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Inleiding 

In het te realiseren kunstwerk zal een ode worden gebracht aan de 
Waaloversteek en oproepen tot LGBT-acceptatie.  

De Tweede wereldoorlog kende veel slachtoffers en het is goed om er bij 
stil te staan dat veel minderheden slachtoffer werden van het fascisme. 
Homo’s, gehandicapten, communisten, kunstenaars, verschillende etnische 
groepen en andersdenkenden werden veroordeeld, zonder pardon 
geëxecuteerd of belandden in werk- en concentratiekampen. Zulke tijden 
willen we nooit meer meemaken. De geallieerden hebben de ‘vrijheid’ voor 
deze groepen weer teruggewonnen.  

Het mijn inziens pijnlijk dat een universeel woord als ‘vrijheid’ 
gekaapt wordt door extreem-rechtse politieke stromingen. Deze politieke 
stroming die tegelijkertijd andere etnische minderheden uitsluit, 
vluchtelingen niet opvangt en kunsten het liefst ziet verdwijnen.  
Als kunstenaar probeer je antwoord te geven op dit soort tendensen. Niet 
vanuit het negatieve, maar vanuit het positieve.  

Als kunstenaar wil ik het woord ‘vrijheid’ weer teruggeven aan iedereen 
en diversiteit in de samenleving vieren. Een kunstwerk die dezelfde open 
sfeer weerspiegelt die past bij het nieuwe Nijmegen-West.   

In het kunstwerk laat ik een aantal herkenbare symbolen zien zodat het 
kunstwerk van alle kanten en smoel krijgt die van zowel veraf als 
dichtbij interessant is. 

In het verslag leg ik uit hoe ik tot deze symbolen ben gekomen en hoe ik 
het project ga uitvoeren in korte tijdsbestek die er voor staat;  

 
  



1.  Symbolen 

1.1 Portret soldaat 

Met het portret van een 
geallieerde soldaat wordt een ode 
gebracht aan de 260 man die de 
waaloversteek maakten. Een foto 
van Amerikaans officier Julia n 
Aaron Cook is inspiratiebron voor 
het portret. Julian Aaron Cook 
was commandant van de 82nd 
Airborn Division, die de 
Waaloversteek heeft gemaakt Met 
dit portret wordt de geschiedenis 
van dit gebied nog beter getoond. 
Dit moet Nijmegenaren en 
bezoekers van Nijmegen wijzen op 
deze historische gebeurtenis. Ook 
is dit een duidelijke koppeling 
met de twee andere mooie 
initiatieven ‘Lights Crossing’ en 
de ‘Sunset March’. 

1.2 48 wit grijze palen 

Als esthetisch gebaar wordt er 
met houten palen een speels 
patroon in het gras gemaakt welke 
tevens een route naar de lift 
vormt. Zo krijgt de gehele 
omgeving een upgrade en ontstaat 
er een koppeling tussen de wijk 
Koningsdaal, Westerpark en het 
kunstwerk. De palen die tegen de 
lift geplaatst worden maken het 
moeilijker om graffiti te 
spuiten, omdat er een reliëf in 
het vlakke vlak ontstaat. Deze 
palen kunnen ook met anti-
graffitilak bespoten worden. De 
palen vormen een eenheid met de 
de gekleurde vierkante vlakken in 
de kroon van de lift die staan 
voor ‘hoop’ en diversiteit. De keuze voor 48 palen is om de 48 soldaten 
te herdenken, net als het kunstwerk ‘Lights crossing’   



1.3 On te road to…  FREEDOM 

Aan de westzijde komen boven de lift de woorden  
‘on the road to…’ te staan. De forensen die 
dagelijks over de brug rijden zien deze woorden 
en kunnen zelf invulling geven aan deze tekst. 
Als de automobilisten naar de oostzijde van de 
lift rijden in de wijk Koningsdaal zien ze het 
woord ‘Freedom’. Dit alles verwijst ook naar de 
Waalcrossings-actie die de weg naar vrijheid 
heeft vrijgemaakt.  

1.4 V-teken 
Het V-teken heeft meerdere betekenissen. In de 
Tweede Wereldoorlog stond het voor Victory, maar 
in de jaren 60 werd het ook als vredesteken 
gebruikt door de vredesbeweging.  
Aan de noordzijde van de lift komt dit V-teken. 
Dit V-teken komt symbolisch uit het golvende 
water van de Waal. 
De tekening komt een aantal meter boven straat-
niveau, zodat graffiti artiesten dit niet kunnen 
overschilderen.   

1.5 De omgekeerde roze driehoek 
In de Twee wereldoorlog kregen homoseksuelen een 
met de punt naar beneden wijzende roze driehoek 
opgespeld. Na de oorlog heeft de homobeweging het 
symbool omgedraaid, met de punt naar boven en het 
het symbool van onderdrukking veranderd naar een 
symbool van trots. De LGBT gemeenschap wordt nog 
steeds niet door iedereen gerespecteerd.   

De homo- en vrouwenbeweging in Nijmegen bestaat 
50 jaar en boekhandel Feeks 40 jaar. Eind dit 
jaar en volgend jaar wordt er omtrent dit 
jubileum het evenement Q-art georganiseerd. 
Zie:https://www.facebook.com/QartOOO/. Zij willen 
Queer-art door de hele stad Nijmegen tonen. Hier 
wil ik graag bij aansluiten met dit kunstwerk.  

1.6 De regenboogvlag 
De regenboogvlag heeft meerdere betekenissen. Zo 
wordt het onder ander gebruikt door de 
vredesbeweging en staat het symbool voor vrede en 
diversiteit. Ook staat het symbool voor gay-
pride. De regenboogvlag wordt gebruikt als kroon 
voor het kunstwerk.  

https://www.facebook.com/QartOOO/


2. Hoe wordt het kunstwerk gemaakt  
Het kunstwerk moet uiterlijk 6 juli klaar zijn. Dit betekent dat het 
kunstwerk in een maand klaar moet zijn. Om genoeg aandacht en detail aan 
te kunnen brengen in het kunstwerk wordt het werk in mijn atelier, 
Wezenlaan 71, gemaakt. Hier zal full-time, 24/7, aan gewerkt worden. Het 
werk wordt op canvas geprepareerd en bewerkt met water afstotende 
graffiti-lak. De volgende stappen worden doorlopen om het kunstwerk te 
maken: 

2.1 Het maakproces muurtekeningen 

- Het canvas wordt op maat gemaakt. 
- Het canvas wordt bewerkt met een stabiele onderlaag, gesso, dit is een 
basis ondergrond voor schilderijen.  

- De tekeningen worden met aandacht aangebracht.   
- Ter bescherming worden de tekeningen afgelakt met een transparante 
acrylbeschermlak en  een transparante graffiti laag.  

- Het canvas wordt met houtlijm op het frame geplakt. Voor de zekerheid 
wordt het ook vastgeniet.  

- De tekening wordt ter plekke nog netjes afgewerkt.  

2.2 Het maakproces van de houten palen  

-  De palen worden op maat gezaagd.  
-  De palen worden met hoogglans houtverf beschilderd.  
-  Voor de palen wordt op locatie gaten gegraven. 
-  De hoge palen worden in beton gestort. 

3. Financiën  
Het prijzengeld wordt besteed aan: 
- Canvas 
- Naaien van canvas 
- Houten palen 
- Gesso, verf-stiften 
- Transparate lak, graffiti spuiten 
- Houtlijm 
- Beton 
- Huren van bestelbus voor vervoer van houten palen 
- Huren van een hoogwerker om canvas op te hangen 
- Eventuele onderhoud van kunstwerk 

 



4. Initiatiefnemer 

Sinds 2011 is Storm Stufkens actief als creatief ondernemer. In zijn 
jonge carrière heeft hij al veel laten zien. Zo heeft hij in de 

hoofdkantoren van Delta Lloyd in Amsterdam, zorgverzekeraar 
Menzis in Wageningen, verzekeraar Ohra in Arnhem en op de Radboud 

Universiteit Nijmegen geëxposeerd in groeps- en solo-exposities. Hij 
maakt zowel kleine als grote werken zoals een toren van 3,5 meter 

gemaakt van hout en staal. Naast ruimtelijk werk & teken/schilderwerk 
richt hij zich ook op cultureel maatschappelijke opdrachten en komt met 

creatieve oplossingen. Hierin zoekt hij samenwerking met belanghebbenden 
en geïnteresseerde burgers.  

In 2017 heeft Storm Stufkens een opdracht gewonnen van gemeente Nijmegen 

om langs de Waal een maatschappelijk project op te zetten, waarbij 
mensen zaden en stekken verzamelen om gezamenlijk een artistiek 

bloemperk te maken. Het grond gebied waar dit project moet plaatsvinden 
is nog niet vrijgegeven door Rijkswaterstaat, omdat ze dit gebied in de 



zomer gaan aanbesteden. Dit maakt dat ik me full-time op andere 

projecten kan richten. Eventueel in een later stadium kan er een 
verbinding gemaakt worden tussen de verschillende projecten.  

Het lift project is gemotiveerd uit de gedachte dat we diversiteit 

moeten omarmen, respect voor elkaar moeten hebben en op zoek moeten gaan 
naar de dingen die ons binden. Leren van de geschiedenis en lessen 

meenemen naar de toekomst. 
Op de website: www.stormstufkens.com is meer informatie te vinden over 
zijn werk.  

Adresgegevens:  Zellersacker 2057 

   6546 HT  Nijmegen 

Telefoonnummer: 06-50246469 
E-mail:  stormstufkens@yahoo.com 

5.  Exposities en awards 

2011                        Menzis, Wageningen                           
           (Awarded) 

2011                        Oostenwind, Amsterdam Delta Lloyd       
(Awarded) 

2011                        Ongekend Talent, Art Fair, Amsterdam     
(Awarded) 

2011                        Het kerkje, Cuijk  

2011                        Kunstpaviljoen, Noorderlicht, Nieuw-Roden 

2011                        Destillaat, extrapool Nijmegen 

2012                        ACEC, Apeldoorn 

2014                        ACEC, Apeldoorn 

2015                        Ohra, solo expositie, Arnhem                 
                            (Awarded) 

2015                        VM23, Arnhem 

2015                        Alumni, Arnhem 

2016      Radboud Universiteit, Nijmegen  

2017      Bloemrijk Nijmegen, Langs de Waal 

mailto:stormstufkens@yahoo.com









