. Studenten zorgen voor 
meerdere imago’s: de linkse stad, de creatieve stad, de moderne stad, en de sociale stad (openhartig 
voor nieuwkomers).   

 
Kortom: de Nijmeegse identiteit wordt gekenmerkt door continuïteit en verandering. Nijmegen is de oudste 
stad, maar blijft eigentijds. Identiteit is bijna allesomvattend, maar er zijn punten van verdichting, specifieke 
eigenschappen of een onderstroom. Leg je er de vinger op, dan verdwijnt deze.  Wat is de (toegenomen) 
betekenis van identiteit in een globaliserende wereld? Het voedt de behoefte aan het verhaal waar je bij hoort, 
geeft vaste punten. Maar je hebt als mens vandaag (en ook vroeger) steeds de keuze waarmee je jezelf wilt 
identificeren. Katholiek of protestants. NEC of Vitesse.    
 

 


