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OVERZIGT V A N DE GESCHIEDENIS E N ONTWIKKELING DER BOUW
KUNST BIJ DE VERSCHILLENDE V O L K E N DER AARDE. 

ei was ten jure 610 n. C , «lal 

Mohammed zieli in Arabic, lol 

Profeet «les Allorlioogslen op
wierp. Dc bewoners der woes

tijnen, door zijne leer in ver

voering gebragl, drongen, inet 

. den Koran in «Ie eene en hel 

p̂Pp; zwaard in dc andere hand, lot 

ji% 1''' naburige landen door, en 

L & L , , a a " V t e n , j ' v S vvas er eene eeuw 

gevorderd, om den Islam van 

den oever des Atlaiitischcn 

Oeeaans, lol aan «Ie boorden van den Ganges le doen 

heertenen. 
Eene nieuwe wijze van vereering des Allerhoogslen, 

vereisehle naliiiirlijk nieuwekimslvormeii. De Arabieren 
hadden echter (even als de (iennaniërs, die uil hel 

Noorden hel Komcinschc Rijk indrongen) geene eigene 

kunstbegrippen, die hen lot dat doel hadden kunnen 

brengen, en zij maakten alzoo wederom gebruik van die 

kunstvormen, welke in de door hen overwonnene lan

den, bestonden. Deze beslaande vormen waren natuur

lijk in den lateren Romeinschen, of liever in den Oud-
Chiislelijkeii bouwstijl, welke dan ook (daar de Mo

hammedanen, even als de Christenen de afgodendienst 
der Heidenen verwierpen), voor hunne wijze van gods-

\eieering, grootendeels geschikt waren. Niettemin oefen

den dè Oostersche vormen toch ook eenen groolen invloed 

daarbij uil. Iu Azië en zelfs in Afrika, hadden de 

bouwwerken der Romeinen reeds eene zekere Ooster
sche linl aangenomen, zoodat hel niet le verwonderen 

I). U T . 

is, dal de Arabieren, die door de uitbreiding hunner 

magt in Azië , aldaar met de aloude stammen in aan

raking kwamen, ook deze vormen lol de hunne maak

ten. Ook merkt men overal, waar de Mohammedanen 

eene afzonderlijke natie vormden, dezen invloed op, 

welke in die oorden, waar de kunsten werden aange

kweekt en beoefend, de belangrijkste gevolgen voor de 

kunst hchhen gehad. 

De Mohaiiiinedaansche houwkunst heeft dus, wat ha-, 

ren oorsprong betreft, veel overeenkomst met de Oud-

Christelijke; in één opzigt cellier, is zij geheel van 

dezelve onderscheiden. Men vindl er namelijk geene 

heelden, of zinnebeeldige voorstellingen van incnsche-

lijke gedaanten, dewijl dit in de Mohaimiiedaausehe gods

dienst len strengste verboden is. Dit onderscheid is 

van zeer veel belang, daar hetzelve de oorzaak is ge

weest, dat deze houwkunst nooit eenen hoogen trap 

van volmaking koude bereiken. De vrees voor een 

terngkeeren lol hel Heidendom, was de reden van 

bovengenoemd verbod, en htm afschuw voor beelden

dienst was zeer groot: in enkele gevallen slechts werd 

het oprigten van standbeelden geduld, echter nimmer 

in hunne heiligdommen. 

Bij de Mohammedanen zijn alzoo sleehls de kunst 

om te houwen en de algemeene vormen, zonder eenige 

onnebeekhge beteekenis, b e k e n d . De bloei der kunst 

in hel algemeen, bij andere volkeren en godsdiensten, 

ontstond voornamelijk daaruit, dal juist hel beeld

werk meestal de bijzondere bestemming der monumen

ten aantoonde; terwijl de Mohammedanen daarvoor niets 

in dc plaats konden stellen dan het schrift; een mid-

1 
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del, (Int tot bevordering van den bloei der kunst, vol
strekt niet geschikt was. 

De Mohanunedaansche bouwkunsl kan dus niel mei 
de Oud-Christelijke, <>|> gelijken trap worden gesleld. 
Evenwel bezil dezelve locli genoeg eigenaardigs en op
merkenswaardigs, naar gelang der verschillende oor
den en tijdperken waarin dezelve werd gebezigd. De 
hoofdbeginselen dezer kunst zijn de volgende: 

Bij den aanleg van gebouwen die eene duurzame 
bestemming luidden, zoo als bijv. de moskeen, zijn 
voornamelijk twee hoofdvormen op Ie merken. De eer
ste is eenigzins hij den aloudcn basilieken vorm Ie ver
gelijken; terwijl de andere meer iu verband mei den 
llijzanlijiischcu slijl is. De eerste schijnt de oorspron
kelijke vorm Ie zijn, en wordt meest in de Westelijke 
streken, waarde Mohammedaaiische godsdienst beleden 
werd, gevonden. De andere werd eersl later algemeen, 
en bevindt zich voornamelijk in de Ooslersche landen. 
Deze eerste hoofdvorm, versehill echter iu verscheidene 
belangrijke opzigtcn van dien der Christelijke basilieken; 
terwijl bij de laatste, het geheel uil één gebouw bcstaal, 
mei een'voorhof die aan hetzelve is toegevoegd, zoo ts dit 
hij eene moslire bijna juisl hel tegendeel. Men vindt slechts 
eene gruole vierhoekige plaals, door arcaden omringd, 
welke aan de zijde, waar zich hel heiligdom bevind) en 
het volk en de priesters hun gebed opzeggen, iu ver
scheidene rijen ach Ier elkander zijn geplaalsl. De afzon
derlijke overdekte ruimten, welke door de laatstgenoemde 
arcaden worden gevormd, zijn van elkander niel onder
scheiden eu dus niel gelijk de basilieken, iu hoofd- en 
nevenruimten afgedeeld. Hel heiligdom (de nis name
lijk, die de rigting naar Mekka aanwijst en waar ge
woonlijk de koran bewaard werd) is, hoe rijk versierd 
ook, mor den gf/.aiiiflijken bouwkundigen aanleg, geen 
bijzonder belangrijk onderdeel. De bedekking, die door 
de rijen arcaden gedragen wordt, is doorgaans vlak. 
Het geheel is al/.oo niel veel meer dan eene bouwkundig 
versierde opene plaals, welke rondom door een' /.waren 
muur wordt afgesloten. Op hel binnenplein bevind) 
zich steeds (even als hij de Oud-Christelijke basilieken) 
eene bron met een'kleinen koepel gedekt, en dienende, 
om zich vóór hel gebed Ie reinigen. Aan den rondgaan-
dén muur zijn, behalve de ingangen en de deklijsleu, 
geeneandere bouwkundige ornementen aangebragt; al
leen geef) de slanke eu rijzige loren, die zich Ier zijde 

verheft, het gebouw nok aan de buitcnzijdi nige be-
leckenis. Van dezen loren (de Minaret), verkondigl 
de Muezzin dagelijks aan hel volk de vijf uien des gebeds. 

— 4 — 

Bij sommige dezer gebouwen zijn eene menigte rijen 
arcaden achter elkander aangebragt, en word) hel bede
huis door ecnen muur, waarin zich deuropeningen be
vinden, van de opene plaals afgescheiden. richter 
maakl dil geen wezenlijk verschil iu den aanleg. Iu lu
ieren tijd, werd hel Mausoleum van den bouw beer wel 
eens niel de Moskee zelve vereenigd, eu alsdan steekt 
het hooge koepelgewelf van dil. praalgraf, boven het 
geheele gebouw uil. 

De Iweede hoofdvorm, bij den aanleg der Moskeen, 
heel'l, gelijk reeds gezegd is, veel overeenkomst niel den 
liij/.anlijnsclieii bouwstijl: hel geheele gebouw vormt als
dan één ligchaam; hel hoofdraim wordt, even alsbijde 
reeds vermelde Mausolcën, door een koepelgewelf be
dekt, terwijl de nevenriiiinlen, mede overwelfd, op ge
lijke wijze als zulks iu den liijzaiilijuschcn slijl plaals 
heeft, met hel hooldriiiin zijn verhouden. Gemeenlijk 
is aan deze gebouwen een voorhof toegevoegd, door por
tieken omringd, welker bedekking meest uit kleine koe
pelgewelven hcslaal. Zoo uil- als inwendig, hebben dus 
deze gebouwen eenige bouw kundige waarde. Hel uiter
lijke word) bovendien versierd, door dc minarets, welke 
ten getale vau Iwee, vier, zes, of meerdere, aan de 
hoeken vau hel gebouw omhoog rijzen, eu hel gezigt op 
deze zware massa's op eene aangename wijze afwisselen. 
De hoofdvorm dezer gebouwen, is builen allen twijfel 
aan den liij/.aiilijnsclicii slijl ontleend; ook wordl dezelve 
hel meest iu de Ooslersche landen,w aardeze stijl hecrschle, 
gevonden. Evenwel schijnen toch ook de Oud-Aziatische, 
voornamelijk de Indische of uil hidiëovcrgebragle vormen, 
hunnen iuv loed op denzei ven le hebben uitgeoefend. Vroe
ger, bij hel beschouwen der bouw kunsl in den Hindustan, 
hebben wij reeds opgemerkt, dat hel uiterlijke vau den 
koepel vorm, bij de Paboden \an llrallinil, willekeurig en 
boni, en bij de Dai/ojis van de llutldhisleii, eenvoudiger 
en rustiger, voorkwam. Die oorden, zoo rijk aan gedenk
tekenen der bouw knust, in wier nabijheid de Mohaiiiuic-
diiaiisclietiodsdiensl ontstond, zullen dus zekerlijk derzel
vcr invloed hebben uil geoefend. Ook \all bij de meeste 
latere Mobamiiicilaaiiscbe koepelgebouw cn, zulk eene ver
wantschap dadelijk iu hel oog, daar de gebogeue en 
naar boven spils toeloopende vorm der koepels uit dat 
tijdperk , dit ten duidelijkste aaiiloout. 

Mogen alzoo de hoofdvormen der Moliammedaaiische 
bouwkunsl (mei uil zondering der Minarets) geene nieuwe 
kunstbeginselen bevatten, anders is dil echter met de 
onderdeelen hei geval. De geest van het Oosten, alwaar Mo
hammed zijne leer verkondigde, is van de vroegste lijden 
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af, in dezelve heerschende gewcesl. Bijzonder op
merkenswaardig is iu dil opzig) de boyenvorm, zoo als 
dezelve bij arcaden en deur- en vensteropeningen w erd ge
bezigd. Zelden vergenoegde men zich met den eenvou-
digen en rusligen halven cirkel, welke tijdens de antieke 
en Oud-Christelijke bouwkunsl algemeen was, als zijnde 
voor den Oosterschen smaak niet levendig genoeg. Ken 
der nieuwe bogen vormen, welke zij (laarstelden, is hel 
zoogenaamde hoefijzer, zijnde een gedeelte van een' cir
kel, iels lager dan de middellijn doorgesneden. Deze 
bogen, uit breede penanten opgaande, doen eenc goede en 
krachtige werking, daar zij zich eerst ccnigzins verwij
den, om dan zooveel te sneller op te rijzen. Ook zijn 
dezelve later in de Westelijke oorden, door de ridder
lijke Mooren in Spanje, veel gebruikt. Een Iweede 
dezer bogenvornien is die, welke uit twee Stukken be
staat en den naam van spitsboog draagt. 

Deze vorm, die naderhand iu de bouwkunst zooveel 
opgang heeft gemaakt, eu den navorschers van de ge
schiedenis der bouwkunst zoo vele moeite heeft veroor
zaakt', is zonder twijfel mede uil het Oosten afkomstig. 
Bij de, uit de rotsen gehouwen gedenkleekenen in 
den Hindustan, hebben wij reeds gezien, hoe de lijnen 
der daken, somtijds reeds geheel den spitsbogenvorin 
hadden aangenomen, en hoe deze vorm lot naar klcin-
Azië was doorgedrongen, en aldaar hij de f.ijcische praal
graven, met Gricksche vormen verbonden, zeer eigen
aardige uitkomsten had opgeleverd. Dal zulk een vorm, 
bij hel. aanwenden der bogen in de bouwkunsl, ook op 
dezelve werd toegepast, is niel moeijelijk le verklaren. 
Waar en op welke wijze dil echter hel eersl geschiedde, 
is tol heden loc nog uicl duidelijk. In allen gevalle kun
nen die oude spilsbogige gewelven, welke zich aan zeer 
oude (irieksche eu Italische monumenten, later ook in 
Opper-iVubië, bevinden, hier niel in aanmerking komen, 
omdal dezelve den stempel dragen, slechts toevallig ge
bezigd te zijn, en ook aan geen' bijzonder bouwkundi
gen slijl toebehooren. intusschen wordl ons verzekerd, dal 
het gebruik van den wcrkelijken spitsboog, hel eersl 
wordt gevonden bijde overblijfselen, welke nog in l'cr/.ie, 
uil hel tijdperk van de heerschappij der Sassauideii, 
(22(i—651 li. (.'.) beslaan, en (hoewel deze overblijfse
len ons niel genoegzaam bekend zijn), kunnen wij aan 
deze verzekering ons geloof niet weigeren, daar juisl 
aldaar hel piml was, waarde Ooslersche en Wcslcrsche 
vormen, zich hel meesl niet elkander hebben vereenigd 
en ineengesmolten zijn. De beeldhouwwerken der Sas-
saniden, die ons van nabij bekend zijn, strekken daar-
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van ten blijkc. In Egypte vindl men de spitsbogen ook 
reeds als een' bouwkundigen vorm gebezigd, aan de 
gedenkteckenen die in de vroegste lijden van de Moharn-
nicdaaiischc heerschappij zijn daargesteld, en nog dui
delijk aan die, welke uil hel begin der 9C Eeuw zijn 
overgebleven. Deze vorm wordt evenwel hel meest aan 
de Mohammedaanse!)»' gedenkleekenen in het Oosten ge
vonden. Soms zijn het eenvoudige spitsbogen; op an
dere plaatsen is de hoefijzerboog lol derzelvcr zamen-
slelling gebezigd: soms ook zijn de bogen op eene eehl 
Ooslersche wijze van onderen zeer gedrukt, en van 
boven omgekeerd, spils locioopcndc. 

De penanten, kolommen, of andere sleunselen der 
bogen, zijn over het algemeen zeer verschillend en 
willekeurig. Iu enkele gevallen zijn de kapiteelen en 
lijsten met het overige eenigzins in overeenstemming. 
Doch eene nadere verhouding liissclien de bogen en het
geen dezelve ondersteunt, (zoo als iu de llomeinsche 
en Geriiiaansche bouwkunsl) wordl nergens gevonden, 
evenmin als dil bij de latere llomeinsche en Oud-Chris
telijke kunst het geval was. 

De verdere onderdeelen bij de Mohammedaaiische 
bouwkunsl, kunnen alleen als ornementen worden be
schouwd. Daar dc beelden geheel uil hunne kunst verban
nen waren, bleef alleen het ornement over. Dit laatste 
werd dan ook in zulk ecu' overvloed aangebragt, dat alle 
vlakke gedeelten, die door denelver vorm slechts eenig
zins daartoe geschikt waren, met hetzelve werden ge
vuld en overladen: echter op eene wijze die een' 
rijkdom en eene schoonheid bevatten, welke alleen der 
Moliainmedaauschc kunsl eigen is. 

Dcsniellegcnslaande is deze wijze van versiering zeer 
beperkt, en schijnt overal naar hetzelfde model geno
men le zijn, zoodal dezelve hoe rijk ook, evenwel door 
hare eenzelvigheid, ten laai sic hel oog vermoeit. Zulk 
ecu ornement beslaat deels uit eene vereeuiging van 
afgebroken lijnen, die zich op velerhande wijzen door 
elkander slingeren en allerlei ligureu. verlooiien: soms 
zijn hel bladen, naar mathematische regelen daarge-
sleld, welke op gelijke wijze iu elkander zijn gescho
ven; terwijl al het genoemde gewoonlijk in vlak relief, 
uil slue of gebakken aarde gevormd, en mei schoont', 
schitterende kleuren of verguldsel is bedekt, zoo dat 
het geheele overzigl buitengemeen prachtig is, en hel 
oog bijna verblindt. De voornaamste plaatsen dezer 
georneerde vakken, dragen daarbij opschriften; ge
meenlijk plaatsen uil den Koran, of verzen, welke eene 
bijzondere betrekking op hel gebouw of den stichter 
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hebben. De opschriften in den ouden zoogenaanulen 

knfischen stijl, hebben daarbij bovendien een' streng 

versierden vorm, en komen alzoo met de overige orne

menten zeer goed overeen. Weldra echter werden 

deze iiiscripticn door het jeugdiger cursijfschrift vervan

gen, hetwelk een' zeer willekeiirigeii slempcl draagt, 

en waarvan hel gebruik bijna denzelfden indruk te weeg 

brengt, als het zoogenaamde rococo, bij dc ornementen 

der moderne kunst. 

Deze wijze van versiering is bovendien, gelijk wij 

reeds gezegd hebben, ook op «Ie kleinere bouwkundige 

onderdeden toegepast. De kolom-kapiteelcn,zijn,bij zeer 

oude gehouwen, dikwerf op gelijke wijze versierd, zoo 

ook de.dagzijde der bogen, welke gemeenlijk, naar hel 

voorbeeld der antieke gehouwen, zeer breed waren. 

Deze gedeelten werden ook dikwerf door kleinere boeg

jes gevuld, die zich nu eens als fijne bandjes, nevens 

elkander liggende vertoonen, dan weder iu grootere af

metingen en sterk sprekende, te voorschijn tre

den. Bovendien worden de gewelven op eene eigen

aardige wijze gevormd, die schijnbaar het aller

eerst bij die gedeelten is ontstaan, waar een overgang 

tusschen twee reglhoekig legen elkander komende vlak

ken en eene groote gewelfmassa, moest plaats vinden: 

(1). v. aan de hoeken van eerie vierkante ruimte, die 

door een koepelgewelf wordt overspannen), kleine 

vvelfslukjes, alle van gelijke grootte, zijn aldaar op- en 

nevens elkander gestapeld, lol dal de ruimte gevuld 

is. Het geheel zou men den naam van celleuwec/'-

sei kunnen geven. Meestentijds hangt ook ieder dezer 

welfstukjes, ter plaatse waar hetzelve voor de bovenste 

tol steun moet dienen, naar beneden door, zoodat deze 

gewelven van druipsteen schijnen gevormd te zijn. Op 

deze wijze worden geheele bogen, ja zelfs uitgestrekte 

ruimten overwelfd, waarbij echter de eenzelvigheid in 

de versiering hij dc Mohaimucdaanschc kunst tot des

zclfs hoogsten trap gevoerd is; zoodal dc indruk, die 

zulke gewelven over eene groote spanning voorden aan

schouwer le weeg brengen, bijna duizelingwekkend is. 

Deze wijze van zamcnstclling vindt men bij Mohammc-

daansche gebouwen in de meest verschillende oorden: 

niet alleen bij dezulke die als gcdcnktcekcnen zijn Op

gerigt, maar ook bij paleizen, bronnen cn dergelijke. 

Wat de wijze, waarop dc hiervoren genoemde be

ginselen zijn ontstaan, cn dc voortgang der knust be

treft, /.uilen wij het best doen, de verschillende landen, 

waar gcdcnklcekenen beslaan, nader te beschouwen: 

tot eene uiig''breide beschouwing echter zijn wij niet in 

staat, daar de gebouwen, welke door de Mohammedanen 

geslicht zijn, in de landen, waar hunne godsdienst zich 

het meest heeft uitgebreid, ons voor het grootste ge-
deelte onbekend zijn. 

DE MONUMENTEN VAN SPANJE. In den jare 711, trokken 

Moorsche volkstammen, met Arabieren en Herbiërs ver

mengd, over de zeeënglc van Gibraltar, en veroverden 

in korlcn lijd het geheele Spaansche rijk. Op dezen 

grond, zoo rijk aan klassieke herinneringen, bereikte de 

Mohammcdaanschc kunst derzelver groolsten bloei. De 
langdurige strijd met de Christenvorsten, «lit- iiicl moede 

werden de veroverde landen terug le vorderen, gal'aan 

dit alles cene ridderlijke wending. Voel voor voet 

echter drang het Christendom weder op bet Schier

eiland vooruit, en bij den val van Grenada, iu den 
jare 1192, werd hel Muhaiumcdaanschc geloef in Spanje 

uitgeroeid. De Mooreu werden verdreven, doch hunne 

gedenkteekenen bleven beslaan. 

De bouwwerken der Moeren in Spanje, zijn, even 

als dit volk zeil', van die der overige Moliaiumedaan-

sche volkeren, onderscheiden. Zij hellen eenigzins 

naar Westersche begrippen over. De grootsche koepels 

en sierlijke Minarets, worden aldaar bijna niet gevon

den; doch de arcaden, waarbij gelijk reeds gezegd is, 

de hoefijzerboog de heerschende vorm is, geven aan 

deze bouwwerken, zulk een rustig, slil cn slcvig aan

zien, als men nimmer iu dit; male bij Oostersche ge
houwen aantreft. Hij eenen zoodanigcu aanleg, vormt 

alsdan hel rijke ornement eene des te grooter tegen
stelling. Slechts ccn klein aantal gedenkteekenen zijn 

lot heden overgebleven; evenwel kunnen wij daaruit 
de bijzonderheden der Moorsche kunst genoegzaam 
duidelijk afleiden, ja zelfs het onderscheid van den 

•stijl, naar de verschillende tijdperken van derzelver stich
ting, waarnemen. Bovendien bezitten wij eenigc uit

gewerkte gravures van deze gcdcnklcekenen, die ons, 

zoo piel alles, dan toch hel voornaamste, dal behou

den is gebleven, voor oogcu stellen. 

Onder dc oudste bouwwerken is de Moskee van 

Cordova de merkwaardigste. De hoofdvorm is gelijk 
aan die der Moskeen welke wij hier boven hebben 

beschreven; met dat onderscheid, dal het gebouw 

zelf van den voorhof afgescheiden is, en eene meer

dert? diepte heeft; hetzelve is nagenoeg 3.J() Voet diep 

cn 1-iO Voel breed. Negentien gaanderijen, doorrijen 

arcaden van elkander gescheiden, loopen van den voor-

lol aan den achtergevel; terwijl ietier dezer gaanderijen 

van een portaal voorzien is, dal tol den voorhof loe-
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gang geeft. Deze groote uitgestrektheid, behoort 

echter niet tol den oorspronkelijken aanleg, die inhei 

laatst van de 8° Eeuw plaats vond. Kerst waren er 

slechts zeven gaanderijen niet kolommen; vier zijn cr 

van tijd tot tijd tot in de helft der 9" Eeuw bijge

voegd; terwijl de acht laatste eerst in het begin van 

de 11° Eeuw zijn gebouwd. Het geheel was gelijk 

aan een onafzienbaar woud van kolommen en bogen, 

eu men berekent derzelver aantal, Vóórdat deze Moskee 

tot eene Christenkerk ingerigt en daarbij merkelijk 
veranderd werd, op 12—löOO stuks. Het bouwkundig 
stelsel, «lat hier gevolgd is, heeft iels zeer eigenaardigs, 
De kolommen, deels van antieke gebouwen afgeno

men, deels naar de antieken vrij gevolgd, zijn niet 

hoog, en worden onderling door hoefijzerbogen ver

cenigd:, om echter eene meerdere hoogte tc verkrij

gen, zijn hoven op deze kolommen en tusschen dt: bo

gen, vierkante penanten geplaatst, welke wederom 

onderling door halve cirkelbogen worden verbonden. 

Deze laatste dragen de vlakke bedekking, die, met dit 

alles, slechts 5u Voet boven den bega i ïen grond is ver

heven. Het geheele gebouw was op dezelfde wijze 

ingerigt; alleen was de ruimte, die zich hel digtst bij 

de kleine kapel, waarin de Koran bewaard werd (de 

kvltla of' zitHcarron), bevond, rijker versierd, en mét 

verscheidene bonte ornementen gevuld, welke echlcr 

eenigzins strenger van vorm zijn dan de vroeger beschre

vene. Verder waren aan deze Moskee, even als aan 

de Christelijke kerken van dien lijd, dc kostbaarste 

metalen gebruikt. De metalen deuren van de portalen 

aan den ingang, waren met gouden platen bedekt; dc 

deuren vau den zancarron waren van massief goud, 

terwijl de ruimte aldaar met zilver was bevloerd. 
Verder was een groot aantal der prachtigste luchters 
en lampeis, door bel geheele gebouw verspreid. Na 
de herovering van Cordova in den jare T 2 3 ü , werd 
deze Moskee tot cene Christelijke Domkerk ingerigt, 

en binnen dezelve een knor in den Germaanschen stijl 

gebouwd. Nog grootere veranderingen heeft dezelve 

echter iu de l ü e Eeuw ondergaan. 

Verdere voorbeelden uit den lijd der onlwikkeling 

van de bouwkunst der Monrrn, vindt uien bij eenige 

kleinere overblijfselen, die zich nog iu verscheidene 

sleden aan de Ooslkusl van Spanje, en voornamelijk 

aan het Noorden dezer kust bevinden. Zeer belang

rijk is daaronder eene Moorsche badplaats le Girona 
(in een aldaar aanwezig Capiicijuer klooster). Hel is cene 

vierkante ruimte met acht kolommen in het midden; 
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die eenen koepel dragen, welke echter steunt op kleinere 

kolommen, die boven de eerstgenoemde zijn geplaatst. 
De kapiteeleu der kolommen zijn aldaar buitengemeen 

sierlijk, en eenigzins in den Egj plischcn slijl bearbeid. 
i Te Barcelona en Valencia vindt men mede dergelijke 

badplaatsen, doch met eenvoudiger kolommen versierd. 

Verder beslaat er te Tarragona nog eene rijk versierde 

nis, welke aldaar in eenen tuin nevens de hoofd

kerk is ingemetseld. Volgens eene inscriptie, die zich 

in dezelve bevindt, zou' dezelve in den jare 1)71 
zijn daargestcld. De stijl van hel ornement dezer nis 

is, niettegenstaande deszelfs rijkdom, nog keer streng. 
In denzelfden lijd, tusschen dc jaren 936 eh JI7G, 

werd een vorstelijk paleis, Azzahra genaamd, vijf 

Mijlen van Cordova aan den Guadalquivir gebouwd. 

Volgens de verhalen der Arabische schrijvers moet al

daar, alles wat pracht en glans kon voortbrengen 

vereenigd zijn geweest; niet minder dan 4512 kolom 

: men waren aan hetzelve gebezigd. Met den aanleg 
verecnigden zich eene menigte prachtige gebouwen cn 

particuliere woningen, die zich tot aan de voorstad 

van Cordova uitstrekten. Van dit alles is echter, helaas! 

geen spoor overgebleven. 

In de laatste helft der 13" Eeuw, werd de bouw 

!j van ecu ander paleis aangevangen, en lol het mid

den <ler l l e Eeuw, steeds vergroot en uitge

breid. Wij bedoeïen het Koninklijke Slot de Al-

hambra, „het roode paleis," hetwelk zich nog ten 
huldigen dage op de hoogte AUmijciu boven Grenada 

verheft. Alhier zien wij de Moorsche bouwkunst in 

derzelver volle romantische pracht. Ofschoon hel uiterlijk 

aanzien voor hel oog niets dan zware muren en to
rens vertoont, is echter inwendig alles daargestcld, 

wal hel leven kan veraangenamen. Binnenplaatsen 

en tuinen, met springen le fonteinen en beekjes; 

beschaduwde gaanderijen niet kolommen; zalen cn 
vertrekken, door welke, Ier verfiïssching, het water is 

heengeleid; afgezonderde badplaatsen, en bij dil alles 

het gezigt, dal ineu van de balkons enz. op de tuinen, 

op de vruchtbare vlakte van Grenada, of in de verte 

; op de besneeuwde bergtoppen geniel, brengen den 

aanschouwer in verrukking, terwijl dc indruk nog 

wordt verhoogd, door de liefelijk kronkelende vormen 

cn de fraaije kleuren, waarmede dc ornementen zijn 

bedekt. De ligte en rijzige kolommen rondom de 

binnenplaatsen, rijzen alleen of paarsgewijze omhoog, 

en dragen de als tapijten uitgehouwen muren, terwijl 

, dc bogen (meest cirkelvormig, doch zelden in den 
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vorm van het hoefijzer) als kantwerk noderhangen. Hot 
is ab of de geest der voorvaderen, uit den tijd der oude 
Nomaden, bij den bouw van dit slot is teruggekeerd, 
en de ligte tenten uit de woestijnen alhier tol voor
beeld hebben gediend. Overigens hecrschl er in de 
hoofdverdeeling eene overeenstemming en regelmatig
heid, die, niettegenstaande de willekeur der vormen, 
overal ten duidelijkste in het oog valt. 

Wij geven hierbij de afbeelding van eene der voor
naamste zalen in de Alhainbra, genaamd de zaal 
der ' Abencerragen, een voornaam Moorsch geslacht, 
in de geschiedenis beroemd. Alles is daar op het 
prachtigst bewerkt en met kleuren rijk versierd; in 
deze y.aal bevindt zich nog eene zeer goed bewaarde 
marmeren schaal met eene fontein. 

Ook de geregtszaal is een dergelijk prachtwerk. Der
zelver eerste betimmering blijkt nog uit dc gouden 
versierselen en arabesken. Onder Filips II werd de
zelve als kapel gebezigd, en draagt daarom nog den 
naam van Simla Maria de Alhambra. 

Van de laatste tijden der Moorsche bouwkunst be

staan nog eenige gcdcuklcckenen te Scvilië. Dezelve 
zijn gedeeltelijk later ten lijde der Christenen gebouwd, 
toen de Moorsche vormen nog te zeer gewild waren, 
om dezelve spoedig le kunnen vaarwel zeggen; echter 
vertooncn dezelve zich weldra minder smaakvol, en begon • 
de moderne houwkunst derzelver invloed uitteoefenen. 
Onder deze gedenkteekenen behoort de Alcazar (d. i . 
Koninklijk Slot) waarhij de binnenplaatsen niet derzelver 
omliggende gaanderijen reeds den invloed der moderne 
knust kenleekeiien; terwijl de gehoorzaal nog een schoon 
voorbeeld van Moorsche vormen oplevert. 

GzDEMTEEXSHSH ix EftTPTE, S Y R I C KX Sicn.ië. Behalve 
Spanje, bezitten wij nog ecnige berigten omtrent dc 
Mohammedaanse!»! gedenkleekenen in Egypte. De stijl 
waarin dezelve gebouwd zijn, houdt ongeveer het 
midden tusschen die der Moorsche bouwkunst cn die 
van de Oosl-Azialisehe landen. De Moskeen zijn meest 
in den vorm van de reeds beschrevene binnenplaatsen, 
met zuilengaanderijen omringd; aan de zijde waar 
zich de heilige kapel bevindt, zijn deze gaanderijen ech
ter betrekkelijk niet diep, en ook gemeenlijk niet door 
een' muur van de plaats afgesloten. Sommige met 
koepels gedekte Mausoleën, werden eerst sedert de 
12e Eeuw met de Moskeen verbonden, hij de arcaden 
vindt men doorgaans, en reeds bij de vroegste ge-
denkteekenen die ons bekend zijn, den spitsbogenvorm 
gebruikt; eerst eenvoudig, daarna meer gedrukt en 
uitgespreid. Hoewel deze beginselen voor ontwikke
ling vatbaar waren, schijnt echter in Egypte de kunst 
geen hooger standpunt bereikt le hebben: en ofschoon 
enkele gedenkteekenen in vormen en verhouding, eene 
toenadering tol betere begrippen aantoonen, is echter 
het meerendeel derzelve, naauwelijks hoven die; uit de 
baibaarsche lijden verheven. 

Belangrijk echter zijn de monumenten van de hoofd
stad van Egypte, Kairo. Vooreerst moeien wij den 
Nijlmeter (Megijas) op het eiland Rodah, legen over 
Oud-Kairo vermelden; een vierhoekig gebouw in den 
vorm eener bron, met trappen en spilsvorniige nis
sen, inde zijwanden. In hel midden bevindt zich eene 
groote, rijkversierde zuil, waaraan de waarnemingen 
van den waterstand des \ijls geschieden. Deze Nijl
meter werd in den jarc 71!) gebouwd, en in den 
jare 821 vernieuwd; uil dit laatste tijdperk zijn den
kelijk de nissen aan de binnenzijde, die dan ook een 
blijk zijn, van hel gebruik van den spitsbogenvorm, 
hij de Mohammedaanse!»' houw knust. In de 9° Eeuw 
werden meerdere herstellingen aan dit gebouw ver-

rigl; in 1107 werd een koepel op kolommen rustende, 
boven hetzelve geplaatst, welke echter tijdens de 
Fransehe expeditie in 1799, vernield werd. 

De oudste Moskee van Kairo is die van Amru, in 
den jare u'15 begonnen, in 711 vergroot, en na een' 
brand in den jare 897 vernieuwd; welk gedeelte lot 
den porspronkelijken aanleg en lol deze later aange
bragte vergrooting heelt behoord, is niet gemakkelijk 
te zeggen, üe kolommen zijn van antieke gebouwen 
afkomstig; dezelve zijn onderling door hooge en breede 
spitsvormige bogen verbonden, welke echter slechts 
weinig hooger dan de halve cirkelboog zijn: hel begin 
der bogen is hoefijzervormig. Hoven op de kolommen 
is wederom, ter verhooging derzelve, eene soort van 
voetstuk geplaatst, in dezelfden smaak als bij gebou
wen in den lateien Egyptischen slijl plaats heeft. Het
zelfde ziel men ook bij gehouwen van veel lateren tijd, 
h. v. aau de, overigens zoo fraai gedecoreerde Moskee 
c/ Mualied, in den jare l i l ' ) geslicht. Ook zelfs in 
de jongst verleden tijden, zijn deze soort van voetstukken 
nog in zwang. Eenigzins gewijzigd, ziel men dezelve 
hij de Moskee Baskauk, in den jare 1119 gebouwd; zijn
de aldaar slanke kolommen, die onderaan achthoe
kig en bovenaan vierkant zijn; verder zonder kapiteel 
of eenigen anderen overgang lolde bogen. De .Moskee 
El Azhar, (uil hel jaar 981,) is nog ruwer van ordon
nantie; aldaar is boven de kapiteelen slechts eene 
soort van blokken geplaatst; terwijl in plaats van ho
gen, de gewelven uil regie lijnen zijn zamengesteld, 
hetgeen van zeer ouden oorsprong is. Eene groote 
zuilengaanderij, die den naam van Jozephshal voert, 
en tot het laatste gedeelte der 12e Eeuw behoort, 
heeft eehler geene dergelijke blokken hoven de ka
piteelen; terwijl aldaar de spitsbogen dadelijk boven de 
kapiteelen opgaan. 

Merkwaardiger dan het zoo evengenoeinde gebouw 
is de Moskee Tulun, in 885 gegrondvest, en binnen 
twee jaren door een' Christen bouwmeester voltooid. 
De arcaden, die de binnenplaats omringen, worden 
niet door kolommen, maar door breede penanten ge
dragen, waarboven zich eenvoudige breede spitsbogen 
verhellen. Aan de hoeken der penanten zijn kleine 
kolommen geplaatst, iels zeldzaams in deMohammedaan-
sche kunst; welligt het vroegsle voorbeeld van een' 
bouwkundigen vorm, die later hij de Romaansche kunst 
in het Westen, zulke belangrijke uitkomsten heelt opge
leverd. De decoratie der facade van dit gebouw is 
overigens goed met de bouwkundige lijnen in overeen

stemming, terwijl de stijl van het ornement veel over
eenkomst oplevert met de Moorsche gehouwen uil 
dicnzelfden lijd, in Spanje. 

Verder zijn er te Kairo, nog verscheidene ge
bouwen, uit de latere Middeleeuwen overgebleven. 

üe voornaamste Moskeen van Alexandra!, zijn op 
dezelfde wijze als die te Kairo aangelegd. Üe merk
waardigste derzelve, de Moskee der duizend Indommelt, 
is echler, op het einde der vorige Eeuw, Ier gelegen
heid der Fransehe expeditie, vernield. Üe kolommen 
waren aldaar door eenvoudige spitsbogen verhouden, 
en aan de binnenzijde was de bedekking niel vlak, maar 
bestond geheel en al uit eene menigte kleine koepels, 
üe Moskee van den heiligen Alltiiiinsiiis (waarschijnlijk 
zoo genoemd, naar eene Christelijke kerk, die vroeger 
op dezelfde plaats stond) heelt breed uitgespreide spits
bogen, en is gedecoreerd op eene wijze die \i\n lateren 
lijd schijnt te zijn. Overigens zijn de Moskeen van 
Alexandra! onbeduidend. 

Aan deze Egyptische monumenten sluiten zich ver
volgens eenige Sv riselie en wel in de eerste phials, de 
groote Moskee van Damascus, waarvan de platte grond 
eveneens eene binnenplaats, met kolommen omringd, 
vertoont. Vervolgens kennen wij eenigermate de Mos
kee ElHaramte Jeruzalem, op den Berg Moriah, ter 
plaatse waar vroeger Saldino's Tempel stond. Dezelve 
is reeds in dos jare u'57, onder den kalil' Omar, ge
bouwd, en iu vorm geheel cn al van de reeds genoemde 
Moskeen enderscheiden. Het is een koepelgebouw, 
aan de buitenzijde achthoekig, aau de binnenzijde rond, 
en met twee rijen kolommen voorzien; waarschijnlijk 
eene navolging der Kerk van het Heilige Graf te 
Jeruzalem. 

In den jare 827, slaken de Arabieren uil Afrika 
naar Sicilië over, en veroverden dil eiland, hetwelk tot 
inhei laatste gedeelte van de 11<- Eeuw in hun bezit 
bleef. Als overblijfselen hunner heerschappij bevinden 
zich nog, niel ver van Palermo, twee kasteden, Zisa 
en Cuba genaamd, welke mei uilzondering van eenige 
veranderingen, in lateren tijd aangebragt, geheel inden 
Arabischen slijl zijn gebouwd. Het zijn hooge mas
sieve gebouwen, met uitstekende torens aan de zijden. 
In de buitenmuren zijn vlakke nissen met spitsbogen 
aangebragt; terwijl zich in hel midden des gebouws 
eene rijk versierde binnenplaats bevindt, die voorname
lijk iu de Zisa goed onderhouden is, en eene «jrontc 
overeenkomst heeft met de decoratie der Moorsche pa
leizen iu Syrië. 

file:///ijls
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MoNUMKNTEN IN EuROPISCH Tl'RKIJE. Do Moskeen 
in Europisch Turkije, en voornamelijk de prachlige 

gebouwen van Constantinopel', behooren lol de laatste 

tijden der Mohammedaaiische kunst. Overhel algemeen 

is bij dezelve de Bijzantijnsche koepelbouw ingevoerd; 

welke naar de aldaar beslaande kerken is gevolgd. 

De Sophiakerk is daarbij steeds meer of minder tot mo

del genomen; bijna overal vereenigen zich de halve 

koepels der zijpanden met den groeten koepel, en de 

gebouwen zijn gemeenlijk, op eene niet altijd schoone 

wijze, uil eene mcniglc koepels, halve koepels, bogen enz. 

zamengesteld, waarboven echter altijd, even als bij de 

Sophiakerk, de hoofdkoepel oprijst. De Minarets, die 

deze gebouw en in menigte omringen, alsmede de Arabi

sche onderdeelen, en de opschriften, geven evenwel aan 

«leze Moskeen een' Ooslerschen stempel. Mahinud II., die 

iu 1155 Constantinopel veroverde, liet aldaar al de nieuwe! 

gebouwen door Giïcksche bouwmeesters ten uitvoer 

brengen. 

In Constantinopel bevinden zich in het geheel 346 

Moskeen, waaronder 74 van eenige merkwaardigheid; 

onder deze laatsten zijn er 15, die de hoofdsieraden 

«Ier Stad uitmaken en Keizerlijke Moskeen worden ge

noemd; onder deze behoort, de Sophiakerk. De Mos

kee, die Mahinud II. liel bouwen, en naar hem weid 

genoemd, is reeds een der aanzienlijke gebouwen. Niel 

minder is de Moskee van Soliniau 1., die lol de 16e Eeuw 

behoort. De Moskee der Sultane Valide uit de 17* 

Eeuw, is beroemd, uithoofde dezelve aan de binnen

zijde met Perzische pozzolane is overdekt. De luister

rijke Moskee van Sultan Aehmed, op hel einde der 

17* Eeuw gebouwd, overtreft deze allen echter in 

pracht. Zes trotsche Minarets omringen dil gebouw. 

MONUMENTEN IN ïNinë EN PERZIÖ. Tot den laalslen 

bloeitijd der Mohammedaaiische kunst, behooren ein

delijk de glansrijke monumenten iu Indjë en Perzië. 

Vooral is Indie langs den Gangesstroom, rijk aan de 

prachtigste gedenk teekenci. Vooreerst kunnen wij 

eenige gedenkleekenen, uil de vroegste tijden der Mo

hammedaaiische godsdienst, in Indië noemen, name

lijk uit hel tijdperk van de heerschappij der Patatten, 

die van hel einde der 12'' lot het einde der II" Eeuw 

plaals vond. De slad Delhi, welke iu 1399 dooi' 

Timiir verwoest werd, was de Hoofdstad van de hcei-

schers uil dit geslacht. In deze oude Slad der bouw

vallen bevinden zich, nevens de latere prachtgebouwen 

nog enkele gedenk leekenen uil dien lijd: de voor

naamste derzelve is de zoogenaamde Cutab-Minar, 
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zijnde de Minaret, welke Culiib, die den troon der 

Brahmanen te Delhi omverstootte, aldaar als de trot

sche triumfzuil van den Islam (gelijk men dezelve later 

genoemd heeft), opriglle. Deze loren verheft zich 

ter boogie van 2i2 Voel, is rondom met cannelures 

voorzien en met opschriften versierd. Onder de zuil

vormige monumenten, zoowel in hel Oosten als inhei 

Westen, verdienl dil werk welligt boven allen den voor

rang. Verder vindt men in Oud-Delhi nog verschei

dene praalgraven en lorenvorniige gebouwen van 

verschillende grootte, door kolommen omringd. 

In het begin der lu' c Eeuw begon de heerschappij 

van den grooten Mogol; de gedenk leekenen die als-

toen werden ten uitvoer gebragt, behooren wederom 

tot de schoonste voortbrengselen der Mohammedaaiische 

kunsl. Ook hier is de koepelvorin de hccrschendc, welke 

welligt van den Bijzantijnschen slijl afkomstig is;ofschoon 

daarbij het veelvuldig gebruik maken van zaïiiengestelde 

ge'.eele en halve koepels, welke hel uiterlijke der ge

bouwen niel bijzonder opluisterden, is achterwege ge

laten: integendeel zijn de massa's op eene wijze ge

vormd , welke steeds grootsche indrukken te weeg 

brengt. Ook ontwaart men cr duidelijk den invloed 

der Oud-Indische kunst, verbonden met de woeste 

vormen van den JJrahniinischen Pagodenbouw. De 

gebouwen zijn meestal vierhoekig, aan de buitenzijde 

met nissen of regelmatig verdeelde lichtopeningen voor

zien; terwijl de groote koepel van onderen, naar hui

len gebogen, en van boven spits toeloopende, zich 

boven het geheele gebouw verheft. Aan de hoeken 

zijn gewoonlijk ligte Minarels opgerigl , die echler ge-

lukkiglijk de overdreven slanke verhouding der Turk

sche Minarels niet hebben. De portalen zijn gewoonlijk 

hoog en vóór het gebouw uitspringende; aan de ach

terzijde derzelve bevindt zich eene groote spitsboog -

vormige nis, waarin de, in verhouding kleine deur

opening is verval: terwijl de zijwanden doorgaans 

lusschen twee Minarels worden ingesloten. Wanneer 

deze portalen op zich zeiven slaan, of toegang geven 

lol de afgeslotene ruimte vóór het heiligdom, zijn zij 

gemeenlijk zeer fraai bewerkt. De spitsboog is de ge

wone vorm voor de bogen, welke doorgaans onder 

breed, en van boven in een omgekeerd spits uitloopen; 

verder zijn dezelve door breede regthoekige banden 

omvaten worden bij arcaden, steeds door vierhoekige 

penanten gedragen: al hetwelk volmaakt met hel ka-

rak Ier dezer gebouwen overeenstemt. Hij kolommen-

gaanderijen werd veelal eene regt-doorgaande lijst ge-
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bruikl , terwijl aldaar dc Oud-Indische consoles en 

ver vooruitspringende luifels dikwerf gevonden worden. 

Overigens zijn deze Mohaninicdaim.'.rhe gebouwen in 

Indië, zoo aan de builen- als binnenzijde zeer rijk 

versierd. In één'woord, hel geheele karakter der bouw

kunst vertoont de majesteit en pracht der Ooslersche 

heerschers, zoo als die ons ook iu de geschiedenis 

worden beschrcv en. 

De beroemdste werken, behooren lot de Regering 

van den & bah Akbar den Grooien (1556-1605) en 
zijnen zoon, den Si iiidi Jrhttn (1605-1658), welke men 

in de Iwee Residentiesteden, het nieuw opgrbouv,de 

Delhi en Agra en in tlerzeher omstreken vindt, bij

zonder is het Mausoleum vau Akbar Ie Secuadra 
niet ver van Agra. De hier voren omschreven slijl is 

aldaar echler nog niel volledig ontwikkeld; zoo ont

breekt b. v. aan dit Mausoleum de koepel, terwijl hel 

hoofdportaal, hetwelk toegang geelt tol de heilige 

ruimte die het gedenktecken omgeeft, van eene buiten

gewone schoonheid is. Door den Schab Jehan is het 

nieuwe Vorstelijke Paleis te Delhi, mei groote prachl 

daargesteld: in de audiëntiezaal bevind! zich de be

roemde Paaiiwen-lbiilein, die geheel uil goud en edel

gesteenten was bearbeid. Verder liel deze zelfde Schab 

niet minder dan veertig groote Moskeen bouwen, waar

van de voornaamste, die den naam vau Groote Mos

kee (Yamuna Mittjed), voert, het schoonste gedenk

stuk van den hier behandeld wordenden stijl oplevert. 

Even prachtig is het Mausoleum, dat deze Jehmi \ooi-

zijne Sultane-favorite Murjehan, iu de nabijheid van 

Agra liel bouwen. Hel draagl den naam van Ta je Mahal, 
dal is: „Wonder der Wereld , of Diamant van bel Serail." 

De latere heerschers hebben insgelijks, menigvuldige 

dergelijke prachtige gebouwen, als Mausolcën, Moskeen 

en Paleizen le Alia hailail, Multra, Jiiaiijioic, Ahmetladad 
enz. opgerigl. liij de nieuwere onder deze gebouwen, is 

echter eene groote afwijking der opgenoemde behande

lingswijze ziglbaar. Als voorbeeld daanan, vermelden wij 

bel Mausoleum der Sullaue le Mysore. Denzelfden stijl 

van bouwen zien wij, oiulrenl dienzelfden lijd over Perzië, 

(destijds onder de heerschappij der Sojilti) verspreid. 

De Irolsehe gebouwen, die de Schab Alilias de Groote, 

(1585-1629) in zijne Residentiestad Ispahan liel 

bouwen, zijn mede allerprachtigst. Tot de voornaam

ste werken, die hij le Ispahan liel uil voeren, behoort 

de yroole Maiilait, een vierkant plein van 2600 Voet 

lang en 700 Voel breed, hetwelk voor de exercitiën 

der krijgsniagt en .schouwspelen was ingerigt, rondom 

door bazars omgeven en aan weerszijden door een ko

lossaal gebouw begrensd: boven aan dit plein bevindt 

zich de ingang van de groote Moskee van Ispahan, 

welke noglans door ecu' voorhof vau dezelve wordt af

gescheiden. Tegenover deze hcuudt zich eene kleinere 

Moskee; ieder der beide andere zijden bezit eene 

prachtige groote poorl lol toegang. Hel koninklijk 

Paleis v;in Ispahan is prachtig versierd: daarin ont

wikkelt zich de tooverachtige rijkdom der Ooslersche 

verbeeldingskracht, die, om zich in hare gansche pracht 

te vertonnen, door geen middel, hoe kostbaar ook, 

werd weerhouden. 

I ) . I I I . 
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DE V E S T I N G B O U W D E R M I D D E L E E U W E N . 

t V B S B D B C B E C l t E . 

V . T O K E N S . 

zullen ons in dit artikel alleenlijk bezig 

houden met de torens, welke de doorloopendc muren 

bestrijken en een min of meer uitgebreid stelsel van 

versterking daarstellen. Derzelver voorname doelwit 

was, do hoeken der bernuring, welke meer dan bet 

front waren blootgesteld te verdedigen, aangezien 

men daar slechts een klein getal verdedigers tegen 

den vijand kon oventellen. Tegen de muren, waren 

nog tot versterking op verschillende afstanden, torens 

aangebragt, die tevens dienden om den toegang tot de 

grachten te verdedigen, cn de gelegenheid le hebben, 

de soldalen, welke den muur zouden willen beklimmen, 

in de flank le kunnen aantasten. Tot dit doel, werd 

aan dezelve een' aanzienlijken voorsprong gegeven. 

ï i I,I 111 1 • ! 
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/•»£. Toren van Saiinmr. 

De torens verhieven zicli gewoonlijk boven de 
muren en vormden kleine sterkten, waar sleehls wei
nige manschappen aan een groot getal weerstand 
konden bicden; voorts dienden dezelve mede lot huis
vesting en magazijnen. 

Dc torens zijn nu eens lijnregl, 

dan weder 

kegel, 

l-ïg. Jb. Toren van Narboiiue. 

hben /.ij den vorm van een' afgesneden 

Fig. :17. Teren x.m liet kasteel van Foueèrej . 

dikwijls heeft men deze beide vormen vereenigd,door eenen 

vertikalen muur op eenen kegel vormigen voet te stellen; 

Fig. 3S. Toren van Provó», 

of wel in piramidalen vorm. 

Hg. 39. Turen van Angoulêmr. 

De muren zijn, aan de buitenzijde glad, of som
tijds door min of meer vooruitstekende steunniuren 

(contreforts), versterkt. 

t Lrvj"i_r% 

mm 
Hg. i(>. Toren van Vt*. 

Fig. ii. Platte grond van den Toren van Loudun. 

Zij zijn altijd zeer zwaar, vooral bij den voet. 

Hij de torens treft men de grootste verscheidenheid 

van vorm, afmeting en inrigting, aan. 

De meeste zijn rond of vierkant, maar men vindt 

ook halfronde, kantige, driehoekige, langwerpig ronde 

lorens. 

fig. I.I. Toren van Loudun. 

Fig. %3. 

Eenige hebben aan de buitenzijde scherpe hoeken, 

waarvan het doel niet met zekerheid kan worden op

gegeven1), zoo als verscheidene torens van het Kas

teel le Loches en de Witte Toren te Issoudun. 

Fig. 'i t. Toren van liet 
Kasteel dc koelies. 

Fig. i.i. Platte grond van den 
Witten Toren tc Issoudun. 

') Waarschijnlijk had men lieten vorm aangenomen, om den 
vijand te beletten, zich van den stormram tc bedienen, vermits 
deze legen den scherpen hoek geene bra kan maken, en wanneer 
dezelve regts ol' links van den hoek werd gerigt, stelden de bele
geraars hunne flanken bloot. 

2 ' 
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Deze zonderlinge vorm moei evenwel als eene uit
zondering beschouwd worden. Overigens schijnt men 
nimmer eenen algemeen bepaalden vorm te hebben 
aangenomen, en heeft de eigenzinnigheid der Inge
nieurs, meer nog dan de ondervinding invloed ge
had op hel aannemen van deze of gene wijze van 
/.amenstelling. De volgende Figuur stelt een' drie-
hoekigen toren voor, waarvan de hoeken gebroken 
zijn. 

Fig. 'tb. Toren van Bcaticairc. 

Men treft torens aan, welke aan de binnenzijde 
geheel open zijn; maar deze zijn gewoonlijk niet hon
ger dan de muur, en eigenlijk, slechts uitstekken 
van den wal. 

Fig. i7. 

Men maakte waarschijnlijk van dit stelsel ge
bruik, omdat men hij eene muikostbaarheid, bijna 
al dc voordeden der gewone torens verkreeg. Dc 
gesloten torens waren meer in gebruik, en niet zon
der reden beschouw tie men deze sterker dan de voor
gaande. 

VI. HOOFDGESTEL, SCHIETGATEN, EHZ. 

Tusschen de schietgaten is eenc soort van ge
metselde schilden op cene borstwering geplaatst; op 
oenen regel matigen afstand van elkander verwijderd, 
strekken dezelve tot dekking der belegerden, en ver
schaffen «lezen de gelegenheid om van hunne wape-
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non in dc liisscheiiruimlcn «lezer schilden gebruik te 
maken. 

In dc vroegste tijdon roods, maakte men ge
bruik van schietgaten, en ten tijde van Homerus, 
ontvingen dezelve reeds verschillende namen, naar g«'-
laug van derzelver vorm en bestemming. 

Fig. iS. Romeinsclie poort. naar een oud mo/aïk 
Museum te Avit,'iM>n. 

tiet 

Over het algemeen, zijn zij regthoekig, genoeg
zaam boven de borst wering verheven om één' man te 
dekken, en van elkander verwijderd, naar gelang van 
den aard «Ier wapenen, waarvan men zich bij derzelver 
da ars telling bediende. Gewoonlijk is dc ruimte tus
schen twee gemetselde schilden minder dan derzelver 
breedte. 

Fig. i9. Gemetselde Sr lulden tc Avignon. 

Zelfs reeds invroegeren tijd, gaf men verschillende 
vormen aan dc gemetselde schilden. Van sommigen 
was het uiteinde eeu punlbuog. 

•wilt!, i •n.xjjji * f e 'j* 

Fig. 50. 
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of door eenc willekeurig gebogen lijn, omschreven. 

"'•"I 

: ' . 

1 HL?-

Fig. 5J. Fig. 5i. 

Andere, en vooral in landen waar dc Arabische in- ü f w e l k e c c „ . vooruilspringenden rand of eene soort 
vloed zich heeft doen gevoelen, waren tandsgewijze of l v a n kroonlijst dragen. 
in verschillende vormen uitgehouwen. 

I 
ra.... i 

Fig. i.'. 

Fig. 53. 

Ook ziel men er, welke van cenen piramidaalvor-
migon «leksteen voorzien zijn, 

Fig. 55. Gemetselde Schilden van het Gcrcgtshof te Parijs. 

In het begin «lor l i c Eeuw, of misschien vroeger, 
werden daarin schietgaten uitgehouwen, terwijl daarin 
evenwel cene tusschenruimte werd gelaten. 

Fig. 5o. Gemetselde Schilden van het Kasteel tc Beaucairr. 
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M O U C H A R A B Y S , M A C H I C O U L I S . ) 

De deuren en vensters op eene zekere hoogte ge-

plaats! , welker beklimming mogelijk was, werden 

vroegtijdig door balcons verdedigd, welke van eene 

hooge borstwering, die aan de benedenzijdc geheel 

open bleef, voorzien waren. 

Fig. 57. Moucharaby der bernuring van Aigues-Mortcs. 

Fig. SS. Binnenpoort van bet Heitel Sens te Parijs. 

' ) F L A I S I M , N O E M T D E Z E , Mimici f'oulit. O M REDEN M E N DAAR 

DOOR GROOTE S T E E N E N , K O K E N D E OLIE E N Z . WIERP O P D E G E N E N , W E L K E 

D E N M U U R W I L D E N B E K L I M M E N . ( F T L B I T K , Dictionnaire <P Archi
tecture. El I D . 

Fig. 59. Moucharaby van het Hotel Sens. 

Van daar k o n m e n , zelf gedekt, vernielende 

ligchamen op de vijanden werpen, welke trachtten, 

door deze openingen heen te dringen. W i j hebben 

den naam van Moucharabys, aan deze balcons gegeven, 

die van Oostersehen oorsprong schijnen te zijn. Weldra 

was men er op bedacht, dezelve te vermeerderen en 

hel geheele bovengedeelte van cenen m u u r cr mede 

te dekken. Men noemt dezelve Machecoulis of Machi
coulis, wanneer zij een doorloopend stelsel van ver

dediging daarstellen. In de 14» Eeuw werden zij eerst 

algemeen gebruikt. Men vindt evenwel voorbeelden 

van vroegeren ti jd. 

De meesten bestaan uit cene borstwering, dikwijls 

met schietgaten voorzien, en gesteund door krolsteenen 

of consoles, op geringen afstand van elkander verwijderd. 

Fig. 60. Doorsnede eener Machicoulis. 
A. Muur. 
II. I). Console. 
6'. Gemetselde schilden. 
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Fig. bi. Machicoulis der Bastille. 
A. Machicoulis. 
li. Gemetselde schilden. 

Elders droeg eene soort van gewelf, hetwelk tus

schen de stcunmuren aan de buitenzijde van den 

lioofdiiiuur was geslagen, de borstwering, en de ge

heele ledige ruimte tusschen deze stcunmuren, diende 

om zware ligchamen door te la ten, als groote stuk

ken h o u t , enz. Men ziel zoodanige Machicoulis aan 

het Kasteel der Pausen te Avignon en in hel Gebouw 

van den Bisschop lc Puy . 

I| If.1, I) I. 
rh. i >.Y' i 1 j h - f - i ' - r ' i ; r Yf^Yp~ 

Fig. bi. Machicoulis van het Kasteel der Pausen tc Avignon. 

Üe vorm der bogen, welke somtijds de consoles of 

steuimiuren vereenigen en de vertikale opening der 

Machicoulis daarstellen, of bij gebreke van deze, de 

versiering welke deze bogen voorstellen, kan in , vele 

geval len, het juiste tijdstip aangeven, waarin dezelve 

gebouwd zijn. 

Eerst zijn deze bogen een volkomen c i r k e l ; 

-

1 l ' ^ r t 11111 
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Fig. 63. Machicoulis der bernuring te Avignon. 
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Fig. 64. 

dan een driehoekige puntboog, 

,.i,„,, ,„,,,. , ^ 4 ~ - J ^ 

Fig. 66. 

vervolgens een puntboog, zamengestcld ui l in elkan

der loopende kromme l i jnen; 
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Fig 66. 

eindelijk komen zij terug tot een' volkomen cirkel . 

Fig. OS. Machicoulis ilcr Straat Saiiit-Saiivcur tc Parijs. 

Fig. 69. Machicoulis der Pooit te Joiguy. 

Fig. 67. Machicoulis van het Kasteel te Méhun. 

Zeer dikwijls worden dc Machicoulis niel l i jsl- en beeld

houwwerk voorzien, en dienen in de burgerlijke bouw-

k n n s l , bloolelijk tol versiering. 

H O U R D S ( S T E L L A A D J E Ï S ) . 

Bij een beleg plaatste m e n , om de hoogte der torens te 

vermeerderen, of om aan het gebrekkige van derzelver 

bekrooningen te gemoet le komen, houten stcllaadjen, 

op welke zich de gewapende manschap onthield. Bij 

vele oude sterkten ontwaart inen op verschillende af

standen gaten of consoles, in het metselwerk aange

bragt, welke tot steun dezer stcllaadjen schijnen ge

diend le hebben: het is vermoedelijk dat deze ook 

buiten de muren weiden geplaatst, vooral d a a r , waar 

geene Machicoulis aanwezig waren. Waarschijnlijk ontlec-

nen de stcenen Machicoulis hunnen oorsprong aan deze, 

op het vlugtigst daargestelde timmerwerken. De naam 

dezer houten zumens tel 1 in gen was in het Fransch hourd, 

Fig. 70. Bcmuiing der Stad Moulin*. 
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hurdcl, in het Lati jn hurdicium. Het werkwoord hurdarc 
bcteekent het bezigen van dit middel van verdediging. 

Fig . 19 leverde reeds een voorbeeld dezer hourds. De 

vorenstaande Figuur schijnt mede het houten vcrslerkings-

slelsel, hetwelk in lijden van beleg gebezigd werd, voor lc 

stellen. 

PL A T T E K , D A K E N ENZ. 

Zoo als men hiervoor gezien heeft, maakten dc 

torens die versterkingsmiddelen u i l , welke het meest 

tot de verdediging eener sterkte toebragten. Derzel

ver bovengedeelte moest dus zijn ingcrigt tot den ont

vangst van een zeker aantal manschappen, werktuigen, 

oen' voorraad van steencn en andere werpligchamcn. 

Zij waren derhalve van een plat voorzien, hetwelk uit 

gewelven was zaïncngesteld, of door zware balken werd 

geschraagd. 

Somtijds waren de torens met kegelvormige daken 

gedekt, dan eens ruslende op de gemetselde schi lden, 

Fig. 7i. Toren van het Geregtshol' Ie Parijs. 

Klders verving eene rondloopende bedekte gaan

derij met talrijke vensteropeningen het p l a t , en even 

als in de voorgaande voorbeelden, was de Toren mei een 

kegelvormig dak gedekt. 

Fig. 7.1. Torens van het Kasteel Nogciit-lc-Rotion. 

F'ig. 7.?. 'foren te Semur. 

dan eens achterwaarts geplaatst, ten einde eenen vrijen Voor hel overige, gelooven wij, d i t deze kegelvormige 
doorgang rondom dc borstwering le laten. t daken niel tot den oorspronkelijk en bouw der torens 

D. U t . 3 
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belmoren, dewijl het zeer moeijelijk is, zoodanige voor
beelden vóór de 15c Eeuw aanlewijzcn. 

Op de torens en meermalen op de courlincn, maar 
voornamelijk op de vooruitspringende hoeken eener be-
muring, treft men dikwijls kleine slecnen schilderhui
zen aan, welke tot schuilplaats der schildwachts 
strekten, wier laak hel was, de bewegingen des vijands 
door de aan alle zijden gemaakte openingen na te gaan. 
Men noemde dezelve wachttorens, waren gewoonlijk 
van eenen ronden vorm cn van boven met een kapje 
van vloersteencn gedekt. 

Fig. 7 'i. Wachttoren. 

Men moet dezelve niet verwarren met de kleine 
lantaarnen, of het muurwerk, dat den trap omsluit, en 
alleenlijk dient om den regen tc beletten, in het bin
nenste door te dringen, 

Jï,i'. 75. Lantaarn hoven den trap van <leti Toion St. Michel 
te Sa om or. 

noch met de torentjes, welke op de hoeken der torens 

geplaatst zijn eu welke aan deze dezt;ll'de dienst bewij

zen, als de wachttorens aan de bemuring. (Zie Fig. 25 
en 28). Gewoonlijk steken dc wachttorens vóór den 
wal uit, ten einde dc schildwachts den voet des muurs 
zouden kunnen gadeslaan. 

Eindelijk op de platten der torens en vooral op de meest 
verhevene dezer laatstcn, welke men bespieder noemde, 
was cene klok geplaatst, die men uitsluitend als alarm
klok bezigde. Somtijds ook werd de klok vervangen 
door cenen hoorn, misschien ook door cene spreek
trompet, waarmede men de nabijheid van den vijand 
aankondigde. 

V I I . C O U R T I N E N . 

Courtine wordt dat gedeelte van den wal genoemd, 
hetwelk tusschen twee torens Ingrepen is. 

De courtinen zijn die gedeelten der bemuring, waai
de minste verdedigingsmiddelen zijn noodig geoordeeld, 
cn waar de nabijheid der torens voldoende is, dezelve te 
beschermen. De platte kruin vormde meestal een' smal-
len weg, waar langs men de wallen kon rondloopen. 
Hier cn daar waren trappen en opridlen aangebragt, 
die naar de binnenplaats geleidden. 

Somtijds, echter zelden, is het eene soort van overdekte 
gaanderij, welke dient om den ronde-weg tc maken: zeer 
dikwijls ziet men geen spoor van een' dezer loopwegen, het
zij dal deze nooit bestaan hebben, heizij dal dezelve uit 
houtwerk Ie zaïncn gesteld waren. De inoeijelijkheid, 
om de courl ine aan te vallen, kan men afleiden uil de weini
ge zorg, welke men aan derzelver versterking besteedde. 
Hel is zeer zeldzaam, eene borstwering aan de binnenzijde 
aantetreffenen evenwel is de weg tot bet maken der ron
de gewoonlijk zoo miauw, dat men moeijelijk kan begrij
pen, hoe dc soldaten, welke van denzelven gebruik 
maakten, zich van hunne wapenen konden bedienen; elke 
val moest doodelijk zijn. Men moet daaruit besluiten, 
dal lijdelijke slellaadjen bij een beleg in dit ongemak 
voorzagen. 

Men heeft zonder twijfel opgemerkt, dat dc voet 
van eenige courlincn en zelfs die van eenige torens, een 
hellend vlak daarslclde. 

Hel oogmerk dezer zamcnstelling was, de kracht 
der muren tc vermeerderen, daar waar men dezelve 

• kon ondermijnen, en dc zware ligchamen, welke men 
door de machicoulis v\ ierp, met kracht te doen riem•heteren 
(Zie Fig. 38, 39 en 62). 

Fig. 76. Courtine van het Kasteel van Jteaucairc. 

Men ziel in de muren van eenige courlincn, bogen, 
aan derzelver buitenzijden met figuren voorzien, welke 
volgens een Engelsch oudheidkenner enkel dienden, om 
den belegeraar eenigen kans te beloven. Deze bogen moes
ten hem namelijk voorkomen als oude openingen, welke 
eerst kort geleden waren diglgemaakt en hem doen 
denken, dat op dit punt het metselwerk minder weer
stand bood. ') 

fa'ïiiiiiiwiiii T r r" r 

') Zouden het hier werkelijk gecne oude digtgcniaaktc bressen gel
den? Men treft daarvan een voorbeeld aan bij den Slottoren teC.han-
vigny. De bics, door het kanon gemaakt, wen) met gebakken steen 
in den vorm van visihlickkcn digt gemetseld. 

Pig. 77. Oude bres van den Slottoren te Ohaiivignv. 

Op deze wijze trachtte men den aanval des vijands 
te rigtcn, daar, waar hij de meeste hinderpalen moest 
aan treffen. Wij doelen deze opmerking mede, zonder 
dezelve met juistheid te hebben kunnen nagaan, doch 
welke tot meerdere ontdekkingen leiden kan. 

Voor dc afstanden der torens, Aan men geen' vasten 
regel aannemen; alleen schijn het gevoelen der middel
eeuwsche Ingenieurs gewekt te zijn, dal men cene plaats 
versterkte, door de to-ens digt bij elkander tc bouwen. 
Dc Monnik Maraoutier, eene oninneembarc sterkte 
beschrijvende, welke hij zegt, door Julius Caesar te 
zijn gebouwd, plaatst de torens zoo digt bij elkan
der, dal cr slechts dc tusschenruimte van eene piek 
lengte bestaat. Eindelijk werd dc slottoren van het 
Kasteel Gaillard, gebouwd door Richard Cocur-de-Lion, 
uit cirkelscgmcnten, welke elkander onderling bijna raak
ten. Dit is oen bolle of gebogcheldc muur, (bosselce 
heet het in hot oorspronkelijke) zoo als Deville den
zelven tcregt noemt, in zijne uitmuntende beschrij
ving dezer sterkte. 

Fig. 78. Slottoren van het Kasteel Gaillard. 

Men vermeerderde het aantal torons op de vermoede
lijk zwakke punten, terwijl mende bemuring voor eenc 
verdediging voldoende beschouwde, daar, waar de naluur 
don vijand plaatselijke hinderpalen aanbood, wel
ke zijne aanvallen onwaarschijnlijk maakten. In de 
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vlakten werden, zoo als wij meermalen aanmerkten, dc 
torens zóó digi. I)ij elkander gebouwd, dal de soldaten 
met hunne pijlende tusschen dezelve liggende courline 
konden bestrijken. Deze afstand kan inen op ongeveer 
30 Ellen stellen, hetwelk overeenkomt met den af
stand, welke eene pijl draagt, of van eenen met de hand 
uit eene verhevene plaats geworpen steen. Naargelang 
de werpwerktuigen verbeterd werden, weid de af
stand der torens ook groeier; zoodal men uil dien af
stand, eenige gevolgtrekking over den ouderdom eener 
stcvkle kan maken; het is evenwel van groot belang, 
dat deu> teregtwijzingen met zeer veel behoedzaamheid 
toegepast worden. 

Vroeger hebben wij gezegd, dat de hoogte der torens 
zeer verschilde, «m eens hadden zij de boogie der be-
muring welke zij bestreken, en dit is zeer dikwijls het 
geval bij die, welke lan ŝ eene courline in eene regte 
lijn en op eene zekere uitgestrektheid zijn geplaatst; dan 
weder verheffen zij zich tot eene aanmerkelijke boogie, 
en hel is vooral hij de uitspringende lvoeken eener bcmli-
ring, dut men aan dezelve de grootste hoogte gaf. Men 
kan, over hel algemeen aannemen, dat, bijaldien de hoogte 
eens torens tot versterking der naburige werken kon 
strekken, men ook de zwakste of meest blootgesteWe 
gedeelten der bemuring daarmede voorzien heeft. 

Wanneer de torens hooger zijn dan de bemuring, 
welke deze onderling verbindt, heeft de toegang tus
schen de verschillende gedeelten der sterkte plaats, 
heizij door eenen bedekten of openen gang, welke 
om den toren rondloopt, hetzij door de kaniers 
der torens, waarvan alsdan «le vloer op de hoogte van 
den ronde-weg, welke over de court inen loopt, is 
geplaatst. Dit is noglans geen bepaalde regel, want 
somtijds bestaat deze toegang niet, en om van den 
eenen naar den anderen toren te gaan, is men genood
zaakt, lot op de binnenplaats af te klimmen, waar op 
alle de trappen uitloopen. De reden dezer schikking 
is waarschijnlijk geweest, om de torens af Ie zonderen 
en elke derzelve als eene afzonderlijke sterkte te kun
nen bezigen. 

De trappen, welke naar de bovenste deelen der wallen 
geleiden, zijn gewoonlijk iu hel inwendige der torens ge
plaatst. Om derzelver naauw le, zijn zij gemakkelijk le 
verdedigen, en worden door lage en sterke deuren ge
sloten, zoodat dc belegeraar, van eenen toren of een ge
deelte der court inen meester zijnde, nog vele hinderpalen 
te overwinnen had, alvorens in hel inwendige der plaats 
Ie kunnen doordringen. 
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Voorts vindt men nog, echter zeer zelden, dat 
de trappen tegen dc couitinen zijn aangebragt. Wij 
betwijfelen zeer, dat men daarvan voorbeelden zal 
aantreffen vóór de l i e Eeuw. 

Fig. 70. Hemming van Aigues-Mortcs. 

De meeste trappen der- torens zijn spiraalvormig, 
vun daar den naam van schroef', welke men in de 
Middeleeuwen aan dezelve gaf. Zelden konden ze 
door twee menschen naast elkander beklommen wor
den. Somtijds loopt de trap niet door lol de bovenste 
verdieping, welke gewoonlijk tot huisvesting van eenen 
persoon van rang bestemd was. Men beklom dezelve 
door middel eener ladder, welke in de bovenste ka
mer werd geborgen. Deze inwendige verdedigings
wijze vinden wij lenig in de slottorens, waar inen 
dezelve met eene overgroote mate van voorzigtigheid 
toepaste. 

Men heeft gezien, dat de torens lot. huisvestingen 
magazijn gebezigd werden. In de construction, welke 
met zorg of liever met weelde waren uitgevoerd, zijn 
de verdiepingen overwelfd; bij de meeste noglans 
treilen wij houten zolderingen aan. Dan eens rusten de 
balken, welke den vloer schragen, op vooruitspringende 
krolsleenen, dan weder zijn zij in het metselwerk 
opgesloten door middel van galen, welke men had uil-
gespaard. (Zie, Ier verduidelijking van dil Artikel, §. 10). 

(liet vervolg in hst -e Stuk.) 
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D E N I E U W E K E R K T E W 1 L H E L I I N A D O I t P . 
Medegedeeld door J. IFA SINC K, Architect, te Amsterdam. 

ofr» 0 O l ó C«r 

In het jaar 1837, vereerd met het aanzoek tot 
vervaardiging van de noodige plannen en verdere stuk
ken to den opbouw van eene nieuwe kerk, voor 
ongeveer vijf honderd zielen, te Willielmiiiadorp, nabij 
de Stad (iocs', op het Eiland Zuid-Beveland, was het 
eene eenigzins nioeijelijke laak, met betrekkelijk be-
beperkte middelen, aan dat verlangen naar eisch le 
voldoen. 

Hij de sleeds toenemende bevolking van den, sedert 
weinige jaren aan het water onttogen Wilhclmimipolilcr, 
werd de behoefte aan een eigen kerkgebouw levendig 
gevoeld, en was er alleen uit vrijwillige giften eene, 
op zich zelve niel onaanzienlijke som, van ruim Acht
tienduizend Guldens bijccngchi'ugl: doch hiervoor moest, 
daar er op geene andere subsidicn kon of mogt gere
kend worden, eene kerk met toren benevens eene pas
torij gebouwd worden, terwijl men bepaaldelijk aan 
het eerste gebouw, waarvoor ongeveer twee derde ge
deelten van de genoemde som beschikbaar gesteld 
werden, eene van de gewone sleur afwijkende gedaante 
wenschlc gegeven te zien, of waarvan men met andere 
woorden, iels meer verlangde, dan eene, tusschen vier 
muren en een dak beslolene ruimte, waaraan, omdat 
er een predikstoel in staal, de naam van kerk gege
ven wordt. 

Met inachtneming van een 'ii ander, kon het al
leen ons streven zijn, hel verlangde in vorm en pro
portie te zoeken, cn niel eenvoudige zaïneiislellingen 
en onderdeelen zoo mogelijk een geheel daar te stellen, 
dat voor hel minst de uitdrukking had van bestemd 
te zijn, voor de rustige zamenkomst van eene landelijke 
Christengemeente. 

Als hoofdvorm, ofschoon in allen deele daaraan 
niel geheel getrouw gebleven, kozen wij den een-
voudigsten basiliekenvorm, waardoor de gelegenheid 
tot het aanbrengen van zijgaanderijen ontstond, en de 
nis aan het eind des gebouws de plaats voor den pre
dikstoel aanbood; eene inrigting, die ons bijzonder 
geschikt tocschijut voor eene protestantscbe kerk, 
waarbij de predikstoel, het hooldvercischtc bij de leer-
èienst, of het symbool daarvan, eene waardige en in 

het oog vallende plaats vordert, even als dit in eene 
kalliolijke kerk met het altaar, het hoofdvereisehte 
bij, of het symbool van,de eerdienst, het geval wezen 
moet. Er worden wel is waar dezulken gevonden, 
die zoodanige inrigting voor eene protestantscbe kerk 
afkeuren, omdat de bedoelde nis bij uitsluiting als 
een bestanddeel van katholijken kerkbouw zou zijn 
aau le merken, doch deze stelling berust ons bedun
kens op eene dwaling, die wij ons veroorloven bier 
koi'lelijk aan le lounen. 

Wij beginnen daartoe met te zeggen, dal het iu 
het algemeen hoogst moeijelijk is, aan le wijzen en te 
beslissen, welke beslaande vormen en gedaanten, niel 
bloot conventioneel, maar volgens historische en archae-
ologische gronden, bepaaldelijk als kenmerkende ele
menten kunnen aangenomen worden, voor den kerk
bouw van de eene of dc andere dezer beide christelijke 
gezindheden; omdat voor geen van beide die kerkbouw 
zich geheel vrij en onafhankelijk, uit een eigen gevormd 
grondidee heeft ontwikkeld; doch zoo dit in hel al
gemeen waar is, hel is bijzonder ondoenlijk mei opzigl 
tot de nis, gewoonlijk aan het eind van het kerkge
bouw voorkomende, aangezien het een aan wereldlijke 
gebouwen ontleend bestanddeel is. Onbetwistbaar is 
hel immers, dal de eerste christenkerken nieereiideels, 
de reeds lang vóór en nog bij de invoering van het 
Christendom beslaande heidensche basilieken waren, 
en dat die kerken haren vorm ontleend hebben van 
deze gebouwen, die, zoo als genoegzaam bekend is, 
oorspronkelijk lol geregtshoven, en later ook tot hel 
vereffenen van handelszaken bestemd waren. Hij deze 
basilieken bestond echter reeds die nis (de apsis, het 
tribunaal) en beval le den zelel van den regter, vroe
ger levens hel hoofd van den slaat; zij kau dus niet 
als een oorspronkelijk, maar wel als een aan de Hei
densche wereld ontleend element van Chrislclijkcn kerk
bouw worden aangemerkt; hel is alzoo evenmin een 
kalhohjk als een prolestanlseh denkbeeld geweest, en 
vermits het mede niel kan worden ontkend, dat de 
heide gezindheden uil de zelfde eerste Oiid-Chrislelijke 
religie zijn ontslaan, zoo kan ook aan geene van beide 
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het regt betwist worden, om de vormen van bare 
kerkgebouwen te onllecncn uit die grondvormen, 
welke reeds lang vóór den lijd der scheiding beston
den, die gemeenschappelijk eigendom zijn, en waarop 
lieide alzoo gelijke reglen hebben. Zoo men dus bij 
eene katholijke kerk, de oorspronkelijk Heidensche nis 
behoudt en aanwendt ter plaatsing van het altaar, 
kan men dezelve bij eene protestantsche kerk evenzeer 
behouden cn aanwenden tot het plaatsen van den kan
sel; terwijl het nog daarenboven overweging verdient, 
dat in de aloude kerken meergenoemde nis, later tot 
koor overgegaan, zoowel het altaar als den zetel van 
het kerkelijk hoofd der gemeente bevatte. 

Om echter weder over te gaan tot de korte be
schrijving van het onderhavige ontwerp, zij gezegd, 
dat het benedengedeelte van den toren, het voorpor
taal, en het daarboven gelegene, eenc tribune voor 
een eventueel te plaatsen orgel vormt, waartoe de 
gelegenheid verlangd werd. Ter wederzijde van den 
toren bevinden zich twee zijporlalcn, met afzonder
lijke ingangen, en waarin de trappen tot toegang naai
de gaanderijen en den toren gevonden woixlen. Aan 
het achtereinde van het gebouw herhalen zich soort
gelijke localiteitcn, en dienen aldaar tot afzonderlijken 
toegang voor den predikant en naar de achter de nis 
gelegene kleine Consistorie- en Katechisatiekamer, als
mede tot noodige bergplaatsen; terwijl zij in de hoe
ken des gebouws levens de vereisclite stabiliteit aan 
het geheel verschalTen, zoodat het daardoor onnoodig 
was, de muren eene buitengewone dikte tc geven. 

Het terrein, waarop het gebouw geplaatst is, was 
van eene zeer goede gesteldheid, zijnde eene vaste 
kleibedding van genoegzame diepte, zoodat alle kunst
matige fundering geheel onnoodig was; zijnde er 
alleen tot alle zekerheid, aan de muren eenig zwaar 
empatement gegeven. 

De kap, als een hangwerk ingerigt, is beschoten 
eu met blaauwe pannen belegd, en geeft door de 
flaauwe helling aan het geheel een rustig landelijk 
karakter, waartoe ook bijdraagt de sterke voorsprong 
op zijde, waar binnen de dakgoten zijn aangebragt, 
zoodat aan dc buitenzijde gcene eigenlijke gootlijst 
licstaat. Deze goten, even als de nok en dc toren, 
zijn met zink belegd en gedekt. Aan dc onderzijde 
is deze kap geheel betimmerd of beschoten in den vorm 
van vak- of caissonwerk, bestaande uit eenc doorgaande 
beschieting van deelen , ter dikte van vijftien Strepen, 
waarover stroken gespijkerd zijn ter dikte van vijf cn 

twintig Strepen, die onderling de vierkante vakken of 
caissons vormen, terwijl «leze stroken op hel midden 
met dunne banden bespijkerd, en in overeenstemming 
met «le gaanderijen en de daaronderstaande kolomme
tjes, twee aan twee door breeder caissonbanden afgedeeld 
zijn, zoo als uit de doorsneden, voorgesteld op Plaat II, 
eenigzins kan worden opgemaakt. Dit alzoo eenvoudig 
daargestelde, en weinig kostbare platte plafond, is aan 
hangers bevestigd, die tusschen de dakstoelen zijn aan
gebragt, en wederkeerig aan, over de kapbalken liggende 
draagribben, zijn opgehangen, en voorls geschilderd, 
gezand en graauw overgevvit, terwijl hetzelve aan het 
inwendige van dit gebouw hetzelfde rustige karakter 
geeft, en tevens het gemakkelijk bespreken daarvan 
bevordert (waartoe mede de plaatsing van den predik
stoel in de nisvormige verdieping veel bijdraagt; zijnde 
het eene tegen de regelen «Ier akustiek aandruischende, 
echter bij velen gekoestertle meening, dat een gewelfd 
plafond, dat trouwens op zich zeiven reeds geheel on
voegzaam bij ons project ware geweest, het geluid in 
de eene of andere localiteit versterken, of liever voor 
het gemakkelijk bespreken daarvan bevorderlijk zijn 
zoude; terwijl integendeel aan een zoodanig gevormd 
plafond, de onbruikbaarheid van de daaronder gelegene 
ruimten, in vele gevallen moet worden toegeschreven, 
omdat daardoor, met andere medewerkende omstan
digheden, die het hier de plaats niet is op te geven, 
een' echo of weergalm kan ontslaan, die het behoor
lijk verstaan van den redenaar of spreker geheel zou 
kunnen beletten. 

De overige deelen van dit gebouw, zullen gcenc 
verdere omschrijving behoeven, alleen zij echter nog 
gemeld, dat de lichtramen van gegoten ijzer, en de 
kleine achtkante stijlen of kolommetjes, onder de gaan
derijen, van greenen hout vervaardigd zijn. 

Verschillende omstandigheden, van geen belang om 
hierbij vermeld te worden, hadden de uitvoering ver
traagd, zoodat de bouw eerst in de maand April van 
bet jaar 1840 is aanbesteed cn vóór den winter ge
reed was, terwijl deze kerk in dezelfde maand des 
tlaaraanvolgenden jaars 1841 is ingewijd. 

Overtuigd van de gebreken, welke allen mensche-
lijken arbeid, en den onzen welligt in groote mate 
eigen zijn, willen wij dit gebouw geenszins als een 
model ter navolging beschouwen, maar geschiedt de 
mededeeling daarvan in het Maatschappelijk Tijdschrift 
hoofdzakelijk, om eene proeve tc leveren, hoedanig de 
basiliekcnvoriii, alhoewel hier op eene kleine schaal 

cn gewijzigd, ons bedunkens voor eene protestantsche 
kerk zou kunnen toegepast worden, althans hier tc 
lande, waar zoover ons bekend is, daarvan weinige of 
geene voorheelden bestaan. Wil men die proeve als 
mislukt beschouwen, wij zullen gaarne het gevoelen 
van amleren huldigen, mils men ons op goede gronden 
overluige, dal wij de zaak verkeerd hebben ingezien, 
en men dal gevoelen vertledige, niet met conventionele 
rnagtspreuken, die noch op het wezen der zaak, noch 
op de gezonde rede gegrond zijn, maar met geschietl-

en oudheidkundige bewijzen, die in deze alleen kun
nen gelden; terwijl wij gaarne willen eindigen met de 
verklaring, dat wij bij de zamenstelling van «lit ont
werp, het oog gevestigd hielden op vele der fraaije 
ontwerpen van den cenigen Schinkel, die ons bedun
kens, met het schoonste gevolg, den genoemden vorm 
bij vel»; zijner geniale gewrochten heeft gevolgd en 
toegepast. 

February 1845. 

DE NIEUW GEBOUWDE KEBK DEB B00MSCII-CATIIOLUKE GEMEENTE, OP HET BAGIJMIOF, 
AA\ DE ST JASSSTRAAT, TE HAARLEM. 

Medegedeeld door 11. IJ. DAKSDORP, Architect en Opzigter bij den If'aterstaat aldaar. 

Van verschillende zij«len aangezocht zijnde, om 
van de in den hooide dezes genoemde K«'rk, iu de 
Bijdragen, uitgegeven wordende door de Maatschappij 
lol Bevordering der Bouwkunst, eene beschrijving met 
de noodige toelichtende teekcniiigeu te geven, wordt 
daartoe door mij overgegaan; niet zoo zeer niet het 
doel om daarmede iets vreemds voortedragen, maar 
alleen, dewijl ik vermeende, dat dc in mijn bezit zijnde 
détails van het gebouw, hier en «laar op eene nuttige 
wijze aangewend zouden kunnen worden. 

De voornaamste zamenstellingeu zijn «laartoe in 
leckening en met de noodige beschrijving hierbij ge
voegd , opdat ieder in «le gelegenheid zou zijn, daar
van des verkiezende, bij voorkonicn«le gevallen iets 
toe te passen, bijaldien hier en «laar iets doelmatigs 
mogt voorkomen. 

Overeenkomstig de op Plaat o voorkomende silu-
atieteekening is deze nieuwe Kerk, waarvan de op
bouw den 12 Mei 1841, bij publieke besli;«ling werd 
aangenomen «loor J. II. Sebil, voor de som van 
/' 56,000, daargesteld op het liagijnhof, aan de St. Jans-
straat le Haarlem, en toegewijd aan den H. Joseph. 

Op Plaat 5 worden van dezelve onderscheidene af
beeldingen aangeboden: als iu Fig. 1 de Plattegrond, 
Fig. 2 het Voorfront, Fig. 5 eene Doorsnede over de 
lengte en Fig. 4 eene dergelijke over «le breedte. 

De volgende hoofdafiiietingen worden daarop aan
getoond: 

Het gebouw is op grondmuren hoog 1 E l , op den 
vasten zandgrond aangelegd, en beeft eene buiten* 
werksche lengte van 44, bij eene breedte van 22 
Ellen, waarvan hel middengedeelte van den voor
gevel ter breedte van 12.60 E l , 2 El is vooruit ge
bragt. De geheele hoogte van den voorgevel, uil 
«len beganen grond, tol den bovenkant van «le balus-
terbalie, is 16.75 El. Deszelfs oudergedeelte tot aan 
de steenen lijst is 6.09 E l , van «laar tot onder il«' 
bovcnlijst 7.50 E l : zijnde de lijst en balu*lerbalic 
ieder 1.58 El hoog. Het vierkant van den toren is 
groot 5.55 El en hoog uit «Ie bovenkant van «Ie balie 
4.45 E l ; van daar heeft de toren lot aan de boven
kant van de lijst eene boogie van 6.10 E l ; verder is 
dezelve bolvormig gehoepeld, hebbende de bovenkant 
van het kruis, uit de lijst genieten, eene hoogte van 
5.50 EI, zijnde alzoo de geheele boogie uil den lie-
ganen grond tol aan de bovenkant van het kruis 
52.80 El. De zijmuren zijn tot aan den bovenkant 
der lijslgoteii, hoog 10 El. De portalen aan de Noord
en Westzijde hebben eene breedte van 5.80 El: beide 
springen 1.40 El vóór, en zijn uil den beganen grond 
lot aan den bovenkant der lijst, hoog 4.04 El. De 
achtergevel tot onder hel steenen dekstuk, hoog 21 El. 
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De vloer ligt in de Kerk 0,50 El boven den beganen 
grond; van daar wordt tot onder het midden, onder 
de kruisbogen der zijpanden gemeten 8.50 El en van 
den vloer tot onder het midden van het groote gekoe-
pelde plafond, 10.35 EI. 

Zoo als nader op den Platten grond is verduidelijkt, 
is het middengedeelte van den voorgevel vooruitge-
bragt. In deszelfs onderste deel bevinden zich drie 
boogvormige hoofdingangen, aan de binnenzijde met 
paneelwerk omgaande, en met deuren aan de buiten
zijde , alleen met ijzeren hekken afgesloten. Dit on
derste deel is met Escaosijnschen steen bekleed. Achter 
deze bekleeding zijn vier zware gemetselde penanten, 
waaruit dc drie steenen bogen en de boveninuur zijn 
opgetrokken. Tegen laatstgemelden zijn vier Rouiein-
sche kolommen van Bremersteen aangebragt. 

De in den opstand van den voorgevel zigtbarc ba-
lusterbalie, is iu eenen aan de kolommen geëvenredig-
den vorm van hout daargesteld, doch door verwen cn 
zanden, voor het uiterlijke aan steen gelijk gemaakt. 
Van beide zijden van bet middenvak, zijn verdiepte 
vlakke nissen in de muren gewerkt, en dc buitenhoe
ken niet geblokte pilasters van Bremersteen afgesloten; 
uit dit laatste materiaal bestaan ook de cordonbanden. 

Het middengedeelte is met een frontispice afgedekl, 
waarvan het naakt met Bremersteen is bekleed. In 
deszelfs midden bevindt zich eene bardsteenen plint, 
bestemd tot plaatsing van het een of ander voorwerp. 

De toren is gekoepeld, met zes boogvormige poor-
len, voorzien van Corinthische kolommen, welker ka
piteelen van gegalvaniseerd ijzer zijn gemaakt. 

Het vierkante voetstuk van den toren is geblokt, 
geheel met lood omkleed cn als steen geschilderd en ge
zand, even als de lijsten van hel frontispice. Aan beide 
zijden van gemeld voetstuk, bevinden zich op de balie 
geruite vleugels. 

Do zijmuren zijn aan de buitenzijde met pilasters 
bewerkt. Alle de lichtramen, in de onderscheidene 
gevels, ziju van gegoten ijzer vervaardigd. 

Hel inwendige der Kerk is in Iouischcn slijl daarge
steld. Hel geheel rust op kolommen, onderling door 
gewone, boven cn met de zijpanden door kruiswelven 
vereenigd. 

Boven de beide portalen in dc zijgevels, bevinden 
zich nissen, bestemd lot het plaatsen der beelden van 
Joseph cn Maria. 

Inhei groote koepelgewelf bevinden zich drie lucht-
of galmgaten, met zware uitgewerkte zinken platen, 

van verschillende vormen. Zoo stelt het cene, dat zich 
het digtst bij het altaar bevindt, eene verceniging van 
koornaren cn wijngaardranken voor; het middelste eene 
glorie met eene duif, en het laatste eene verceniging 
van verscheidene ïnuzijkiiislrunienlcn. Al het muur
werk is zeer zindelijk gestucadoord. De Altaarnis met 
al hetgeen daartoe behoort, volgens de Romcinsche 
vormen, is «loor eenen zwaren boog, waarin zeven 
caissons met rosetlcn, van de overige ruimte afgesloten. 
In de regtstandsmuren van den boog, bevinden zich 
cirkelvormig geslolen doorgangen, dienende tot ge
meenschap met de kleine zijaltaren. 

Boven deze doorgangen bevinden zich twee tribunes, 
met vooruitspringende ijzeren hekken voorzien. 

De Altaarnis is geheel op zich zelven staande, tegen 
den achtergevelmuur aangebragt. 

Dc voelsl ukken der kolommen zijn gemetselde, mei 
bout bekleede penanten. 

De kolommen zijn houten stijlen, met houten rin
gen betimmerd en voorts gestucadoord. 

Over bel geheel is alles in bout cn stucadoorwerk, 
met het benoodigde lijstwerk voorzien. 

Boven het architraaf is een verdiept vlak, waarin 
als ornement, wijngaardranken uit twee vereenigde 
korenschoven voortkomende, zijn aangebragt. 

In het bovendeel der nis bevindt zich het Alziend-
Oog, met eene glorie omgeven, verlicht door een in 
den achtergevel aangebragt groot rond lichtraam, het-

1 welk, even als nog twee ter zijde gemaakte ramen, 
in de Kerk onzigtbaar zijnde, eene zeer goede uit-

; werking op het altaar en deszclfs bijwerk uitoefent. 
De plint van dc tombe is, even als deszelfs dek

blad, van zwarten gcpolijslen Escaosijnschen steen. Dc 
| verdere steenbekleeding van Napoleons-, en het beeld-
1 bouwwerk van best Stat uarie-marmer. 

De Tabernakel is van geslagen ijzer, met gegoten 
ijzeren versierselen belegd. 

Dc daarvoor beslemde zware deur, wordt echter 
: gemakkelijk bewogen door eene aangebragte slede met 
j rollen. 

De Communiebank, bestaat, wat dc plint betreft, 
; uit zwarten gepolijsten Escausijnschen steen; verder is 

dezelve van Napoleons-marmer, uitgenomen het dek* 
( stuk, hetwelk van Statuarie-niarmcr is vervaardigd. 

In de middenvakken zijn zeer dun gegoten ijzeren 
ornementen aangebragt, zoo als in de figuren is ver
duidelijkt. 

I Al dit sleenhouwcrswcrk is gemaakt door L. Sa-

belis, Jr. en het gegoten en geslagen ijzerwerk, door 
J. Doeilens, beide woonachtig le Haarlem. 

Het koor, in Romeinschcn stijl vervaardigd, staat 
mede geheel op zich zelven. De kolommen zijn houten 
betimmerde stijlen, rustende op stecnen voetstukken. 
De lijst is zonder architraaf. De balie rust met 
paneelwerk en pilasters op de kolommen, welke op 
de wijze van Napoleons-marmer zijn geschilderd. 

De lijst en balie zijn wit. 
De kralen, banden cn ornementen verguld. 
In den bovenniuur van het koor, bevinden zich 

drie groote bogen, met architraven cn iinpostlijsten, 
waardoor hetzelve gemeenschap heeft met de ruimte 
van het peristyle; beginnende ter linkerzijde uit dil 
bovenportaal dc trap naar den toren, zoo als op de 
Doorsnede over de lengte kan worden gezien. 

De predikstoel is thans nog slechts een hulpstoel, 
en het orgel dat uit de gesloopte Kerk. 

Beide deze voorwerpen zijn voor de nieuwe Kerk 
echter onvoldoende, en zullen vervangen worden. 

Tot verduidelijking van den Plalten-grond, zijn 
daarbij de volgende beschrijvingen gevoegd. 
a. Portalen, welke onderling gemeenschap hebben, 

en naar verkiezing kunnen worden gebruikt. 
b. Trap naar bet koor, met eene deur op hel bor

des afgesloten. 
e, Communiebank. 
</. Prcsbijloriuui. 
e. Tomben. 
f. Qpen bogen. 

<j. Allaarnis. 
k. Ruimte achter het Altaar. 
j. Kasten. 
k. Trappen naar de Tribune. 
/. Benedenkamers. 
»«. Trappen naar de Bovenkamers. 
w. Achteringang met hordes en steenen trap. 
o. Afgesloten inaniienbanken. 
p. Publieke banken. 
<ƒ. Stoelen voor de vrouwen. 

Na deze algemeene beschrijving van het uit- en 
inwendige des gebouws, volgen hieronder nog ecnige 
détails, omtrent de afmetingen en bewerkingswijzen 
der onderscheidene deelen, welke, zoo wij hopen, 
in verband met «Ie geleverde teekeningen, genoegzaam 
duidelijk zullen uiteen gezet zijn. 

n. lil. 

AANLEG EN ZWAARTE DER MUREN. 

Al de muren ziju gemaakt van beste waahiioppen: 
voor dc funderingen roodc, hel trasraam van klinkers, 
en dc buitenmuren van hardgraauw. 

De zijgevelmtireii melden binnenmuur, bij hel Koor 
en bezijden het Altaar, zijn aangelegd Ier zwaarte van 
5 steenen, hoog 5 lagen, versneden lol op 5 lagen 
beneden den beganen grond, eu aldaar zwaar 5 stee
nen. Voor dc pilasters doorgaande een' steen zwaarder 
dan de overige muren gewerkt. De vier hoofdpenanten 
van het vooruitspringende gedeelte, zijn, wat die op 
de hoeken aangaat, zwaar 2.IG KI, cu 5.12 I'll, en 
de (wee middenpenanten 2.12 E l , cn 2.52 El; rondom 
zijn dezelve een' halven steen versneden, tol op de hoogte 
van vijl' lagen, beneden den beganen grond. De achter
gevelmuur is aangelegd ter zwaarte van vier, en ver
sneden tol op twee steenen. De penanten voor de 
hoofdkolommen in de Kerk, zijn zwaar in het vier
kant 1.80 El , cn op de boogie van 1.50 El, zwaar 
vierkant 1.15 KI. De penanten onder dc vloerleggers, 
zijnde ü sinks, zijn zwaar in het vierkant 5 slccnen 
in aanleg, cn op dc hoogte van 0.G0 KI, /.waar 2 
slccnen. Dc separatiemuren van hel peristyle zwaar 
iu aanleg 5 steenen, en versneden op 1 steen. De 
funderingsmuren voor dc kolommen van het altaar, 
waarin twee penanten van 1.2b" KI, bij 2.i!) KI, ver
sneden lol op 0.80 KI, hij 1.90 KI. Dc vier overige 
penanten zwaar 1.20 E l , tol op 0.80 KI, alle hoog 
2 El. De funderingsmuren voor dc portalen zijn 
aangelegd op 2'/J steen, cu versneden op 1 steen, 
alle in slappe basterdspecie bewerkt, liet trasraam 
is doorgaantic, ter hoogte van 9 lagen, opgewerkt. 
Dc zijmuren ziju zwaar 2'/i cn bij do pilasters 5'/i 
steen. De muren ter zijde van hel front, met de 
binnenmuren bij het Koor, en ter zijde van het 
Altaar, zwaar 2 steenen; de vier hoofdpenanten in 
zwaarte volgens de teekcnitig; de achtergevel zwaar 
I1/* steen. De nis van hel Altaar mei dc binnenmuren 
zijn zwaar 1 steen; alles iu basterdspecie bewerkt. 
De opgaande buitenmuren, lot onder dc drempels 
der lichtramen, zwaar 2'/2 en verder opgaande, zwaar 
2 slccnen; van builen met pilasters van 1, en van 
binnen ter zwaarte van lh steen. Dc vlukte of Irom-
mcl, achter de steensbeUeeding in het frontispice, 
zwaar l ' / i steen, cn tot den bovenkant der lijst vol 
geinelseld. De voorgevel en al de streksche bogen zijn 
met gesneden voegen gewerkt, en driemaal geolied, 

4 
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r-ii hel overige muurwerk van builen plat vol ge

voegd. Voorts zijn de opgaande; binnenmuren van 

rooden Steen gewerkt, en al de hool'dkoloinslijlen met 

een' half rond gevormden steen ommctseld; terwijl 

eindelijk hel gebouw mei blaauvve pannen isafgedekl. 

De vloeren in de peristylen zijn met gecle, vrie-

sche klinkers geplaveid, en met sterke specie be

werk I. 

HARDSTEEN WERKEN. 

Behalve dc steenen lieden bij den hoofdingang 

en dc portalen, met do bordessen en plinten in dc 

peristijlc en penanten, onder de kolommen in do 

Kerk, enz. is rondom aan den voet der facade on 

portalen eene bekleeding niet plinten van Escausijn-

schen steen, dik 0.05 E l , en breed 0.80 E l , daarge

stcld. Hol middengedeelte dor facade omgaande, lot 

tegen de geloogde houten rooslorkozijnen, is geheel 

omkleed met gelijken steen van 8 Duim dikte; de 

deklijst ter zwaarte van 0.10, en 0.50 El. 

Hel verdere opgaande werk en de bekleedingen 

zijn van Bremersteen, als: twee blokstukkon onderdo 

kolommen, waarvan die aan de buitenhoeken zwaar 

in hel vierkant 1 E l : de twee middelste zwaar 0.75 

E l , bij 1 E l ; alle hoog 0.92 El. 

Twee kolommen iu middellijn 0.70 E l , twee dilo, 

0.70 en 0.01 El. De geblokte hoekpilasters zijn dik 

0.16, en de kordonlijsl is zwaar 0.55 bij 0.15 El. 

Om hel middenblad, Ier zijde van hel kapiteel, niet 

le schenden, en de koloi en als geheel rond te doen 

voorkomen, is de bovendikte der kolommen */« 

gedeelte van derzelver zwaarte builen den voormuur 

en «le overigt; zwaarte doorgaande in den muur ge-

werkt. Ten einde de steenbekleedingen als massief 

zijnde, te doen voorkomen, dewijl men anders zigt-

bare naden verkrijgt, zijn al de hocknaden, omgaande 

met sponningen gewerkt, cn wijders alles met lood, 

ijzer on koper, goed slerk aan de muren, enz. ver

bonden. Tusschen de hlokslukken der kolommen, is 

de ruimte, van af don voormuur, lol tegen de dek-

steenen lijst, mei hout en lood overdekt, waartoe de 

deksteen, van boven aan dc achterzijde, met eene 

sponning is voorzien. De wijze van boankoring is in 

de Figuren 5 cn G voorgesteld. 

TIMMERWERKEN. 

Dc drie geloogde rooslorkozijnen, beneden in het 

front met doorloopende stijlen, zijn van groenen houl; 

de voorstijlen zwaar 0.19 en 0.12 E l , en de achter

stijlen 0.19 en 0.28 E l ; dc bovendrempels cn karbecls 

zwaar 0.20 en 0.20 El. Voorts zijn deze kozijnen voor 

iederen boog aaneen verbonden met 9 stuks lusschen-

rcgols, zwaar 0.10 en 0.19 E l , cn 1 stuks van 0.10 

cn 0.55 E l ; de naad van de vier laalslgenoemden is 

door do impost lijst bedekt geworden; in den dag en in 

dc logen zijn vlakke 0.052 El zware paneelen, cn bo

ven dc bogen met 0.01 El hout digt getimmerd, en 

met architraven voorzien. 

Do bovendrempels dezer kozijnen zijn met ooren 

in dc penantmuren bevestigd; waarover doorgaande 

ijzers, welke aan «le hoeken achter de steenbekleeding 

niet schoten zijn opgesloten. Voorts «leuren en ijzeren 

hekken op dc gewone wijze, en wijders zoo als tot 

meerdere «luidclijkheid, op Plaat 5 Fig. 5 en 0 ge

zien kan worden. 

Dc bewerking der gevel lijst en balustorbalie, is op 

Plaat 5 Fig. 7 en 8 als ook de afdekking van de lijst, 

met een gedeelte der balie, van boven te zien. 

De zamenstelbng van den toren is aangetoond 

in «Ie Doorsnede, over de lengte. In de buiten

en binnenmuur van het Koor, zijn gelegd vier zware 

balken van 0.30 <>n 0.10 E l , niet "tusschenbal-

ken, en daarna bevloerd. Over de gemelde balken 

is ccn legger geplaatst, waarop zijn gesteld, vier «looi-

gaande stijlen, waaraan doorgaande leggers tot over 

do kapbalken, ieder met een' karbeel voorzien; verder 

opgaande lot d aars telling van het vierkant voor den 

toren, zijn boven den binnenmuur op de leggers ge

plaatst vier stijlen, met de bovenleggers en eerstge

noemde doorgaande stijlen, «loor drie karbeels als een 

geheel vercenigd; al het genoemde hout is zwaar0.50 

en 0.50 EI. Voorts is het vierkant, van den toren 

mot kruisen, schoren cn mol 1 Duims hout betim

merd, en rondom on van boven met loo«l bekleed. 

De voetstukken tot steun «Ier kolommen voor den 

toren, zijn zwaar 0.2G en 0.10 E l , de kolommen 

0.50 en 0.10 E l ; «le dagstijlen achter de kolommen 

doorgaande aan elkander verbonden, zijn zwaar 

0.15 en 0.32 El. Het ijzeren kruis heeft eene «likt«r 

van 0.07 E l , breed 0.11 E l , on is lang 5.50 E l , ge

deeltelijk bevestigd in den makelaar, welke uit twee 

slukken is zaïnengesleld, en waarin cene groef is ge

maakt; terwijl hetzelve voorts met ringbanden om 

den makelaar opgeslolon, on alles volgens de beste 

wijze met pennen, galon, loeven, keepen, enz. is be-

werkt, en Ion sterkste aaneen verbonden, tegen hol 

in- cn door wateren niet lood voorzien. 

Voor dc hoofflkolommcn in «Ie Kerk zijn op stee

nen voetstukken gesteld, 10 stuks groenen stijlen, 

zwaar 0.28 en 0.28 E l , waaraan l«;r wederzijde boven 

de kolommen zijn gewerkt, groenen mocrbin«lton, 

zwaar 0.2G cn 0.51 E l , mot haaklasschen, schroef

bouten en moeren, boven «le kolommen aan elkan

der verbonden, en door 18 stuks balken, zwaar 0.20 

en 0.2G E l , en met 52 stuks tusschenbalken van 0.18 

on 0.26 E l , aan «le nioerbindten en muren «loor ijze

ren ankers bevestigd, benevens al de Vereischte kar

beels, platingen boven dezelve, enz. 

De kap is gemaakt van gramen hout. De op

gaande stijlen voor de hoofdkapspanten hoven dc 

inoerbiiidlcii, zwaar 0.20 cn 0.20 KI, de kapbeenon 

cn kapbalken 0.15 en 0.23 El; voorts al het. tusschen-

houl, zwaar 0.15 cn 0.20 KI, en do bovenste over

kapping 0.13 en 0.18 KI; aan ieder spant zijn twee 

doorgaande schoven, van 0.10 en 0.26 E l , de opgaande 

stijlen zijn zwaar 0.18 en 0.18 El , «le kapbc«!nen cn 

kapbalken 0.15 en 0.20 E l , hel tussch.-nhout 0.15 

en 0.18 E l , de doorgaande schoven zwaar 0.08 <;n 

0.28 E l , en de gordingen 0.15 en 0.15 E l , de kap-

«leolon 0.052 El. Al het kapwerk is met pennen 

en gaten gewerkt, en wijders mol schroefbouten en 

moeien aan elkander verbonden. De dakgoten zijn 

builen op de pilasters van den muur aangelegd, 

onder, tusschen «le pilasters, en aan «Ie voorzijde, 

lot «laarstelling der goten, digt getimmerd en mei 

lood belegd. 

Voorts is in de Kerk cene houten bevloering, mot 

kespen en leggen onder dezelve, daargesteld. 

Zoo als hier boven reeds werd vermeld, is hot 

gebouw den 12™ Mei 1811 aanbesteed. Hetzelve is 

zonder ongevallen gelukkig voltooid, en don 31™ Mei 

1815 plegtig ingewijd geworden. 

EXTRACT UT HET RAPPORT WEGENS DE WATERLEIDINGEN VAN PARIJS EN LONDEN, 
uitgebragt door den Ingenieur W. C. BRA DE in den jare JSÏ3, 

AAN DE COMMISSIE WEGENS HET DAARSTELLEN EENER VERSCH- WATERLEI DING TE AMSTERDAM; ALSMEDE 
EENE KORTE BESCHRIJVING VAN HET VOOR DEZE STAD ONTWORPEN PLAN. 

WATEIU.EIDISOEN DIJ DE OUDEN. D<! wetenschap, om 

in deze eerste behoefte van hot loven, door middel 

van kunstmatige leidingen to voorzien, dagteekent 

reeds van «le vroegste Eeuwen. Ten tijde van de 

koningen van Juda, word eene Waterleiding naar 

Jeruzalem daargestcld. Reeds t«-n tijde van «le Ro-

nieinscho Republiek, en nog meer onder de Keizers, 

werden kunstmatige Waterleidingen te Rome tol stand 

gebragt, waarvan hel groolsehe tot nog toe niet over

troffen is. Reeds 5 Eeuwen vóór Chr. geboorte, 

loide Appius Claudius «le eerste Waterleiding aan, cn 

toen Serva zijne Regering aanvaardde, werd reeds door 

9 leidingen het water naar Rome gevoerd, dat in 

1500 fonteinen uitstroomde, die aldaar dagelijks on

geveer 1 Miliioen Kub. Ellen water aanvoerden; welke 

belangrijke hoeveelheid, voor eene sla«l van 1 Mil

iioen inwoners, later bijna verdubbeld word, toen 

het gebruik van baden aldaar meer en meer in alge

meen gebruik geraakte; van deze zoo rijkelijke ver

zorging van water, leveren de nieuwere tijden geen 

voorbeeld tot vergelijking op. 

D«!ze gezamenlijke Watorleiilingen toerden hel 

water niet door middel van huizen, maar door opene 

Waterleidingen derwaarts. Derzelver aanleg verkreeg 

eene groot»} belangrijkheid, door het «laarslellon van 

groote massa's van metselwerken, die lot cene stou

te en rijke Architectuur aanleiding gaven; doch het 

schijnt, dat <1<! Romeinen met do hydrostatische wer

king «Ier hevels of sv phous, niet bekend waren. Men 

bouwde alsdan op elkander geplaatste gemetselde bo

gen, of arcades, dwars doof do valleijen, en over d«;zcn 

kostbaren kiinstmatigeu onderbouw, werden de Water

leidingen hoen gevoerd. Hot zijn «leze kunstwerken, wel

kt' meestal onder «Ion naam van Aqucducs bekend zijn. 

4* 
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Behalve in Italië, treft men te Lyon, Metz, Nimes, 
ja zelfs in <len omtrek van Parijs, te Arceuil, over
blijfselen van llomeinsche Waterleidingen aan; zelfs vindt 
men deze bij Sevilla, Scgaria, en Lissabon, welke 
laatste aan Trajanus wordt toegeschreven. 

In latere tijden werd de Waterleiding van Spolctto 
daargesteld, welke ruim 150 Ellen boven de rivier 
Moragia ligt; welke in hoogte en stoutheid van con
structie alle oudere overtreft. 

Inde laatstvorige Eeuwen zag men cr zc\k in Frank
rijk daarstellen; zoo bouwde men in 1558 de Aqueduc 
van Arlès, over de Crau. In bet jaar 1634 werd 
naast de bouwvallen van de oude Aqueduc van Arceuil, 
niet verre van Parijs, onder Maria de Malicis, eene 
nieuwe Waterleiding gebouwd. Iu de 17c Eeuw bouwde 
men bij Versailles, de Aqueduc van Marly en Hue, 
en werd de colossale Waterleiding van Maintenon 
aangevangen, doch uit hooide der belangrijke onkosten 
niet voltooid; en ten slotte moeten wij nog aanhalen, de 
Aqueduc van de Monlpellier, door Pitot uitgevoerd; ook 
mogen wij bij deze niet verzwijgen, dat de buizen voor 
de Waterleiding van Versailles, gemaakt zijn geworden 
door onzen beroemden landgenoot Adam Silo. 

BESCHRIJVING DER HEDENDAAGSCHE WATERLEIDINGEN VAN 

PARIJS. Thans zullen wij overgaan tot de beschrijving 
der hedendaagsche Waterleidingen van Parijs en des
zelfs omtrek, ten gevolge van het onderzoek, hetwelk 
wij daaromtrent gedaan hebben in den jare 1845. 

Deze belangrijke Slad, welke thans eene bevol
king van ongeveer 1.000.000 zielen lelt, wordt van 
water voorzien: 

1°. Door de opene Waterleiding van het kanaal 
der Ourcq, welke het grootste gedeelte der Slad van 
water voorziet. 

Dit opene kanaal heeft deszelfs watervoeding of 
prise a"eau, op een' afstand van 20 Uren van de Stad 
gelegen, en levert dagelijks eene hoeveelheid van 80 
Millioen kannen waters, of 20 malen zoo veel als 
voor Amsterdam benoodigd is. 

Hetzelve mondt uit in bel bassin de la Vilette, 
hetwelk 25 Ellen boven het peil der Sekte ligt. Van 
dit bassin wordt hel water in eene overwulfde water
leiding, het Canal de la Ceinture, genaamd, gebragt, 
van waar de onderscheidene voedingsbuizeii uilloopen, 
welke het grootste gedeelte der Stad voorzien; bij 
deze Waterleidingen heeft men grootendccls gebruik 
gemaakt van de gemetselde riolen, welke dienen lol 
afvoering van het vuile water der straten, waarin 
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; men de buizen gelegd heeft; de vertakkingen dezer 
buizen zijn echter grootendeels omniddclijk in de 
aarde gelegd, cn wel ter diepte van 1 a 1.20 El on-

i der dezelve. 
Behalve door het Canal de TOurcq wordt Parijs 

van water gevoed, door middel van 
2». twee stoomwerktuigen aan de Seine geplaatst, 

! cn wel door de werktuigen van Chaillot en Groscaillou. 
Het eerste ligt op den regtcroever der Seine, en 

perst bet water op in de réservoirs, 55 Ellen boven 
ij het peil der Seine gelegen, van waar de voedingsbui-

zen uitgaan, welke dit gedeelte der Stad, namelijk 
het Noord-westelijke gedeelte, van water voorziet. Dit 
werktuig levert dagelijks 4'/i Millioen Kannen. 

Het tweede ligt op den linkeroever der Seine, niet 
I verre van de Brug der Invaliden of van Jena. Het 
I water wordt hierbij nog volgens het oude stelsel 

der watertorens, in een zoogenaamd Chateau rf'cou, 
1 opgeperst, waarin zich een réservoir of bak bevindt, 
! op 35 Ellen hoogte boven de Seine gelegen, cn van 

waar de voedingsbuizen uitgaan, welke het Zuid-Wes
telijk gedeelte van Gary's van water voorzien. 

ARTESIAANSCHE WEL. Dit zelfde gedeelte van Parijs 
wordt thans mede van water gevoed, door de Arte
siaansche Wel, welke zich ongeveer 50 Ellen boven 
de Seine verheft, zoo als bekend is, van eenc war
me temperatuur, en geleid wordt naar het Kwar-

: lier van het Panthéon, alwaar réservoirs zijn aange
legd, waaruit dat gedeelte der Stad, door huizen 
voorzien wordt. 

WERKTUIG VAN NOTRE-DAME. Behalve bovengemelde 
Waterleidingen, heeft Parijs nog die van Xolrc-Dame, 
geplaatst nabij de Brug van dien naam aan de Seine, 

! welke het Kwartier le Marais genaamd, voorziet, en 
bestaat uiteen waterrad, hetwelk door den stroom der 
Seine wordt gedreven, cn pompen in beweging brengt, 
die het water iu eenen watertoren opvoeren, 25 Ellen 
hoven de Seine gelegen, van waar het naar het boven
gemelde Kwartier wordt afgevoerd. Dit werktuig levert 
ongeveer 2 Millioen Kannen per «lag. In den winter 
als de rivier hevrozen is, staal deze echter stil. 

WATERLEIDING VAN ARCEUIL. Eindelijk bestaat nog 
te Parijs de kleine Waterleiding van Arceuil, welke 

! het Zuidelijke gedeelte der Slad voorziet, en reeds 
van den tijd der Romeinen dagteekent, ajs zijnde door 
Keizer Juliaan aangelegd. 

FONTEINEN. Het grootste gedeelte van het water 
| dezer Waterleidingen, wordt tc Parijs naar publieke 
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fonteinen, meer dan honderd in getal, geleid, als- J 
mede naar een paar duizend zoogenaamde bornis-fon-
teinen. De eerste springen den geheelen dag door; 1 

de laatste 3 malen daags, gedurende 1 Uur tijds. 
Bij de eerste mogen alle burgers en de waterdra

gers met emmers het water vrij halen; hetgeen ook 
bij de fcorw/s-fonleineii, die mede tot het zuiver hou
den der straten dienen, het geval is. Alleen bij de 
zoogenaamde Fontaines-Marchandes, wordt het water 
aan de waterdragers per Ton a 9 Centimes de 100 
Kan of 6 Emmers, verkocht. 

DISTRIUUTIE IN DE HUIZEN. Eerst in de laatste jaren 
heeft men te Parijs het water, mede door middel 
van eene dwarspijp en réservoir of bak, in huis gele- I 
verd, legen den zeer geringen prijs van 5 Fes. pr. 100 f 
Kan daags; doch zijn hierbij alle de onkosten der 
dwarsbuizen, van af de groote aanvoerbuis tot iu de 
huizen, geheel voor rekening der gebruikers. 

Het water wordt te Parijs op deze wijze slechts in 
de verdieping van den beganen grond, of rez de Chaus- Ij 
sée, bij enkele in de eerste verdieping, doch niet 
hooger geleverd; de bovenste bewoners moeten het I 
door de waterdragers naar boven laten opvoeren. Hel 
water wordt ongelillreerd geleverd; men heeft ge- 1 

woonlijk filters in de huizen, om hetzelve te filtreren. 
STELSEL VAN FILTRERING. Alleen in de laatste jaren 

heeft zich alhier eene Maatschappij gevormd, welke 
het water aan de zoogenaamde Fontaiiies-Marchandes 
filtreert, waarop wij nader zullen terug komen. 

Nog bevinden zich iu den omtrek van Parijs onder- I 
scheidene waterleidingen, als die van Aiitcuil, Chareit- I 
ton, St Ouen, St Cloud, enz. welke alle door parti-
euliere Maatschappijen zijn aangelegd; terwijl de I 
eerstgenoemde voor rekening der Stad zijn. Alle deze 
Maatschappijen maken zeer goede rekening bij hunne 
ondernemingen, en gedurig worden er nog nieuwe 
aangelegd. 

WATERLEIDINGEN VAN LONDEN. In de Hoofdstad van 
het Brilsche Rijk, welke thans eene bevolking van 
meer dan l'/j Millioen zielen telt, bevinden zich 8 
voorname Waterleidingen, alle door particuliere Maat
schappijen daargesteld, als: 
lo. De New-River Waterleiding. 
2°. de East-London „ 
5». de Chelsea „ 
4°. de West-Middle-Sex „ 
5". Grand-Junction „ 
6». Lambeth 
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7°. Vauxhall of South-London Waterleiding. 
8». Soutwark of Ballersea „ 

Deze Waterleidingen leveren dagelijks 160 Millioen 
Kannen water, aan de voormelde bevolking. Wij 
zullen van dezelve korlelijk verslag doen. 

Alvorens dienen wij echter een woord te zeggen, 
over eene Waterleiding, welke de oudste van Londen 
was, doch thans niet meer bestaat, en welke door 
een' landgenoot werd daargesteld; het was namelijk, 
zekere Pieler Moorees, geboortig van Schoonhoven, 
welke in bet jaar 1582, onder de Regering van Ko
ningin Elisabeth, de eerste waterwerken van Londen, 
die van Londonbridgc, heeft daargesteld; deze be
stonden uit waterraderen, welke perspompen in be
weging bragten, en waardoor zij het water, tot in de 
hoogste gedeelten van Londen opvoerden; tot verba
zing van een ieder; dewijl men destijds aldaar met 
de perspompen onbekend was. 

De tegenwoordige bestaan, zoo als gezegd is, uit: 
1°. DE NEW-RIVER WATERLEIDING. De New-river 

Waterleiding, de voornaamste van Londen, is even als 
die van het Kanaal van de Ourcq, welke de voor
naamste le Parijs is, eene opene Waterleiding: zij ver
schaft het water aan ruim een derde van de geheele 
Stad, cn wel het Noord - Westelijke, Noordelijke en 
Noord-Oostelijke gedeelte derzelve. 

De Waterleiding buiten de Stad, heeft eene ont
wikkelde lengte van 12 Uren, en wordt hoofdzakelijk 
gevoed door de riviertjes de Chadwcll en de Amwell. 

Deze Waterleiding voorziet 80,000 huizen van 
water, en levert dagelijks 74'/» Millioen Kannen. 

De opene Waterleiding loopt zelfs vooreen gedeelte 
door de Slad Londen; doch is met ijzeren hekken af
gesloten, tot aan New - river head, alwaar de bezin-
kings-réservoirs en de stoomwerktuigen zich bevinden, 
welke het water door de verschillende straten op
persen. 

2°. DE EAST-LONDON WATERLEIDING. De East-London 
Waterleiding, voorziet het Oostelijke gedeelte van 

I Londen, en wel ruim 60,000 huizen, en levert dage
lijks 52 Millioen Kannen. 

De watervoeding derzelve bevindt zich nabij Old-
fort aan den oever van hel riviertje de Lea; hetwelk 
zich in den Theems nabij Londen ontlast. 

Dil Etablissement is van 5 sloom werktuigen voor
zien; het water wordt in de Stad gestuwd, door mid
del der persing van eene standpijp, na zich alvorens 
in de bezinkings-bassins, van deszelfs onreinheden 
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ontdaan tc hebben, door hetzelve daarin 2 a 3 da
gen te laten rusten. 

De stoomwerktuigen van deze Waterleiding zijn 
van hel stelsel van Cornwallis, welke de meeste econo
mie in derzelver gebruik opleveren. De Ingenieur 

Wickcslcad berekent deze uitwinst op ruim de helft 

der kosten, van de gewone stoomwerktuigen, en ver

meende door zijne verbeteringen liet op •/» derzelve 

le brengen. Ook was hij een dezer stoomwerktuigen 
de onlangs uitgevonden duiker-perspomp (plunger-
pump) aangebragt, welke hel belangrijke voordcel op

levert, geene herstellingen aan kleppen, enz. te ver-

eischen; terwijl, «loor eene zeer vernuftige} vinding 

van bovengemelden Ingenieur, hel werktuig zich door 

zijne eigene werking van steenkolen voorzag, naarmate, 

«le coiisumlic plaats had. 

5". DE CIIELSEA-WATERLEIDISO. Deze voorziet hel 

Noord-Westelijke gedeelte van Londen van water, 
het Kwartier der Aristocratie, «lal van Westmin
ster, en is gelegen aan den oever van dc Rivier de 

Theems, W, Chelsea. Zij verschaft dagelijks 13','J 

Millioen Kannen waters aan 20,000 huizen. Daar

toe is zij insgelijks van 5 Stoomwerktuigen voorzien, 
waarvan drie steeds inwerking zijn, terwijl men zich 
van dc andere bedient, wanneer er eenig defect aan 

dc eerste mogt gekomen zijn. 

Hij deze Waterleiding is aangebragt, het beste, 

lol nog loc bekende stelsel van Filter, om groote 

massa's water le filtreren; wij zullen hiervan e«me 

nadere bijschrijving geven, bij tlic van de verschil

lende beslaande Fill leerstelsels. 

Behalve de réservoirs bij het Etablissement van 
Chelsea, heeft incn nog andere, gelegen in Green
park eu Hydepark, waaruit «lie gedeelten der Stad 

van water voorzien worden. 

i". WEST-MIDDLESEX-WATI RLEIDING. l)c Wcsl-Mid-
dlesex-Waterleiding voorziet van water een gedeelte 

van hel Westen van I.'•mien. met «Ie voorsteden aan 
die zijde gelegen. 

De watervoeding bevindt zich te Hammersmith, 
2 Urén van Londen gelegen, en kan dagelijks 00 

Millioen Kannen leveren aan 16,000 huizen. 

Twee Stoomwerktuigen van groote kracht persen 

bel water in dc Stad. Dc bezinkings-réservoirs be

vinden zich op den anderen oever van den Theems, lc 

Barnes; het water wordt «loor cene buis van ongeveer 
1 KI middellijn, onder den Theems door, naar de ma

chine gevoerd, en behalve deze réservoirs bij depróe 

iVcau, welke voor 14 degen water in zich kunnen 

bevatten, heeft deze Waterleiding er <;en te Kensing
ton en te Primrosekill, welke laatste 60 Ellen hoven 

den Theems ligt, en de hoogste gedeelten van Londen 
] van water voorziet. 

5°. DE GRAND-JUNCTION-WATERLEIDING. De Grand-
Junction-Waterleiding f voorziet het Noord-Westelijke 

gedeelte van Londen van water, en had aanvankelijk 

hare watervoeding in hel Kanaal genaamd dc Grand-
Jmulioii, welke haren naam aan deze Waterleiding 

heeft gegeven, alsmede later in het Kanaal dm Regent; 

doch deze wateren, omtrent welker onderzoek men 

eenigzins liglvaardig te werk was gegaan, bleken op 

den duur zeer ongeschikt voor hel gebruik te zijn, 

aanleiding tot vele klagten gevende; ten gevolge 

daarvan werd eerst de watervoeding te Chelsea, 
doch andermaal bij een zeer ongelukkig gekozen 

oord, iu de nabijheid van een groot riool, dat 

het water zeer onzuiver maakte, geplaatst, zoodal 

nogmaals eene verplaatsing der watervoedingen tus

schen limit fort cn Kcwbriilgc, moest ten uitvoer ge

bragt worden. 

Deze Waterleiding voorziet ruim 10,000 huizen van 

water, en levert dagelijks 15 a 16 Millioen Kannen 

water. 

Aan de watervoeding bevinden zich vier stoom-

i werktuigen, welke het waler voeren naar het groote 

réservoir van Paddinglon, 2'/2 Uren van daar gelegen, 

en van waar het door andere stoomwerktuigen, in de 

Slad verspreid wordt. 

6°. DE LAMIIETII - WATERLEIDING. Deze voorziet 

het Zuidelijke gedeelte van Londen van waler, en 

I levert hetzelve dagelijks aan 18,000 huizen. De 

• watervoeding heeft plaats aan den Theems, in de 

nabijheid der Walerloo-lhng, alwaar twee Stoomwerk

tuigen het in dal gedeelte der Slad oppersen, en 

i wel tot aan Brixton, hetwelk in eene der voor-

l steden, op eenen afstaiul van ongeveer 1 Uur, 

| van daiir gelegen is, alwaar zich de réservoirs bcvin-

j den, zoo tot ontvangst als bczinking van het water, 

i en waaruit dat gedeeld} der voorstellen voorzien 

! wordt. 

7U. DE V V U X H A L L - OF SOUTH-LOXDOS WATERLEIDING VOOr-
ziet hel Zuid-Westelijke gedeelte van Londen, ccn uitge

strekt doch grootendcels niet zeer bevolkt gedeelte der 

Slad, zij levert dagelijks ongeveer 5'/J Millioen Kan

nen w a Iers, in 12,000 huizen. De watervoeding bevindt 

zich aan «len regteroever van den Theems, bij de Vauxhall-

Brug, en het voornaamste Etablissement is tc Ken-
singtonlanc, alwaar men de réservoirs, henevens 2 

Stoomwerktuigen aantreft, welke het water in «Ie Stad 

verspreiden. 

Hij «leze Waterleiding bezigt men eene zekere 

soort van filtrering, welke echter zeer gebrekkig 

is, en verre achter staat bij die van Chelsea en 

llattersca. 
8». DE SOUTHWARK- OF BATTERSEA-WATERLEIDING. 

Deze voorziet mede het Westelijke gedeelte «Ier Stad, 

op den regteroever der Rivier gelegen, en levert 

dagelijks 6 Millioen Kannen aan 8 «i 9000 huizen. 

De prise ifean heeft plaats in «len Theems, bij 
Uattersea, alwaar het tegenwoordige Etablissement zich 

bevindt; het eerste was eertijds bij den vijver van 

Mar ij-0 venes. 
Deze is de laatste Waterleiding, «lie te Londen is 

aangelegd, en daarbij zijn alle verbeteringen aange

bragt, waarvan de ondervinding bij de andere Water

leidingen, «lc noodzakelijkheid had doem zien. 

Hel waler «lezer Waterleiding wordt gefiltreerd 

door middel van cene Filler, volgens hetzelfde stelsel 

als dat van Chelsea; doch met verbeteringen, door dc 

ondervinding noodzakelijk bevonden. 

Het stoomwerktuig in 1810 opgerigt, is volgens 

het stelsel van Cornwallis, mede gelijk bij «le East-
Loiulon Waterleiding, met doinpelingsponip, cn het 
water wordt opgevoerd in cene standpijp. 

DISTRIBUTIE IN nE HUIZEN. AVij zullen deze be

schrijving «Ier waterwerken van Londen besluiten, met 

de opmerking, «lal men aldaar het waler niet, zoo als 

te Parijs in publieke fonteinen voert, en van daar per 

dragl in de huizen brengt, maar hierbij hel aangename 

en gemakkelijke tot dc hoogste volmaaktheid ge

bragt is; hel water wordt door buizen in de huizen zelve, 

lol in de hoogste verdiepingen opgevoerd en in alle ka

mers gebragl, alwaar men hel begeert; z«io tot voor

ziening van badkamers, als tol alle niogfïlijk huiselijk 

gebruik. Daartoe onderscheidt men te Londen bij de 

«liiüisl der Waterleidingen, «Ie hooge en lage dienst, 

welke in afzonderlijke uren plaats heeft. 

Het water wordt door looden huizen, van af dc 

aanvoerbuis lol in «l«; huizen gebragl, alwaar hetzelve 

geperst wordt in houten bakken, met zink of lood 

bekleed, welke den voorraad van één of twee «lagen 

kunnen inhouden; bij deze bakken of réservoirs sluit zich, 

door middel van een' zeer vcrnufligen toestel, de aan

voel pijp van zelve, zoodra de bak vol is. 

WINSTGEVENDHEID DEZER ONDERNEMINGEN. ZOO als wij 

reeds gezegd hebben, zijn alle deze Waterleidingen 

door Naamlooze Maatschappijen daargesteld, tlic er 

alle zeer goe«l hunne rekening bij vinden, cn dat wel 

bij zeer lage prijzen, welke bij «Ie verschillende Water

leidingen per woning bedragen, van 10 tot 35 Gl . in hel 

jaar, waarbij men van een ruim genot verzekerd is. 

Onderscheidene dezer Maatschappijen leveren 8 ii 

9 pCt. interest, aan de deelhebbers. De aandeden van 

vele zillcn in vaste handen; die aan de Beurs van Lon
den verhandeld worden, slaan 120 é 220 pCt. 

VERSCHILLENDE STELSELS VAN FII.TRERING IN FRANKRIJK, 

EN ENGELAND. Een «Ier belangrijkste onderwerpen bij 

de Waterleidingen, is het filtreren van het waler; ge

heele Maatschappijen in Engeland zijn daarbij te gronde 
gegaan. 

In Parijs filtreert men hel water bij dc zoogenaamde 

Fontaines Marchandes, ingevolge hel Sijsleinn FonvieUe. 
FILTER FONVIELI.E. üezt; filtrering geschiedt in e«;n 

zeker aantal houten of ijzeren tonnen van 1 El mid-

dellijn en 2.50 El hoogte, welke verdeeld zijn iu vak

ken, door middel van platen en geslagen ijzer, voor
zien met groote galen, en Waarop bevestigd zijn 

koperen platen, met zeer fijne gaatjes; men heeft 

al/.oo iu iedere ton 5 afdeelingcn, ieder verdeeld in i 

deelen, van 13 a 15 Dm. of voor elk«; afdceling één 

vak waler en één met grint zand, één met lijn zand, 

en twee met grint, door welke 5 vakken hel water 

moet passeren. Hetzelve wordt hierbij van boven 

naar beneden geperst; wanneer de filter vuil is, zoo 

werkt men omgekeerd, en laat eerst hel onreine 

waler wegloopen, alvorens weder op nieuw te filtre

ren; deze filters hebben het voordeel boven de gewone, 

dat men de onderscheidene stollen, tol bet filtreren 
gebruikt, beter bij elkander houdt, hetgeen bij anderen 

het geval niet is, waar deze gedurig iu wanorde ge

raken. Hij «Ie Fontaines Marchandes, bevindI zich het 

gefiltreerde water iu ecu réservoir van ongeveer 10 

Ellen boven den grond. De waterkanen komen hierbij 

hel water afhalen. 

Men rekent, dal men met deze Filter, op eene \ier-
kante KI oppervlakte cn eene persing van II a 12 El 

hoogte, in de 21 Uren 50,000 Kannen kan filtreren. 
Behalve dit Fill leerstelsel bezigt men nog te 

Parijs, bij de Machine llijdrauliipie aan dc Brug Notre-
Uame, «le zoogenaamde Filter-Souchon. 

FILTER SOUC.IION. Dit Slelscl beslaat iu het lillre-

reren door middel van geschoren wol; dc voordeden 
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die men daar aan toekent, zijn, de snelheid der wer
king en de eenvoudigheid en niinkostbuarheid des 
toestels. 

De toestel bestaat uit twee hoofddeelen, de grove 
(dégrossisscur), en de fijne of eigenlijke filter. De 
grove filter bestaat uit 5 houten vakken; op den bodem 
daarvan bevindt zich een onderstuk, waarop een raam, 
met een' graven linnen doek voorzien, rust. Het wa
ter, eerst uit eenen gemeenschappelijken waterloop ont
vangen, dringt in het onderstuk, en passeert door den 
linnen doek van onder naar boven filtrerende; hetzelve 
laat hierin de grofste, vreemde deelcn die hel bevat 
achter. 

Van tijd tot tijd werpt men het water weg, het
welk de onderstukkeu dezer vakken bevallen, en reinigt 
dezelve met een' bezem van de bezinksels welke zich 
daarin formeren. 

Bij het uitgaan uit de grove filters, loopt het water, 
door middel van eenen bereiden waterloop, in dc eigen
lijke filter. 

Deze bestaal uit 5 houten bakken, elk eene af
zonderlijke filter uitmakende. Op den bodem van 
iederen bak, is eene opening aangebragt, waardoor hel 
gefiltreerde water, in een réservoir afloopt. 

Op den bodem van iederen bak, zijn van onder uit
geholde staven van afstand lol afstand aangebragt, tus
schen welke het water vrijelijk iu alle rigtingen kan 
loepen. Dc eigenlijke filler rust op deze staven en op 
de klampen, op zijde aangebragt. Om de filter daar 
te stellen, plaatst men op de staven een raam, van 
gegalvaniseerd ijzer, voorzien van een roosterwerk van 
ijzerdraad, mede gegalvaniseerd, en op dit eerste raam, 
plaats men een tweede van saai voorzien. 

Dit tweede raam past volkomen in den bak, en 0|>dat 
het water er op zijde niet tusschen door zoude kunnen 
dringen, heeft men cr nog eenen zelfkant aangebragt. 

Dit gedaan zijnde, en gebruik makende van het ver
schil der waterstanden, laat men het water van hel 
réservoir in de filler opklimmen; hetzelve komt daarin 
van beneden, drijft de lucht vóór zich heen, en dringt 
in den hak; men voltooit dil door dezelve met zuiver 
water te vullen. 

Men werpt alsdan in dil water, de van alle velaehli-
ge deelen ontdane, geschoren wol, en nu laat men hel 
water afloopen, lol dat de oppervlakte van de wol bloot 
ligt; op dit oogenblik stelt deze eene zeer gelijke lil-
treerlaag daar; men bedekt dezelve met een raam van ge
galvaniseerd ijzer. Hierop laat men een zwaar ijzeren 

raam van gegoten ijzer rusten, en drukt hetzelve sterk mei 
eene persschroef; men onderhoudt deze persing door mid
del van ijzeren staven, die in de zijdcelen der gleuven in
gelaten worden, cn alzoo is de grondlaag der filter daar
gesteld. 

Men formeert nu eene tweede, volkomen op dezelfde 
wijze handelende. 

Vervolgens stelt men slechts drijvende lagen daar, 
waaraan men meer dikte geeft. Ieder van de vorige 
bevat slechts een derde van de wol, voor de tweede 
grondlaag gebezigd. 

De aldus zamengeslelde filter, bestaat alzoo uit 2 
grondlagen, geformeerd van samengeperste geschoren 
wol, en uit 3 of meer drijvende lagen; hel water 
komt van boven in, en na verloop van eenige minuten, 
koml het er beneden zuiver uil. 

Deze tiller, hoezeer het voordeel boven de eerste 
hebbende, van met eene geringe drukking le kunnen 
werken, en ook voor minderen prijs de filtrcring te 
kunnen daarslellen, heeft echter een vooroordeel legen 
zich, namelijk het gebruik der wol, hetwelk oorzaak is, 
dat hetzelve niet in algemeen gebruik geraakt is; ja 
zelfs heeft het Instituut van Frankrijk, zich nimmer ten 
voordeele van dit stelsel willen verklaren. 

FILTREER STELSEL VAN CHELSEA, TE LONDEN. Behalve 
de beide voormelde liltieerw ijzen, vindt men er nog 
eene derde te Parijn, die van de Filter van Botlle rouge; 
doch daar dit stelsel verre bij de heide andere achter 
staat, zoo zullen wij daarover niet venier uilweiden, 
maar overgaan tot dc beschrijving der in Londen ge-
bezigde filtrcerwijze, welke door den Ingenieur Simpson 
aldaar is aangebragt, bij de Chelsea Waterleiding, welke 
voor het filtreren van groote watermassa's boven de 
voormelde, vooral, wanneer men eene kunstmatige per
sing moet daarstellen, verkieslijk is; ten gevolge van ccne 
reis door hein gedaan naar Schotland, ten einde de beste 
wijze van filtreren aldaar, door onderscheidene Maatschap
pijen van VVa lerleidingen, in werking gebragt, te onderzoe
ken, en aau welke men zelfs de voorkeur geeft boven het 
anders in Schotland zeer geroemde Filter van Greenock. 

Deze Filter bevindt zich aan de oevers van den 
Theems, benevens dc bezjnkings-bassins, waarin het 
water door de stoomwerktuigen wordt opgepompt, en 
waarin hetzelve de grofste Stoffen achterlaat, alvorens 
in de Filter toegelaten Ie worden. De bezinkings-
bassins, 3 a 1 in getal, van eene op|H'rvlakle van 3000 
Vierk. Ellen, zijn 2 a 5 FI boven de Filtrcer-bassins ge 
legen; terwijl het water in het ccne inloopt, bezinkt het 

in hel tweede, en loopt het van het derde naar dc 
Filter. 

Iedere Filter bestaat uit een zeker aantal kokers, van 
gebakken steen, doch zonder mortel gevormd. In dc 
langste Filter zijn evenwijdig niel elkander aangebragt 7 
rijen, en in de andere 10 rijen kokers; deze kokei's 
liggen 6 ii 7 El midden op midden, en hebben eene mid
dellijn van ongeveer 1 El. 

Dezelve monden aan wederzijde in andere uit. Allen 
zijn gelegd, volgens een hellend vlak , en loopen naar eene 
pul al', waarin het gefiltreerde water zich vergadert. 

De kokers der Filters, die uil twee lagen van bijzon
der daartoe gemaakte stcenen beslaan, zijn met breede 
voegen, van ongeveer 2 Ned. Duimen voorzien, waar tus
schen men wigvormige stukken steen en een bed van 
mortel heeft geplaatst; doch zoodanig, dal die liisschen-
ruinilen der voegen zoo veel mogelijk open blijven, en 
alzoo het water cr van alle kanten vrij indringen kan. 
Deze kokers zijn wijders in een bed van kleine stecnen 
en grove kiezel gelegd, waarop nu de massa van filtre
rende sloffen komt te rusten; bestaande, van boven afge
rekend uil de navolgende lagen. 
Fijn zand ter dikte van ongeveer . . . 1 El. 00. 
Grof zand „ „ „ „ . . . . 0 „ 15. 
Mosselschelpen „ „ „ . . . . 0 „ 15. 
Fijn kiezelzand „ „ „ . . . . 0 „ 15. 

Onder de grove kiezel bevindt zich eene laag 
beft)»-mortel, om de waterdigtheid te bevorderen, 
zoo als mede ccne kleilaag. 

Alle deze lagen hebben ccne geringe afhelling; 
volgens de lengte en volgens de breedte, zijn zij gol
vende gelegd, zoodat zij tusschen de kokers holle 
beddingen formeren, waarvan het oogmerk is, dat hel 
water niet in ééne massa de Filter bedekt, waarbij 
het de oppervlakte soms sterk zoude kunnen aan
grijpen, maar zich gelijkmatig over dezelve verdeclc. 

Het water wordt in deze valleijen aangevoerd in 
houten kokers, welke van boven open zijn; deze ont
vangen den eersten schok van het water, hetwelk 
boven van uit deze kokers loopt, cn zich over de 
bedden verspreidt; het water drukt op dezelve, en 
dringt door de filtrerende massa heen, ten einde zich 
naar de kokers te begeven; en van daar naar de dis-
triebutieput van het stoomwerktuig. 

Hel le filtreren water wordt door middel van 
eene buis gevoerd, van uit de rivier naar de put dei-
Machine, builen het gebouw gelegen, en van daar 
naar de groote binnenpui; het water wordt nu door 

het stoomwerktuig opgevoerd, tot de benoodigde hoogte 
der réservoirs, en vooreerst gebragt naar het réser
voir der Machine. 

In dit kleine réservoir zijn aangebragt vier aanvoer-
of geleihoofden; uit drie dezer gcleihoofden loopen bui
zen naar dc drie réservoirs, ten einde deze met water 
tc vullen. 

In het centrale punt van de réservoirs en filtrcer-
bedden, bevindt zich het diénst-réservoir, van eene 
cirkelvormige gedaante, en waarin zich mede commu
nicatiemiddelen met de réservoirs, alsmede met de 
Filters bevinden. 

Tol afvoer van het modderige water, hetwelk zich 
in de valleijen der Filter blijft ophouden, wanneer 
deze moet gezuiverd worden, heelt men in elk derzelve 
eene verticale buis aangebragt, welke op eene horizon
tale modderbuis staat, en naar de kleine modderpnt, 
als mede naar de groote put, waarin de inodderbui-
zen van de drie réservoirs zich vergaderen, afgeleid 
wordt. Ten einde te beletten, dat het zand medege
voerd wordt, zijn dc verticale ïnodderpijpcn met 
mandjes voorzien. Van de groote modderpnt leidt 
ccne buis het modderige water naar de rivier. 

Het gefiltreerde water zich in de kokers verzame
lende, wordt nu van deze afgeleid naar de kleine 
dienstputten, en van deze, door de zoogenaamde 
slopput (sloptank) en reguleerput (regulatingtauk), naar 
de Machine, ten einde er de distributie van inde Stad 
tc doen. 

Ten einde te bewerken, dat bij het invloeijen van 
! het water, de lucht, die zich in dc kokers bevindt, 
;i eenen uitgang kun vinden, zijn daarbij luchtpijpen 

aangebi-agl. 
Daar bij het filtreren , het water van boven naar 

beneden door de verschillende lagen dringt, en de 
poriën bij deze steeds wijder en wijder worden, zoo 
volgt hieruit, dut in de onderste lagen weinig of 
geene afzetting van onreinheden plaats heeft; deze 
blijven alzoo meest in het bovenste zand, en dringen 
in hetzelve binnen den lijd van 8 ii 11 dagen, naar
mate van de meerdere of mindere troebele gesteldheid 
der rivier, van 2, 3 ii -1 Duimen door.— Men reinigt 
dc Filter om de 8 u 14 dagen; ongeveer 10 ii 12 
muil bewerkstelligen dil in eenen dug. 

Ingevolge de opgave van den Ingenieur Simpson 
filtreert men, bij eene pershoogte van ongeveer 5 
Ellen, op elke Vierkante El , ongeveer 3100 Kunnen 

|! in de 21 Lren. 
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Hoezeer het Parijssche stelsel Fonvielle, door dc 
groote persing daarbij, op dezelfde eenheid van op
pervlakte, eene veel grootere hoeveelheid water kan 
filtreren, is nogtans het stelsel van Chelsea tc verkie
zen, wanneer men niet zoo als le Parijs beschikken 
kan, over cene beslaande drukking, die door gecne 
Stoomkracht behoeft verkregen tc worden. 

Bij de Waterleiding van Amsterdam zal alzoo van 
dit stelsel gebruik gemaakt worden. 

Ten gevolge van deze onderzoekingen, zijn door 
den Ondergeteekende de navolgende Ontwerpen van 
Waterleiding voor de stad Amsterdam gemaakt, met 
verschillende vvaleronlleeuingeii (prises iVeau) als: uil 
de Heikop te Breukden, (zijnde eene derivatie van den 
Leidschen Rijn naar de Vecht), uit den Leidschen Rijn 
zclvcn bij Utrecht, cn uit de Lek bij Vreeswijk, al naar 
dat uit de onderzoekingen der Scheikundige Maatschap
pij, lot bevordering der Pharuiacie zoude blijken, waar 
dc beste geaardheid van water zoude zijn: —en wel: 

1°. Een plan van opene Waterleiding van Brettke-
len naar Amsterdam, met watervoeding uil de voor
noemde Heikop, welke niet aan het bezwaar onder
worpen is van de Vecht, welke in de passage door de 
stad Utrecht, de riolen dezer Stad iu zich opneemt. 
Dit plan is begroot geworden met de distributie in 
de Stad, en kostbare voorzorgen voor dc bevestiging 
in de slappe gronden, op ongeveer /' 3,000,000. 

Volgens dit Ontwerp zou eene opene Iligole van 
3 El op den bodem, hebbende wederzijdsche docerin
gen van l ' / i E l op 1, en eene watershoogte van 1.20 El , 
met een verval van Breukelen tot Amsterdam, van 
2.40 El of ongeveer 1 op 10,000 Ellen gegraven worden 
langs den spoorweg, en wel op zulk eenen afstand 
van den zei ven, als met de Directie van bovengenoemden 
spoorweg zoude overeengekomen worden. 

De vaart van Meuwersluis, hel lleijn bij Abcoude, 
zoowel, als de Weesper- en Ringvaarten, zouden ge
passeerd worden, door middel van gemetselde tunnels 
of syphonduikers, van 1.80 El wijdte: ten einde 
geene hindernis aan de .scheepvaart op te leveren. 

De molenvvcteringen zouden onder de Rigole 
passeren, door middel van ijzeren buizen van 1 El 
middellijn. 

Ingeval van eenige bezwaren van het Hoogheem
raadschap der Watergraafsmeer, legen de passage der 
Rigole door de dijken van dezelve, zoo zoude dezelve 
buiten dc Meer om, door middel van eene gemetselde 
Aqucduc geleid worden. 

Bij dc stad Amsterdam, op het terrein nabij Lok-
horsl, zouden dc réservoirs en filters, ingevolge het 
stelsel van Chelsea geconstrueerd, en de stoomwerk
tuigen geplaatst worden, welke het water in eene 
standpijp van 30 a 40 El zouden opvoeren, ten einde 
hetzelve in de Stad le persen. 

Twee buizen van 50 Dm. middellijn zouden het 
water in de Stad voeren, loopende floor de Weesper-
stratcn tol aan hel I.cprozenplein, van waar de eenc 
dc rigting zou nemen over de Amslelslraat, 
Botermarkt, Reguliersbreedstraat en Kalverstraat naar 
den Dam; de andere buis over de Jodenbreedstraat, 
do Hoogstraten, Halsteeg en Vijgendam, mede naar 
den Dam, en wijders langs de Nieuwe- eu Haarlem
merdijken, enz. 

Op de Botermarkt, Nieiiwmarkt, cn Weslermarkt, 
zouden réservoirs aangelegd, op den Dam oen hoofd
fontein geconstrueerd, cn verder op alle de hoeken 
der voornaamste stralen en grachten, bomi- of hoek-
fontcincn geplaatst worden, waaruit het water op 
zekere uren van den dag, per dragt zal worden afge
leverd, en wijders, even als te Londen, het water legen 
geringe prijzen, in réservoirs of hakken, in de huizen 
per abonnement geleverd worden. 

2°. Een ontwerp van opene Waterleiding van Utrecht 
naar Amsterdam, met watervoeding uit den Leidschen 
Rijn aldaar, begroot met de distributie in de Slad op 
/'3,500,000. 

5°. Een ontwerp van opene Waterleiding van Vrees
wijk aan de Vaart, tot Amsterdam, met watervoeding 
uil de Rivier de Lek, begroot niet de distributie in de 
Slad, op /'3,520,000. 

4°. Een ontwerp van gedeeltelijk opene en gedeelte
lijk geslotcne Waterleiding van Breukelen naar Amster
dam, begroot met de distributie in de Slad, en'tot 
den aanvoer naar Abcoude benoodigde buizen van IJzcr 
met Asphalt, begroot op /' 2,500,000. 

Wijders was nog uitgewerkt geworden een ontwerp 
van den Ingenieur C. D. Vaillant voor den Heer 
U. A. Bake, Ingenieur-Werktuigkundige bij den Rijn-
Spoorweg, mol ijzeren buizen, door middel van oen 
Stoomwerktuig le Breukelen, met watervoeding uit de 
Heikop, on distributie in de stad Amsterdam, begroot 
op /' 2,000,000. 

Zoo welde verschillende wateren der bovengemelde 
watervoedingen, als de onderscheidene ontwerpen van 
Waterleiding, werden onderworpen aan de bcoordccling 
van deskundigen, en wel de geaardheid der wateren 

aan dc „ Maatschappij tot bevordering der Pharmacie" te 
Amsterdam, welke rapporteerde, dal de geaardheden 
der verschillende wateren, aan de Analysis der Schei
kunde onderworpen, ingevolge derzelver toemnaligen 
toestand, bij de waterputting van de maand October 
in 1815, in rang stonden als volgt: 

1». Dc Vecht bij Breukelen. 
2». De Lek bij Vreeswijk. 
3°. Dc Heikop bij Breukelen. 
4». Do Leidscke Rijn bij Utrecht. 
Deze wateren verschilden zeer weinig in hoedanig

heden van elkander; doch werd dooi- de Commissie 
aangemerkt, dat zij allen oneindig beier waren, dan 
hel alhier geleverd wordende schuitwater. 

Dc verschillende Ontwerpen van Waterleiding wer
den nu onderworpen aan eene Technische Commissie; 
beslaande uit de Hoeren Ingenieurs van den Waterstaai, 
II. J. FIJVJE en J. M. CONBAD, welke daarop in dato 
28 Mei verleden jaars rapporteerden: dat eenc geheel 
Opene Waterleiding de voorkeur boven alle andere ver
diende, om reden van den meerderen aanvoer van water, 
de mindere kosten van oppersing, welke bij deze laatste 
niet noodig zijn; dc meerdere zekerheid van den aan
voer bij voorkomende defecten aan de Stoomwerktuigen 
of buizen ; en dal de geopperde bezwaren tegen de Opene 
Waterleidingen, met opzigt tot hel ontwikkelen van plant
gewassen, het inwerpen van onreinheden, het bevriezen 
cn de opsluiring bij dc Syphons, door gepaste ruimte 
en snelheid in die Waterleidingen, en door de filtratie 
bij hel punt van Constitutie, geheel kunnen weggenomen 
worden. 

De Technische Commissie hoeft aanvankelijk wol 
eenige bezwaren geopperd, wegens dc Constructie der 
Rigole in do slappe gronden; doch hoeft er haar zegel 
aan gehecht, daaromtrent proefnemingen daar le stol
len, en, zoo deze onverhoopt ïnogleti mislukken, 
alsdan voorgesteld, een Stoomwerktuig te plaatsen, aan 
de laan van Reaal te Loenreslool, alwaar do slappe 
gronden oenen aanvang nemen, en het water alsdan 
verder naar Amsterdam door middel van deze en ijzeren 
buizen op te persen, iu den geest van hel ontwerp 
No. 4, door den Ondergeteekende aangeboden. 

Eene Opene Waterleiding levert nog een voor dc 
stad Amsterdam allerbelangrijkst voordeel op; daar door 
deze zoo veel meerder water wordt aangevoerd, dan 
lot de Comsumtie benoodigd is, zoo zou dit excedenl 
benuttigd kunnen worden, tol wegneming van hol 
kapitale gebrek dezer schoone Stad, van dos zomers | 

aan de onaangename alles bedervende uitwasemingen 
harer stadsgrachten blootgesteld- te zijn, en zulks 
door cene permanente doorstrooming van frisch water 
door dezelve te bewerken, en wol op de volgende wijze. 

Hol versche water zou door middel van do Rcscrve-
Stoommachinc builen do Wccspcrpoort, daartoe van 
zwaarder kracht te nemen dan anders voorde Coustimlic 
alléén benoodigd is, in het voorjaar en den zomer, 
wanneer de uitwasemingen plaats bobben, in dc stads
grachten gebragt kunnen worden, door middel eener 
huis van 1 El middellijn, welke geleid zou worden 
door den Atnsicl, naar den Stads Buiten-Singel, welke 
op de boogie van hol Bastion ten Oosten van de 
l.lrcchlscbe Poort zou moeten afgedamd worden, 
welke dam met oen paar sluis-openingen van 4 a 5 El 
wijdie, gelijk die van de Weteringspoort, met tol-
deuren zou dienen le worden afgesloten. 

Hot water zou aldus inde stadsgrachten, op den 
linkeroever van den Amstel gelegen, worden gebragt, 
door middel van eene opening bij de Reguliersgracht, 
en in dezelve lot ongeveer de boogie van sladspeil, 
b. v. 20 Dm. onder A.P. opgezet worden, terwijl men 
door hel iuhaugen van ebdeuren in de sluizen van den 
Haarlemmerdijk, waarloc de benoodigde kassen aanwe
zig zijn, het water op dat |>eil zou kunnen bonden. 

Het spreekt van zeiven, dal le dien einde do kom 
der grachten, weder van den Amstel zou moeten 
gescheiden worden, cn de deuren van de sluizen der 
Utrechtsche Straal, alsmede die van den Singel bij het 
Koningsplein, weder op nieuw daar in moeten gebragt, 
en de Osjessluis mede weder voor dit doel zou dienen te 
worden ingerigt. Wanneer men levens den Stads Buiten
singel niet zou kunnen vervorschen, zouden er mede 
«leuren in de sluizen van de Welerings-, Leidsche- en 
Raampoort en dienen itigohaugeu Ie worden. 

Roods sedert eenige jaren door Vmslellaud aan dc 
Regering van Amsterdam voorgesteld zijnde, om door 
middel van een Stoomwerktuig aan hel IJ dc uilloozing 
Ie bevorderen, zoo zou deze Stoommachine perma
nent kunnen uil pompen, lorvvijl hel versche water, hij 
bel drooge saizoen, wanneer dc uitwasemingen plaats 
hebben, door bel Stoomwerktuig aan de Wccspcrpoort 
aangevoerd, eene zachte doorstrooming door de stads
grachten kunnen onderhouden worden, welke niette 
sterk is, om de onderliggende malcricn le beroeren, of 
aan de scheepvaart iu dezelve hinderlijk le zijn, en 
dusdoende de uilwerking der onaangename uitwasemin
gen zou verhinderen. 

5* 
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Weldra zullen Amstels Ingezetenen in dc gelegen
heid gesteld worden, tot zulk een heilzaam doel te kun
nen medewerken, hetwelk niet alleen hoogst nuttig voor 
hunne Vaderstad is, maar hun levens belangrijke winsten 
belooft. 

Met gegronde hoop vcmiccncn wij bij deze te kun
nen verzekeren, dat eindelijk tot stand zal komen, 
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eenc der voornaamste verbeteringen voor de Stad Am
sterdam , sedert vele Eeuwen gewenscht, en waarvan 
men nog dezen winter het niet reeds aanwezig zijn van 
dezelve, zeer betreurd heeft. 

W. C . BRADE. 
Ingenieur. 

A M S T E R D A M 1 Maart 1845. 

B I N . N . E ; N - i l i f j B U I T E N L A N D S C H E B E ; R . l ( ï T E ; N . . 

K O R T E B O U W K U N D I G E M 1.1) 1.1) I; i: I, I N (. t:.\ , C O R R E S l ' O N D E N T I Ö D KHZ. 

BUITENLANDSCHE BERTGTEN. 

Londen. Volgens olficiëlc heriglen, zijn tegenwoordig 
in Engeland de navolgende spoorwegen aangelegd. 

E N G E L A N D . 

Ens Naam. Eng. Mijlen. 

London-Grecmvich 3-/4 
Croydon-Branch 83/4 
Folkestone, Dover en Maidstone 87'/i 
Canterbury, Whitcstablc cn 

Margate 7 
Brighton cn Shoreham 4G 
South-Hampton cn Gosport 92*/i 
Great-Western 118' i 
Cheltenham en Great-Western 42 
Bristol en Gloceslcr 27 
Bristol cn Exeter 76 
Llanely cn Mertyr 20',ï 
TatT-Vale 30 

London-Birmingham 112-/4 
Birmingham en Gloccstc 55 
Grand-J unction 97'/« 

Chester-Liverpool . 14'/j 
Manchester-Birmingham 40 
Liverpool-Manchester 31 
Nanchester-BoltoD-Bury 10 
Bolton-Preston 15 
North-Junction to Preston 22'/J 
Preslon-Wyre l9'/i 
Prestou-Conyriilgc 11 

Preston-Lancaster 20'/2 

Kosten. Pd. St. 

1.02C.104. 
683.804. 

2.210.185. 

2.634.058. 
2.558.084. 
6.651.228. 

538.943. 
5.953.831. 
1.531.306. 
2.375.135. 

456.631. 
1.889.641. 
1.578.602. 

670.000. 

613.212. 
432.014. 

Naam. 

Leicestcr-Swaningtoii 
Midland-Counties , 
Birmingham-Derby 
North-Midland 
Manchester-Sheffield 
Manchester-Leeds 
Hull-Selby 

York and North-Midland 
Great North-York to Darlington 
Stockton-Darlington 
New-Castle-Darlington 
Brand ling-Junction 
Harlepool 
Newcastle-Carlisle 
Newcastlc-Norlli-Sliiels 
Mary port-Carlisle 
Bluckwall 

Colehestcr-Chehnesford 
Hertford-Ware 
Yarmoulh-Norw ich 

Glasgow-Ayr 
Glasgow-Greenock 
Glasgow-Garnkirk 
Ballochnay-Monklaiid 
Edinburgh-Glasgow 
Edinhurgh-Leith 
Eiliuhiirgh-Dalkcitli 
Dundee-Arbroath 
Arbroath-Forfar 

Engl, mijlen. 

16 
571/, 
48 
723/* 
40 
51 
31 
95 
45 
8VJ 
41»/4 
25 
15 
60'/2 

7 
20 
3»/« 
50'/» 
32'/4 
18 

S C H O T L A N D . 

51 

22'i, 
8'/» 
12 
46 

163/4 

25 

Kosten. P(t. St. 

1.725.693. 
1.164.173. 
3.322.351. 

690.000. 
3.125.696. 

651.00. 

1.230.604. 

471.217. 

1.070.232. 
232.078. 

1.289.080. 
2.700.157. 

914.000. 

1.029.663. 

759.644. 

1.569.887. 

143.552. 

138.189. 
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Naam. 

Dublin-Kingston 
Dubliu-Droglicda 

Lister 

I E R L A N D . 

Eng. mijlen. 

6 
32 
25 

Kosten. Pd. St. 

340.262. 

341.804. 

Volgens deze licrigtcn bedraagt de gezamenlijke aanleg 
der voltooide Spoorwegen 20013^ Eng. Mijlen. Hiervan zijn 
voor 491'/j Mijlen, gcenc kosten opgegeven. Van 1510'/i 
Mijlen zijn de kosten opgegeven, ten bedrage van dc grootc 
som van 54.758.962 Pd. St. Bij wijze van overslag bedra
gen dus dc onkosten per Eng. Mijl 36.264 Pd. St. 4 St. 
Het Bankiers-Huis HOWARD , WTCK & C". heeft van het Ge
meente-Bestuur van Londen, concessie verkregen tot het op-
riglen van ecnen centralcn Spoorweg, welke dienen moet, om 
een daar te stellen Hoofdstation met de verschillende Stations 
van al dc Spoorwegen te verbinden. Deze onderneming zal 
bij de groote uitgestrektheid van Londen veel bespoedigen, 
als men iu aanmerking neemt, dat het rijden van Regenfa-
Kauaal tol aan het Station van den Spoorweg naar East on, 
met gewoon rijtuig, eens zoo veel tijd kost, als despoorweg-
rid naar Bristol. 

— Op het Kasteel te Windsor worden groote werken aan
gevangen; men zal den toren van Salisbury, de woning 
ex-oJJieio\a\\ den Kanselier van den Kousenband, volgens het 
oorspronkelijke plan van Sir Jeffnj Wyutcille herstellen. 

— Het gedenktecken voor Nelson te Londen, in eenc 
koriiilisclic kolom. Zij is samengesteld uit graniet van 
Dartmoor, de versierselen van het kapiteel zijn van brons. De 
eippus of piëdestal, waarop het beeld staat, is eveneens van 
graniet. Dit beeld is vervaardigd door B A I L E Y , en wel uit 
Cragleitlisehen steen uit de Z/we-Mvn le Granton in Schot
land, loelielioorcnde aan den Hertog van liuevleugh; het beeld 
heeft eenc bruine tint, doordien men hetzelve besmeerd heeft 
met olie en was, doch dit zul weldra lichter worden. 

Beeld van Nelson 17 
Eng. 

Voet 6 Duim. 

Plint idem t » 3 » 

Piëdestal idem 7 » ü » 
Kolom 102 4 » 

Piëdestal 29 » 8 » 

2 Trappen 6 » — » 

Fondament uit baksteen en beton 23 » 6 » 

Totale hoogte 187 » 6 » niet 
inbegrip van het fondament, 

rondom den grondslag zijn 10 trappen aangebragt, tc zamen 
7 Voet boven de slraat van TrafalgarSijuare (plein), alwaar de 
kolom geplaatst is, zoodat deze met het beeld, boven den 
grond, eene hoogte bedraagt van 

171 Voet nagenoeg 52 N. El. 
Dc Kolom van Pumpejus 90 » » 27,5 » 

115 Voet nagenoeg 35.— N.E1. 
61,5 » 
42.— » 
41. — 
42. — 
41.— 
47,8 

» 53,cnz.» 
Een nieuw stelsel 

Dc Kolom van Trajanus 
Monument van Londen 202 » 
Kolom van York 138 » 
Monument van Nelson tc Dublin 134 » 

id. te Yarmouth 140 » 
Kolom Place Vendöme te Parijs 132 » 

De Julij-Kolom te Parijs 157 » 
cn dc Alexander's Kolom tc 
Petersburg 175 » 

Dc Architect is William Ruilt on. 
van steigeren, van dc aannemers dc Heeren Grisell en Peto, 
heeft hierbij zeer de belangstelling gewekt. 

Leeds. De groote werktuigelijke Vlasspinnerij van de ge
broeders Marehall tc Leeds, die 3000 menschen werk ver
schaft, is zulk eenc grootsche inrigting, dat eenc beknopte 
beschrijving niet onwelkom zal- zijn. Dc Spinnerij ligt iu 
Holbeek, voorstad ten Zuid-Westen van Leeds, op den Zuide
lijken oever van de Aire. Dc daartoe behoorende gebouwen 
beslaan ccne groote uitgestrektheid, en hebben dc gedaante 
van eenc kleine Slad. De oudste gedeelten dragen het ken
merk van eenc gewone fabriek; men ziet ecnen breeden 
voorgevel van 6 ;i 7 verdiepingen, met talrijke vensters. — 
De „Nieuwe Molen" daarentegen heeft in Engeland algemeen 
opzien gebaard, cn was het onderwerp van eene voordragt 
bij het Instituut van dc Civil-Engineers. Het heeft van bui
ten noch van binnen overeenkomst met dc gewone fabriek-
geboiivvcn. Het stelsel, waarna het gebouwd werd, is 
het eerst door Smith uit Beanston, bekend als Werktuig
en Landhuishoudkundige, aangewend, en do Marshall's 
waren tic eerstvolgende, die hetzelve, hoewel veel uitgebrei
der, iu werking liragteu. 

In de JMae*/iaWs-Slraat komt men vooreerst aan eene 
reeks van zwart berooklc bakstcenen gebouwen, die het 
hoofdgebouw der oude fabriek uitmaken; vervolgens komt 
men op een plein tusschen dc oude en nieuwe spinnerij, met 
ccne gaanderij tusschen beide. Achter dit plein is de schoor
steen van het nieuwe gebouw, die de gedaante van dc be
kende naald van Cleopatra iu Egvptc heeft, geplaatst. Daarna 
komt men aan een gebouw, in den slijl der Egyptische tem
pels, hetwelk dc kantoren enz. bevat. Ten laatstcn komt 
incn aan dc nieuwe spinnerij. Zij heeft aan dc Oostzijde 
cenen voorgevel van slechts ééne verdieping, eene reeks van 
18 buitengewoon groote vensters, 18 regtstanden, en eene 
vooruitspringende kroonlijst. Ook dit gebouw heeft een 
Egyptisch karakter; dc voorgevel is van gehouwen steen. 
Dc andere zijden hebben niets bijzonders. Treedt men binnen, 
dan ziet men ccne zaal, zoo als men inoeijclijk iu eenc 
andere fabriek zal aantreffen. Zij is lang 396, en breed, 
216 Voelen, alzoo 85,536 • Voeten. Iu het eerst komt hel 
vreemd voor, dat men zulk een monsterachtig gebouw, van 
slechts ééne verdieping, gebouwd heeft, daar men door 
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meerdere verdiepingen aan lc brengen, meerdere ruimte 
zoude bepaard hebben. De voordeelen echter, die den eige
naar tot deze constructie aanleiding gaven, waren het doel
matige opzigt, de gemakkelijke toegang tot de werktuigen, 
de mogelijkheid 0111 de graden van warmte cn van vochtig
heid in evenwigt te bonden, hel verwijderen van tocht, cn 
levens eene goede ventilatie, 7.00 noodzakelijk voorde werk
lieden. 

In dc zaal ziet men 50 pijlers, op gelijken afstand van 
elkander slaande, welke het dak dragen. Dit dak bestaat 
uit baksieenen, en heeft 06 koepel»ulven, elk van 36 Voeten 
spanning. In lie! middeu van eiken koepel is ccne ronde 
lantaarn van 13 a 14 Voel in Doorsnede, cn 8 ii 9 Voel 
hoogte geplaatst, zoo 1l.1t lc zamen genomen, de glazen 
10,000 • Voelen beslaan, waar door de zaal ruim verlicht 
wordt. Deze is meer dan 20 Voelen hoog, waardoor 
daarin zulk eene zuivere lucht heerscht, als men zelden aan
treft. Hoewel het getal der geplaatste werktuigen groot 
schijnt, zoo is de ruimte van de liisschengangen zoo groot, 
dat het oog lot het einde kan zien. De eerste bereiding van 
het vlas, die veel slof oplevert, geschiedt niel in (leze zaal; 
wordende hier slechts bet rekken, hel voorspiiuien, hel fijnspin-
nen en doubleren verrigt, hetgeen zindelijke en kunstige 
werktuigen vereischt; de arbeiders zijn meest vrouwen en 
meisjes. Boven elk werktuig is een bord geplaatst, waarop 
van tijd tot tijd de soort van gesponnen garen, het getal 
der raderen, enz. vermeld slaan. 

Onder deze zaal ziet men eene reeks van gewelven en 
gangen, die alle uit baksteen gebouwd zijn, en hoofdzakelijk 
dienen om dc warmte en de veiitilalic le besturen. Er is ccn 
stoomwerktuig van 8 paardekrachten, dat dc lucht door 
pijpen in Iwce groote trommels drijft, welke daarna verwarmd 
naar boven trekt. Men kan eiken graad van warmte daar-
stellen, en levens aan de lucht dc noodige vochtigheid voor 
het spinnen mededeeleu. Deze ventilatie wordt door openin
gen in «Ie lantaarns bevorderd. Dc werktuigen worden door 
twee groote stoomwerktuigen iu beweging gebragt. — Beklimt 
men het dak van tic spinzaal, dan wordt men niet weinig 
verrast door het vreemde gezigt van eene soort van weiland. 
Ms iemand, zonderde zaal gezien le hebben, op dit duk 
kwamc, zoude hij deuken, dat de zaal onder den grond ge
bouwd was, en de 60 ii 70 vensters, welke een paar Voeten 
hem boven hel hoofd rijzen, zouden hem doen deuken aan 
broeikassen, enz. Als men echter naar beneden, en (lui
zende van weefgebouwen ziet, vraagt men, waarom inen 
deze wijze van dekken verkozen heeft. De koepelgewelven 
uit baksteen gebouwd, zijn niel lagen ruwe kalkmorlel 
bedekt, waarover eene ondoordringbare laag van kalk en 
itecnkolenleer (eene soort van asphalt) ligt. Om 1111 te voor
komen, dat de hitte der zon dit bekleedsel doet bersten, 
heeft men ecu bed van goede tuinaarde, ter dikte van 8 Dui
men daarover gelegd, en met gras bezaaid. Gedurende het 
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grootste gedeelte van het jaar, gaat de natuurlijke toestand 
van den grond den afwisselenden invloed van koude en warmte 
legen, terwijl des zomers een weinig begieten genoegzaam 
is. De 60 pijlers, die het dak dragen, zijn even zoo vele 
pijpen, waardoor het regenwater in ccn riool loopt; elke pijp 
is mei cenc ijzeren tralie voorzien, zoodat wel het water, 
maar niet dc aarde kan weg spoelen. De golving van dc 
oppen lakte heeft ten doel, het water te dwingen in dc pijpen 
te loopen. 

Parijs. — De Heer LEBAS, Lid van het Instituut, die sedert 
twee jaren op kosten van het Rijk, Griekenland en het 
Oosten doorkruist, heeft een beknopt berigt over zijne verrig-
tiugen medegedeeld. Het blijkt daaruit, dat hij, behalve 
4000 Grieksche opschriften, (waaronder 2500 nog onuitge
geven) nagenoeg 500 plans en teekeningen van gehouwen, 
beelden en basreliëfs verzameld heeft. Ook heeft hij eenige 
inarmcrvvcrken aangekocht. 

Bresiet hij Beaueait. — Ten einde het gebrek aan water 
in de Stad Bres/es (nabij Beaueait gelegen en beroemd wegens 
haren turf) voor tc komen, maakte GROIVELLE, Ingenieur 
uit Parijs, gebruik van het uitwateringskanaal van Toustés 
tot het verkrijgen van een verval van ééne paardenkracht. 
Hij bouwde een waterrad d la poneelel met kromme spaken, 
en bewoog daardoor drie pompen, door middel van welke 
iu een Uur 5000 Ncd. Kannen, en aldus iu 24 Ureu 
120,000 ld. op eenen afstand van 1500 Ned. Ellen tot eene 
hoogte van 20 Ncd. El gebragt werden. Hel water woidt 
midden iu de Stad iu eenen bak bewaard en van daar naar 
eene fontein met gegoten ijzeren ornementen versierd, ge
leid , welke op hare beurt weder een open bekken vult. 
De hoeveelheid is genoeg voor eene stad van 6 it 8000 men
schen. Sedert twee jaren ontvangt dc Stad op deze wijze 
water, cu dc kosten van (leze voltooide inrigting, gaan eene 
som van 55 tot 60,000 Francs niet le boven. In onze dagen, 
waarin het noodzakelijk is, dat elke bewoner water in over
vloed heeft, verdienen dergelijke pogingen, welke dit doel 
niet geringe kluchten en kosten bereiken, leregl onilcrslcu-
ning. 

Er zijn vele steden , welke in den omtrek van 2 ii 3000 
N. E. waterkrachten bezitten, genoegzaam voor de behoeften, 
doch welke niemand meent te kunnen gebruiken. GROIVELLE 
heeft reeds voor verscheidene steden, aau rivieren met gering 
verval gelegen, eenvoudige middelen daargesteld, terwijl 
anderen de inoeijelijksie werken noodig achtten. Buiten anders 
werkzaamheden werd hem ook opgedragen, de werktuigen 
lot het opwinden van het water in het Kasteel te Amiens 
op nieuw in te rigten. Hel werktuig deed daarna dubbele 
kracht. 

— / / — 

Boulogne. — Hel graven voor dc fondamenten van eene 
nieuwe Kerk op den bouwval van de oude prachtige basiliek 
Notre-Dame heeft cenc ontdekking veroorzaakt. Men vond 
ccne krocht (crypta) die waarschijnlijk uit den tijd van 
KAREI, DEN GROOTEN afkomstig is. Ecu trap van 12 treden 

leidt naar beneden. De stijl is fantastisch en vreemdsoortig. 
De muren, die door den tijd geleden hebben, waren vroeger 
beschilderd ; men zal deze schilderijen trachten te restaure
ren. Zij zijn oorspronkelijk en lol aan het kluchtige een
voudig. Een gedenksteen zegl, dal reeds GODFRIED VAN BOUIL

LON en LODEWIJK XI in deze Kapel hunne godsdienst verrigt 
hebben. 

Calais. —Onze Artesische Put is nu reeds 322 Ellen diep; 
men heeft het vooruitzigt, dal men spoedig water zal vinden. 
ARAGO heeft ten minste geruststellende verzekeringen gegeven 
cn verklaard, dal dil water van Engelschen oorsprong zijn 
moet. Uit de hvdrogrupisclie kaart van hel Kanaal blijkt, 
dat dc grootste diepte van het water 200 Voeten bedraagt. 
Op (leze stelling heeft ARAGO de horing aanbevolen, (lie men 
voortzetten zal in allen gevalle lot 350 Ellen, waarvoor de 
onlangs toegezegde 12,000 Francs toereikend zijn. 

Ximes. — De Romeinsche Waterleiding, die alhier beslaat, 
wordt tegenwoordig over eene lengte van 3000 N. Ellen on
derzocht , naar het schijnt met het doel, dezelve in luier 
tijd, zoo mogelijk, te herstellen. Volgens den Moniteur 
Industrie! van den 20 October heeft inen de Waterleiding 
op 10 verschillende plaatsen getracht le ontgraven; op vier 
plaatsen heeft men nog niets gevonden, op drie andere vond 
men dezelve min of meer beschadigd, cn nog op drie andere 
geheel bewaard gebleven. 

Chalons. — Op den 20'° October weid alhier de nieuwe 
Gevangenis met Cellen ingewijd. Dit groote gebouw, van 
gedaante ecu parallelogram, beslaat voornamelijk uil eene 
lange zaal, in welke de deuren van 120 cellen, iu drie ver
diepingen aangelegd, uitkomen. De cellen van de eerste cn 
tweede verdieping zijn door eene roiidloopciidc gaanderij ver
houden. Op dc hoogte van de middelste verdieping is ccne 
kapel aangebragt, welker altaar op 4 kolommen rustende, 
uit elke cel, door middel van het openen der binnenste (leu
ren, gedurende het vieren van de mis, kan gezien worden, 
zonder dat de gevangenen elkander kunnen zien. De zaal 
wordt door twee groote vensters aau beide zijden, cn door 
lantaarns in hel duk verlicht. 

München. — Dr. SCUAFIIÜITI., Lid van de Akadcmic, vertrok 
den 31 Aug. j . 1. als Lid van de Commissie, aan welke, 
onder leiding van GÜRTNER , door den kuiistlievcndcn Koning 
de laak is opgedragen , op dc plaats zelve dc Ponipcïuuiisclie 
bouwwerken te bestuderen cn le zoeken naar de middelen, 
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waarmede hel den Ouden gelukte, hunne bouwwerken te 
volvoeren en vooral hunne fraaijestuc-werken daar tc stellen. 
Tot nog toe zijn de bekwaamste stucadoors hierin niet ge
slaagd. Aangezien dc belangrijke voorloopige werkzaamheden, 
door Prof. SCHAFIIUUTL sedert langen tijd iu bel werk gesteld, 
en dc technische geleerdheid en kennis der verwen van Prof. 
SCHLOTTHACWER heeft men hoop, dat de algcheelc oplossing van 
dit vraagstuk niet zal achterblijven, terwijl daarenboven voor 
kunst en wetenschap belangrijke uitkomsten te verwachten 
zijn. 

Kannstadt. — Alhier wordt een groot gebouw indenMoor-
scheii slijl gebouwd. Het is omringd door gaanderijen, en 
omsluit een' prachligen luin met fonteinen en terrassen. Het 
inwendige bevat een bad, eene schilderijciizaal, ecnige ver
trekken voor bals cu andere feeslcii, als ook groote orunje-
ricïi, voorzien van de zeldzaamste en fraaiste tropische gewas
sen. Het schoonste is het middengebouw, dat van eene fraaije 
constructie, uit tweekleurigcn zandsteen is gebouwd; daar
enboven versierd zijnde met rijk en keurig bewerkte beeld
houwwerken. Daar boven verheft zich een koperen rijk 
vergulden koepel. Nevens dit middengebouw sluiten zich 
de oranjeriën aan, bijna geheel uit doorluchtig, dun gego
ten ijzerwerk vervaardigd cn met groote ruiten gesloten; 
zij zijn achthoekig cn hebben ook vergulde koepels. Het 
gebouw is geheel in den smaak van de rijkste Moorsche 
monumenten in Spanje versierd. 

Hel publiek noemt het gebouw ook nu reeds het „Moor
sche had," doch men verwacht, dat de Koninklijke Bouw
heer daaraan na dc voltooijing, eenen bijzoiidercn naam zal 
geven. 

Niet alleen het ontwerp, maar ook bijna al de dctail-
teckciiingcii zijn van Dr. ZANTH , welke ook door den Koning 
met den bouw belust is. 

Keulen. — E. VON HARTVIA\N, heeft voor eene brug over 
den It ijl 1 ecu even dochnulig als stout ontwerp uitgedacht. 
Dc brug zal uit 7 hulfcirkclhogcu, elk van ccne spanning 
van 170 Voelen bestaan en van baksteen gemetseld worden. 
De wulven zullen 100 Voeten boven den waterspiegel van 
den Rijn verheven zijn , cn dc aan te leggen ijzeren Spoor
weg iu een haiigwerk ('.') Ier boogie van (Ie lijst, waarop de 
bogen rusten, door de brug gelegd worden, zoodat dc ccne 
weg niet door den anderen kan belemmerd worden. Stoom
boten kunnen gemakkelijk onder den spoorweg doorvaren: 
voor grootere zeilschepen kan echter de spoorweg aan de 
heide hoeken door stoomwerktuigen (?) omhoog gewonden 
worden, zoo dat alsdan de schepen, zonder den mast neder 
tc laten, door den gcopeiidcu hoog zouden kunnen zeilen. 
Boven eiken regtstand zouden kazematten mei geschut aan
gebragt worden (?) , ten einde, in geval van oorlog, de Stad 
cn brug van dc rivierzijde le verdedigen; benevens groote 
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zalen, tot gezellige vercenigingen bestemd. Het geheele 
werk, in den spitsbogenstijl ontworpen, zal 2 Millioenen 
Pruisische Daalders kosten. 

Cohlenz. — Nu het voormalige Residentie-Kasteel tol op 
de onderste verdieping met zeldzame pracht hersteld is, zal 
ook het voormalige Keurvorstelijkc Kasteel in Ehrenbreit-
ittein voor verder verderf bewaard worden. Het werd tol nu 
toe tot verschillende einden, het laatst als meel-magazijn 
gebruikt. Na deszelfs herstelling zal het aan eenigc hooge 
beambten als woonplaats aangewezen worden. 

Oberwesel.— Dc herstelling van onze Licve-Vroinve-Kcrk is 
nu voltooid. Het Stadje heeft aanmerkelijke opofferingen gedaan. 

Altenberg.—De Koning van Pruisscn heeft voor dc voltooijing 
van dc herstellingswerken van onze Kerk, dc fraaiste uit ge
heel het Bergsche Land, 30,000 Pr. Daalders bewilligd. De 
herstelling van dit merkwaardige gedenk teeken van de 13e 
Eeuw, wordt door den Boiiw-Inspectcur BIERCIIER in Keulen 
bestuurd cn zal in 1846 voltooid zijn. 

Kansel. — De Achthoek op de Wilhelms-hoogle, de kolossale 
Hercules, en dc groote Waterval, die sedert 14 jaren in ver
val waren, zijn nu geheel hersteld, cn zullen op den 20 Aug. 
voor het publiek geopend worden. 

Berlijn. — De fresco-schilderwerken, aan het front van hel 
Museum, gaan sedert de terugkomst van CORNELIUS spoedig 
voorwaarts; voor het kerkhof {Campo santo) wordt veel ge
reed gemaakt, even als voor het Opera-Gebouw. Op dit 
oogenblik wordt het groote plein achter het Slot of Kasteel, 
dat naar de zijde van den tuin van het Museum geen giinsti-
gen indruk maakte, terrasgevvijze gelijk gemaakt, cn op het 
bovenste terras is voor het hoofd portaal reeds den cenen paar
dentemmer van den Baron CLOT geplaatst; het voetstuk van 
den tweeden is onderhanden. Het overbrengen van de 
Menagerie van het Paaiiwcnciland naar dc Diergaarde, kan 
ook als de vervulling van cenen lang gekocslcrdeu vvensch 
liesehouvvd worden. Vooral echter dient het plan ter bevaar-
haarmaking van het landweerkanaal in aanmerking te komen. 
Het is onberekenbaar hoeveel invloed dit werk, dat voorzeker 
Millioenen zal kosten, op het handelsverkeer zal uitoefenen, 
en het kapitaal zal stellig rijke intressen opleveren. 

— Iu de Diergaarde wordt eene nieuwe Kerk gebouwd. 

— Dc nieuwsgierigheid der Berlijiiers wordt gaande ge
maakt, door het bouwen van de nieuwe Gevangenis volgens 
liet celleiisijstenia, tegenover de Nieuwe Poort op dc plaats 
van den voorinaligen kriiidniolen. Men ziet honderdc werk
lieden timmeren en metselen. Een gedeelte van dc aau-

jj gevangen muren en dc hooge gedeelten, in den smaak 
van een hurgvcrlies, dat men aan de hoeken optrekt, geven 
aan het geheel de gedaante van eene sterkte. Als men in 
het ondcraardschc gedeelte, tusschen de lallooze reeds ge
bouwde cellen, die elk ecu verloren incnsclicnlcven vertegen
woordigen, rondwaart, wordt men door vreemde gewaarwor
dingen overstelpt. De uitgestrektheid van het geheel is aan
merkelijk. 

Hamburg. — De nieuwe gehouwen breiden zich dagelijks 
uit, en tegen het einde van het toekomende jaar (1845) zullen 
de particuliere gehouwen nagenoeg gereed zijn. Zeer fraai 
is de nieuwe wijk nabij het bassin van den A/sler, even als 

I dc derwaarts leidende stralen. In de nieuwgebouwde wij-
ij ken vindt men bijna geene kleine huizen. Binnen in dc 

Stad zijn evenwel vele misslagen begaan; bij voorbeeld ziet 
men bijna overal verdiepingen met één donker en twee lichte 

i vertrekken, vergezeld van kleine kabinetten, enz. Dc voorgevels 
der huizen ziju meestal smal, en faniilicvvoiiingcn van 5 of 6 
vertrekken ziju schaars le vinden. Er zijn verdiepingen, 
die twee woningen bevatten, welke echter geene genoegzame 
ruimte of gemak opleveren. Veeleer is daar cene verwaning 

| van kleine kamertjes te vinden, waar men in cenen hoek een 
fornuis enz. heeft aangebragt, om ten minste eene familic-
vvoniiig nabij te komen. 

Regensburg. — Men kan de groiidmuurvverkcii van de 
liefreiungshalle als voltooid beschouwen. Zij waren met 
groote zwarigheden verbonden, omdat de kern van den 
berg uil harden kalksteen bestaat, doch met eene dikke 
laag van klei en uitgeweerde kalk bedekt is, zoodat men 
tusschen beide 50 Voeten «liep moest graven, om vasten grond 
te gewinnen. De Michelsberg, op welke het gebouw aangelegd 
wordt, ligt in den scherpen hoek, die de verceniging van 
den Donau en van den Altmühl bij Ksklktim vormt, en heeft 

1 aan de Zuidzijde in het Dal van IVeltenhurg eene steile en 
onbeklimbare helling. Dc plalhoogte van dezen berg, 375 
Voet hoog, verschaft hel schoonste uitzigt in den omtrek. 
Zoo misschien al eenigc verandering moge plaats hebben, 

,i dan is de beschrijving van de Refreiungshalle de volgende: 

Het Gebouw bestaat uit eene Rotonde, in Oud-Italiaanschen 
• stijl, met eenen koepel, cn is omringd door cene aclittieu-

hoekigc opene gaanderij met hogen. Het geheel staat op 
ccn onder-gebouw van drie groote trappen, te zamen 24 
Voet hoog. Aan de Oostzijde gaat over deze 3 trappen een 
opene trap naar hoven, welke tol den ingang van de Rotonde 
leidt. De gaanderij steunt met ccn schuinsch dak tegen dc 
Rotonde. Dc 18 halve koepelgewelven zullen met historie
schilderijen versierd worden. Aan de buitenzijde loopt bo-

i ven het schiiinschc dak cene opene gaanderij. De lijsten 
|| worden met slaande akrolericn gekroond. Het dak van den 
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koepel zal mei koper gedekt, en daarenboven voor hel gc- | 
heele gebouw slechts metaal cn steen gebruikt worden. Dc 
koepel wordt verlicht door een venster van 25 Voet in 
doonnede. De ronde zaal, door de Rotonde gevormd, is . 
omringd door 18 kolommen, in overeenstemming niet dc i, 
buitenste gaanderij. Deze kolommen zijn 4 Voet dik, en i 
24 Voet hoog, en uit geelachtig graauw gespikkeld gra
niet gehouwen. Zij staan op een' trap van 2 Voet 
hoogte, die als toe te de geheele zaal rondloopt. — Vóór 
elke kolom zal eene victorie van wit marmer geplaatst wor-
den. Deze heelden dragen bronzen tafels, waarop de namen 
van gewonnen veldslagen eu Veldlieereu aangeteekend zijn. — 
De gewelven van de gaanderij aan dc binnenzijde, zullen 
met zegeteekenen cn allegorische schilderwerken versierd 
en voorts de muren met donkerkleurig marmer bekleed worden; 
terwijl men daarenboven den marmeren vloer als mozaïk 
inleggen, cn den koepel rijk vergulden zal. Dc doorsnede 
van het gebouw bedraagt 236 Voel, de spanning van den 
koepel 100 Voet, en dc hoogte van het geheele gebouw 
178 Voet. 

De Architect F. vo>- GÜRTSER , Directeur van de Academie van 
Beeldende Kunsten, vervaardigde het Ontwerp, terwijl het 
bestuur van den bouw aau den Architect A. MUUR opgedragen is. 

Wennen. — De nieuw gebouwde Orfeo/i-zaal is nog grooter 
dan de beroemde Apolio-zaal. Zij is 72 Klafters lung. 

Alles is in den Roeoco-stijl behandeld. Tuinaanleg met 
fonteinen ontbreken niet, evenmin als gaanderijen en terras
sen. Eene vcreeiiiging van kapitalisten, heeft dit gebouw 
op speculatie laten bouwen, en mislukt de onderneming, dat 
is, wordt het Odéon gedurende het karnaval niet door ten 
minste 80,000 menselien bezocht, dan is het gebouw zoodanig 
ingerigt, dat de zalen gesloten, eene straal doorgebroken, 
cn alles afzonderlijk verhuurd kan «orden. 

Behalve de in dc Voorstad Jagerzeile reeds in aanbouw 
zijnde Parochiekerk, zal men niet minder dan 5 nieuwe 
kerken in de voorsteden bouwen, en wel op den ffim-
melpfortgrund, het Breittnfeld, het Altleichenfeld, den 
Schautnburgergrund, en nabij het Belvedère. 

Petth.— Te Petthin Hongarije is men tegenwoordig bezig 
met het bouwen van eene Kettingbrug over den Domui, welke 
in alle opzigteu vermelding verdient, als eene der stoutste 
ondernemingen, iu de laatste jaren iu Europa daargesteld. 

Om zich eeiiigerinalc een denkbeeld te vormen van de 
moeijelijkliedeii, welke hij dezen houw le overwinnen waren, 
is hot noodig le weten, dat de snelvlietende Domui, opliet 
punt van overspanning, onder den gewonen waterstand, eenc 
diepte heeft van minstens G El, terwijl de vloed in Maart 
1838 tol 11 El Innen dat gewone peil werd opgestuwd. 
De gedurig verwisselende waterhoogten, en de ijsgangen, die 
des winters velden kunnen vormen van 1500 El lang, en 

I) III 

3 a 4 El dik, doen genoegzaam veronderstellen, met welke 
zwarigheden men steeds tc kampen heeft, en die zelfs van 
talken aard zijn, dat men langen lijd twijfelde aan de moge
lijkheid , aldaar eene brug te maken. 

De Heer TIERSEIJ-CLARK, een Engelsch Ingenieur, heeft 
eindelijk dit werk ondernomen. Hij was genoodzaakt, om 
de zwaarste landhoofden en penanten te maken, die nog 
ooit zijn gezien. De grootte der hoofden blijkt eenigzins uit 
de omstandigheid, dal, toen in 1842 , door den Aartshertog 
KAREL de eerste steen werd gelegd van één derzelve, die aan 
de zijde van Petth, 5000 menselien in liet inwendige van 
dit landhoofd plaats konden vinden, om gemelde pleglighcid 
bij te wonen. 

De voornaamste afmetingen van deze Brug, die thans 
derzelver vollooijing nadert, zijn als volgt: de spanningen 200 
El niet op- en afgangen van 80 El. Het bruggendek is 
12 El, GO Duim breed, en wordt door ijzeren leggers gedra
gen, die over de genoemde breedte uit één stuk zijn ge
goten. Het dek is 15 El boven den gewonen waterstand 
verheven: de hangpunten zijn 45 El boven derzelver fundering 
hoog. Dezelve zijn zeer hecht uit metselwerk vervaardigd, 
eu lot aan het bruggendek zeer fraai met granielblokken 
bekleed, welke daartoe van Mauthausen bij Lintz, 50,000 
El van Petth verwijderd, moesten worden aangevoerd. 
Verscheidene dier blokken wegen 10 a 12000 Ned. Ponden. 
Het tweede landhoofd, dat de meeste moeite heelt gekost, is 
18 El diep. De tot deszelfs fundering gebezigde heimastcn 
zijn 20 a 24 El lang en 0,37 El zwaar. Bijna 2000 dergelijke 
palen zijn gebezigd, cn daar ouder bevinden zich kostbare 
eiken uit de wouden van Slavonic, die soms tot 33 El 
lang waren. De dennen kwamen uil Beijeren en Boven-
Oostenrijk, waarloc dezelve den Doiiau meer dan 80,000 
El moesten afzakken. De geheele lenglc van dit werk is 
met de toegangen ongeveer 350 El. Het is de eerste vaste 
brug over den Donaii, tusschen Regentburg en de Zwarte 
Zee, sedert die, welke Keizer T» VIA tros in liet jaar 103 van 
onze tijdrekening liet bouwen le Eiten-Thor, of de IJzeren 
Poorten op de grenzen van Hongarije en Servië, waarvan 
de funderingen nog bestaan. 

Panna. — De Schouwburg van de oude Slad, van welks 
bestaan men lot nu loc onbewust was, is op aanmerkelijke 
diepte onder den grond ontdekt, eu wel, naar liet schijnt, 
tamelijk bewaard gebleven. De Regering heeft bevolen, het 
ontgraven van dit gedenkteeken ijverig voort le zeilen, en 
biertoe zijn bereids verscheidene huizen aangekocht De 
werkzaamheden slaan ouder het opzigt van den Heer LOPEZ, 
Directeur van het Museum, welke reeds bij hel ontgraven 
van Velleja, ondervinding verkregen heeft. Tol nu loc heeft 

\ men slechts een opschrift ontdekt, dal den Consul L. Ml MMIIS 
|j noemt. 



— 83 — — 84 - — 85 — — 86 — 

Griekenland. — Omtrent den legenwoordigeii toestand der 
bouwkunst aldaar, wordt liet volgende berigt. 

Toen liet Regentschap in liet jaar 1833 den Griekschen 
bodem betrad, vond hetzelve niets dan verwoeste bouwvallige 
steden; geene lokalen voor de rcgcriiigscollcgicii, geene woon
huizen voor de ambtenaren, slechts enkele kazernen voor de 
soldaten, cn ten laatste — behalve ccnige Duitsche Architec
ten, die reeds onder Capo d'Jslrias zich aldaar gevestigd 
hadden, doch zich slechts onledig hielden met het opnemen 
van Athene cu dcszclfs gedenkleekeiien — gecne Ingenieurs, 
en slechts een klein getal middelmatige ambachtslieden, die van 
Smyrna, Constantinople, en dc eilanden van den Archipel 
kwamen, alwaar beter gebouwd werd. 

De technische vorming der Grieksche ambachtslieden stond 
op eenen lagen trap; dc metselaar kon slechts een' muur 
van gehouwen steen loodlijuig optrekken, doch evenwel 
daaraan uitwendig geene gladde gedaante geven; alle andere 
werkzaamheden van ecu' goeden metselaar, vooral iu gebak
ken steen, waren hem onbekend; de timmerman kon slechts 
datgene, wal hij niet de zaag, de schaaf, en dc eenvoudig
ste werktuigen verrigten koude, voor den dag brengen: met 
moeite kon hij ccne plank glad schaven, en eene deur of 
eenen vloer in elkander spijkeren: van houtconstructie, hoe ook 
genaamd, had hij geen begrip. De steenhouwers, die zeld
zaam waren, waren doorgaans het bekwaamste, en meestal 
inboorlingen van de eilanden vau den Archipel, zoo ulsTnos, 
NAXOS, enz. waar deze tuk van ouds levendig gehouden 
werd, omdat men van daar praalgraven, sclioorsicencn, tafel-
dekstukken, enz. van het beroemde, onder den naam van 
Turkino bekende marmer, naar Turkije cn den Levant 
uitroeide. Schrijnwerkers cn glazenmakers kende men bijna 
niet. De Grieken hadden , behalve ecnige houten kasten en 
koffers, die men van elders komen liet, gecne meubelen, 
en ii, hel houwen gebruikte men gecne schrijnwerkers: ven
sterglazen waren niet in gebruik. De slotenmakerskunst be
stond in het vervaardigen van ruwe eenvoudige sloten, lompe 
grendels, scharnieren, enz. de smederij werd uilsluitend door 
Heidenen (Zinguri) uitgeoefend, die gelijk de nomadische 
volkstammen van slad tot stad gingen, cn aldaar hunne 
werkplaats vestigden voor het oogenblik, dat zich cenc ge
legenheid lol werken voordeed. 

Kon een metselaars- of timmermansbaas ccne ruwe tce-
kening van een zeer eenvoudig en regelmatig gebouw ont
werpen, dan was hij een der meest uitstekenden; daarbij 
was het hem cellier onmogelijk, eene opgave der kosten, en 
de hoeveelheid der vercischtc houw stollen to leveren; iu over
eenstemming met den bouwheer, kocht hij materialen; waren 
zij niet toereikende, dan werden uuilcre gehaald, lot dut dc 
bouw voleindigd wus. Daarentegen komt den Grickschcn 
werklieden dc eer toe, dat zij hijzonder vlijtig, en hij den 
arbeid steeds nuchter zijn; men heeft daartoe geen opzigter 
noodig. 

Dij dit bestaande gebrek aan bekwame werklieden, was 
het dus een hoofddoel van het Regentschap, om bij de mili
taire wervingen in Beijeren, behalve andere ambachtslieden, 
vooral bouwwerkliedcn te verkrijgen, en meer dan 1000 
metselaars, timmerlieden, slotenmakers, smeden, schrijn
werkers, zijn dun ook als soldaten naar Griekenland gegaan, 
Wfelke, wel is waar, voor het grootste gedeelte moesten die
nen, maar echter tevens bij dc publieke en particuliere 
bouwwerken, bij dc steenbakkerijen, die bet Ministerie van 
Oorlog in Athene cn Nauplia deed aanleggen, gebruikt wer
den, lit de Duitsche werklieden werden pionnier- en werk-
kompagniën zamengesteld, waarbij men Grieksche leerlingen, 
voor zoo verre men dezelve maglig kon worden, inlijfde, cn 
ze in alles onderrigltc; in Nauplia cn Paros rigtte men ar
senalen op, en plaatste daarbij geoefende Duitsche officieren 
ten bcheere, en Duitsche werklieden voor den arbeid; hier 
werden alle soorten van werktuigen, schrijnwerkers- cn slotcn-
makerswerken, enz. niet alleen voor de behoeften van de 
Regering, maar ook tegen billijke betaling voor het algemeen 
vervaardigd. Menige Griek is uit deze inrigtingen als goed 
werkman te voorschijn gekomen. Door het gebruiken der 
Duitsche werklieden bij de talrijke bouwwerken iu Nauplia, 
Pi/raeus, Athene, enz. leerden dc Griekschen veel. Niettegen
staande hen nu nog veel le lecren overig blijft, zoo hebben 
zij toch de eerste stappen gedaan, en bel is te bejammeren, 
dat de Pionnicr-kompagnicn onthouden, cn dut de arsenalen 
onder het opzigt van onwetende Grieksche officieren gesteld 
zijn, hetgeen in het vervolgde oorzaak van derzelver opheffing 
zal wezen, en dat de als onderwijzers zoo nuttige Duitsche 
werklieden, daaruit, even als alle andere uit Griekenland 
verwijderd zijn. 

Tol een Hooger Onderwijs van Grieksche bouwwerkliedcn, 
werd door dc Regering cenc School opgcrigt, die sedert 1835 
onder de leiding van den zeer verdienstelijken Kapitein VON 

ZENTXER bloeide, alwaar dc als kunstenaars hooggeschatte 
Architecten, de gebroeders HANSEN, onderwijs in hel leekenen 
gaven, cn waar voorts nog les werd gegeven, in het boetseren 
en in de beginselen der reken- cn meetkunde. Door de vlijt 
en aanhoudende pogingen van den Directeur, werd deze 
school verrijkt met ccne aanmerkelijke verzameling van 
modellen, boeken, schilderijen, gravures, enz.; ccne verza
meling, wel waardig onder bet opzigt,tc staan van lieden, 
die hare waarde weten te schatten. 

De toeloop tol deze School was groot; onder de leerlingen 
openbaarden zich talenten, en vooral grootc lust zich te be
kwamen >). 

]) tie Griek is leerzaam; hij begrijpt spoedig, want hij heeft ver
sland, zelfs geest, maar hij leert niets grondig; heeft hij eenige ken
nis verzameld, zoo blijft hij bij halfvvelcnd staan, doch is tevens van denk
beeld . dat hij nu meester in zijn vak is; hij ziet niet minachting neder 
op zijne vreemde onderwijzers, vooral wanneer deze Duilschers zijn, en 
beschouwt lich in zijne ingebeelde nlkum-l, als liet lid van een volk . dat. 

Aun het Ministerie van Riiiiicnlandschc zaken, werd even 
als aan het Ministerie van Eercdienst en Onderwijs, het ge
zamenlijk oprigtcn van Polytechnische cn Industriescholen opge
dragen, en aan hel laatste in bet bijzonder cenc Lands-hooge-
school, ccne Academie van Wetenschappen, ecu slcrrckundig 
Observatorium, het bevorderen der Kunst in het algemeen, 
het oprigtcn van Kunstscholen cn Kunstverzamelingen; ccne 
Akadcmic van Kunsten, het bewaren cn opdelven van verloren 
Kunstschatten, het zorgen voor het onderhoud van dc nog 
voorhanden zijnde, en het waken legen het wegvoeren. 
Voorts het voorstellen ter benoeming van het geheele 
personeel van alle ambtenaren voor het Onderwijs, dc Kun
sten of Wetenschappen, benevens het onderhoud der Gebouwen 
voor het openhaar Ouderwijs, enz. 

Aan het Ministerie van Oorlog, wordt het oprigtcn van 
ccne Militaire School aanbevolen. In Athene moest een Cen-
traul-Museum voor Oudheden, een kabinet voor Natuurkundige 
en Meetkundige werktuigen, eene Schilderijen-Verzameling, 
een Kabinet vau Gravures, eene Polytechnische verzameling, 
ccnSterrekundig Observatorium opgcrigt worden. 

Dc Hoogcschool werd sedert 1 Mei 1837 geopend, be
kwame Duitsche geleerden (8 in getal) waren aldaar werk
zaam, en niettegenstaande hunne betrekking, iu vergelijking 
met die van hunne ambtsbroeders in Duitschland, niet benij
denswaardig was, waren zij tevreden de leerstoelen tc heklec-
den, waar voorheen een PLATO CU anderen gezeteld waren; ook 
zij zijn o]) den 15cn Sept. 1843 verwijderd, of liever wegge
zonden. — Dc bekwame Professor UI.RIC.HS had aan deze 
eerste Hoogcschool vau het zelfstandige Griekenland, de voor
drag! over Romeiiisehc Oudheden, Dr. Ross over Archüeologic 
en Schoone Kunsten; twee Grieksche Professoren onderwezen 
Meetkunde, de beginselen der Slerrekunde, Theoretische cn 
Proefondervindelijke Natuurkunde. 

De Militaire School was vroeger toevertrouwd aun dc 
leiding van den Overste VON REINECK. Zij bezat ook ccnige 
bekwame Duitsche onderwijzers, die mede op den 15 Sept. ver
wijderd werden. Hel getal der leerlingen is bepaald op 140. 
Degenen, die uit deze School in dienst van hel Ministerie 
overgingen, waren ten spijl van het grootsche plan van onder
wijs, niel dan stumpers, die voor den eersten den besten 
Bcijcrschen Landmeter onder moesten doen. 

belangrijk voor het vervolg, zijn de navolgende bijzonder
heden omtrent de Oudheden. 

Voor dc Oudheden benoemde men dadelijk nu de komst 
van het Regentschap,. Conservators, die voor het onder-

volgens zijn oordcel, door dc geheele wereld moet geëerd worden.— 
Ilezc opmerking kan door onbevooruordectden, bij al de Grieken worden 
gemaakt, om bet even welk vak zij beoefenen. 

houd, opsporen en verzamelen van de gezamenlijke kunst-
schutten van het geheele Koningrijk zorgen moesten. Er 
werden drie Onder-conservators benoemd, die in den Pelo
ponnesus, op hctVasle Land cn op dc Eilanden een speciaal 
opzigt hadden; elk moest zijn district doorreizen, ontgravingen 
bewerkstelligen, namelijk in Athene, Tegea, Megalopolis, 
cn Sparta ; men vond de overblijfsels van den Leeuw van 
Chaeronea, cn in Athene vooral voorwerpen van waarde. 

Men kocht Oudheden van particulieren, andere schonken 
hunne verzamelingen aan het Rijks Museum, dat allereerst tc 
Aegina opgcrigt werd, en ccne grootc verzameling bezat, die 
bijzonder rijk aan vazen wus. Datgene wat lc Athene ge
vonden werd, verbleef aldaar; op andere plaatsen rigtte men 
ook musea op. üe schatkamer van ATREUS te Mijcène werd 
toegankelijk cn schoon gemaakt. 

Er werd vastgesteld, (lat al de in Griekenland gevondene 
Oudheden, als stammende af van dc Hcllecnschc Voorouders, 
ccn algemeen cn nationaal eigendom van de Hellenen zouden 
zijn, dat ul de bouwvallen of Oudheden, boven of onder den 
grond, in dc zee, in rivieren, heken, moeren of moerassen 
gelegen, Rijks eigendom zijn; al de Oudheden, die in particu
liere verzamelingen of particulier bezit zijn, alsmede degenen, 
die op particuliere eigendommen gevonden worden, zijn voor 
de helft Rijks eigendom. Wil een particulier deze verkoopen, 
dan moet hij wegens het daarin deelhebben van het Rijk, 
aan hetzelve de voorkeur ter inkoop laten, en dun eerst, 
wanneer hij niet het Rijk hel niet eens kan worden, mag hij 
de bewuste voorwerpen aau iemand anders verkoopen, doch 
moet evenwel de helft van den verkoopprijs bij het fonds van 
hel Rijks .Museum storten. Vindt iemand Oudheden door toeval 
of door opdelvingen, zoo is hij op straffe van 50 Drachmen 
boelc gehouden, hel gevondene aan den iialiurigen Conser
vator, of bij gebreke van dien, aan de Overheid te vertoonen, 
welke bepaling ook elk particulier eigenaar opvolgen moet. 
De in Griekenland gevondene Oudheden mogen onder geen 
voorwendsel hoegenaamd, zonder verlof van de Regering, 
uitgevoerd worden; invoeren kan men alle Oudheden, evenwel 
moet de eigenaar eene aangifte daarvan doen, om zich tot 
het wederuitvoeren regt le verschaffen; de uitvoer wordt niet 
geweigerd, dan, als doubletten of dubbele cu van denzelfden uard 
en hoedanigheid voorhanden zijn, of als dc Hoofd-conscrvator ze 
voor onbelangrijk verklaart. In acht nemende, dat het Rijk 
mede eigenaar is, mag men binnenslands met Oudheden han
del drijven. Hij, die zonder verlof van de Regering iu Grie
kenland gevondene Oudheden uitvoert, of daartoe de band 
leent, wordt mei eene boelc van 50 lol 500 Drachmen ge
straft, en levens worden zulke voorwerpen verbeurd verklaard, 
en hij het Rijks Museum ingelijfd: zijn zij echter reeds uitge
voerd , zoo moet de waarde vergoed, en ten voordccle van 
het Museum besteed worden. 

Het is den particulieren eigenaren van llcllceusche Oud
heden verboden, deze te vernielen, le beschadigen, of bin-
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ncii den omtrek van >/i myriamcler, in dc nabijheid van 
gedenkteekenen, kalkovens op te rigten, en cr moet zorg 
gedragen worden, liet invallen te voorkomen. Ook is liet ver
boden, tegen Oudheden aan le bouwen of ze te ontsieren. Wil 
de eigenaar de kosten van onderhoud zelf niet dragen, noch 
de noodige maatregelen ncinen, zoo zijn dc kosten uil de 
kerken- cn school-kassen te bestrijden; alsdan vervalt echter 
het gedcnkleckcn geheel aan den Slaat, terwijl dc helft van 
dc waarde, na ccne schatting van bevoegden, van beider 
zijde benoemd, aan de eigenaren uitbetaald wordt. Degene, 
die deze bepalingen niet nakomt, wordt met 5 a 100 Drach
men gestraft, cn tot dc herstelling gedwongen; daarenboven 
wordt het vernielen cn ontvoeren van Oudheden in het bezit 
van derden volgens het Strafwetboek als diefstal, of heeling 
gestraft. Laat iemand Oudheden hentellen, zonder den Hoofd
conservator te waarschuwen, of zonder inlichtingen cn aanwij
zingen van hem tc ontvangen, dan wordt hij in geldboete, 
herstelling op eigene kosten, cn tot schadevergoeding veroordeeld. 

Hij, die zonder verlof van den Hoofd-conscrvalor, van Oud
heden, die aan liet Rijk behooren, afgietsels vervaardigt, 
wordt met 5 lot 100 Drachmen gestraft, cn bovendien lot 
•chadevenroedintT veroordeeld. 

Niemand mag zonder verlof, op eigen of vreemden 'grond, 
ontgravingen bewerkstelligen, op slruflé van 25 tot 200 Drach
men; de gevondene voorwerpen worden in beslaggenomen. Het 
verlof wordt verleend op verzoek van degenen, die hun regt 
van eigendom bewijzen kunnen. 

Behalve dc werken van beeldhouw- cn bouwkunst, zijn 
onder Oudheden ook de bewerkte steenen van marmer 
als anderzins, in welke gedaante ook, begrepen; als ook 
schilderijen, mozaïken, vazen, wapens, sieraden enz. van 
metaal of van gebrande aarde, gesneden steenen, munten en 
opschriften van eiken aard. Ook voorwerpen, die uit dc 
vroegere Christentijden, uit de Middeleeuwen afstammen, 
zijn aan deze bepalingen onderworpen. 

Men ziet hieruit, dat, als deze bepalingen eeiiigzins 
nageleefd worden, inen misschien nog vele belangrijke 
Oudheden ontdekken zal ; ten minste zal men op deze wijze 
bewaren wat men bezit, en niet meer blootgesteld zijn aan 
de plunderzuclit der meest beschaafde natiën van Europa, 
die, ten einde hunne musea niet eenige fragmenten le ver
rijken, dikwijls dc schandelijkste vernielingen cn beroovingen 
gepleegd , en dus eigenlijk gezegd, weinig regt heb
ben op de onbeschaafde Turken le smalen, die ten minste 
deze Oudheden veelal ongemoeid lieten. Van daar dan ook, 
dat Lord BÏHON , verontwaardigd over de plunderingen van 
Lord ELGIN, op de muren vau het Parthenon dc navolgende 
regelen, in navolging vau liet bekende Roiiieinsclic spreekwoord, 
beitelde: 

ïiQuod non fecerunt (ïuthi 
» Fecere SCOTTI." 

Arabit. — De Franschc reiziger ARWAUD, heeft dc [bouw
vallen van Saba ontdekt, tegenwoordigjl/n/'a-gehertcn, cn 
liggende tusschen 1 Jemen en Mathal. Men ziet aldaar de 
bouwvallen van verscheidene kasteden en tempels, van welke 
een den naam van Harem-Jiolkit (vrouwen-huis van dc 
Koningin SABA) droeg, en eenc elhplische gedaante bad. 
Eenc menigte van belangrijke opschriften zijn door den Heer 
AKNACD medegebragt. 

• 

China. — Hel grootste bewijs, dat dc Chinezen reeds vóór 
160 jaren uitstekende kundigheden, en bekwaamheid in de 
Werktuigkunde bezaten, zijn de Hangbruggen, welker uitvin
ding aan de' Dynastie HAN wordl toegeschreven. Volgens dc 
getuigenis van alle geschied- cn aardrijkskundige schrijvers, 
beproefde cn voltooide SCHANG-LEANG, opperbevelhebber van 
Genas, ouder Kaou-Tsaa, den eersten Kan, het bouwen van 
wegen in de bergachtige provincie Schen-se, ten A\cslen van 
dc Hoofdstad. Tot hiertoe hadden de hoogc bergen en diepe 
dalen bet verkeer iu deze provincie zeer moeijelijk gemaakt. 
Met 100,000 werklieden hieuw SC.HANG-LF.AKG wegen door 
dc bergen, wierp de uitgegraveiie rotsklompen in de dalen, en 
waar dit niet toereikende was, bouwde hij bruggen, welke 
op pijlers of regtstandeii rustten. Op andere plaatsen bragt 
hij het sloulc plan len uitvoer, bruggen over grootc afgron
den te leggen. Deze bruggen, welke door de Chinesche 
schrijvers tc regt „vliegende bruggen" genoemd worden, en 
die noj; in groot getal aanwezig zijn, zijn somwijlen zoo 
hoog, dat zij niet zonder vrees en gevaar kunnen gebruikt 
worden. Eenc derzclvc, bij voorbeeld, die heden nog gebruikt 
wordt, heeft eenc lengte van 400 Voeten, cn hangt over 
cenen afgrond vau 400 Voeten dicple. Dc meeste dezer 
Hangbruggen zijn zoo breed, dat vier ruiters gemakkelijk 
naast elkander op dezelve kunnen rijden; aan beide zijden 
zijn leuningen aangebragt. 

Daar men uit de lieriglen van Zendelingen verneemt, dat 
ten minste vóór anderhalve eeuw in China Hangbruggen 
gebouwd werden, cn daarbij ook vermeld werd, dat eenige 
derzelve van ijzor waren, zoo is het onmogelijk noch onwaar

schijnlijk, dat door deze lieriglen Europcschc Ingenieurs op 
dit denkbeeld zijn gekomen. Wel is waar, moest de con

structie op nieuw uitgedacht worden, doch men kan daarom 
deze uitvinding den Chinezen niet betwisten. 

Het is zeer belangrijk, de détails van dc constructie de
zer Chinesche bruggen le leeren kennen; uit het Engelsche 
werk, waaruil wij dit oiitlcencn, kunnen wij dil evenwel 
niel nazien. 

BOEKAANKONDIGING. 

— Onlangs is bij deu Boekhandelaar W. DE GHEBBEK, in het 
licht verschenen, ccne Ver houdingt-tafel, aanwijzende dc 
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dikte en zwaarte van geplet cn gegoten Lood, volgens den 
Vierk. Amst. Voel en dc Ned. El berekend, zamengesteld 
door den Heer E. tl. HARTMAH, M'. Loodgieter te Amsterdam. 
Daar deze Tafel hij het maken van berekeningen van een 
groot gemak zal zijn, zoo verdient de aandacht daarop ge
vestigd le worden; tc meer, omdat de dikte van het Lood, 
volgens gegevenc zwaarte, als omgekeerd de zwaarte volgens 
bekende dikte, op die Tafel gevonden wordt, cn zij dus in 
alle voorkomende gevallen met vrucht kan worden aangewend. 

- De lieer SERVAF.S DE JONG Ie 't/fertogenboxch, vervaardigt 
een Werk, dal tot titel zal voeren: Bijdrage tot de kennit der 
Gothitche Bouwkunst of Spitsbogenstijl. Wij hadden hel 
genoegen, eenige pluim, die Zijn Ed. daartoe in gereedheid 
gemaak heelt, te bczigtigeu, en vleijenons, dat, indien het ge
heele werk mei dezelfde zorg en bekwaamheid wordt behandeld, 
waarmede deze teekeningen volvoerd zijn, hetzelve eene be
langrijke aanwinst voor kunst en wetenschap zal genoemd 
worden, en den Heer SERVAF.S DE JONG tot eer zal verstrek
ken: het werk zul hij P. SCHEEFHALS IC 's/ioscb worden 
uitgegeven. 

B E R I G T. 

De Redactie acht zich vcrpligt, op het „Nawoord", 
voorkomende in de 5d' Aflevering van den Nederlandscheii 
Kunsispiegel, uitgegeven den 15 February I. I., te berigten, 
dat de redenen, waarom door haar de plaatsing is geweigerd 
van een artikel, betrekkelijk den bouw der R. K. Kerk, 
gezegd het Boompje, cenvoudiglijk daarin bestonden, dat het 
stuk niet met den naam des Inzenders was voorzien, en der
halve als eene Critischc Beschouwing behelzende, ingevolge 
de Wetten der Maatschappij Tot Bevordering der Bouw
kunst, niet in dc Bijdragen kon worden opgenomen. 

S I. O T 

Hel artikel, betrekkelijk de Gewapende Balken, in het 
bewaarschool op dc Anjeliersgnicht tc Amsterdam, door den 
Architect HEIININCX , zal in ons eerstvolgend Stuk worden 
geplaatst. 

~ f ( * f 

http://Sc.hang-Lf.akg


DE KEPilv DER. R C. GEMEENTE OP HET BEGIJNHOF AAN DE ST.JANSSTRAAT TE H A A R L E M 

Tijr l. DoorsuF.de over dfi ureedie 

PLAAT III. 

I 
/ ' • , n f t t u d n t i q e n J///it*//r StuA 

Qi w''3i 

Fig- f l . Katte a r a d 

ra i l i j d en balie 

Hjr.g liekrepelincj 

van dtn loren . 

1 3 



fl/W/UUlA/VlA/UlAA/iA/W 

O V E R Z I G T V A N D E G E S C H I E D E N I S E N O N T W I K K E L I N G D E R B O U W 

K U N S T B I J D E V E R S C H I L L E N D E V O L K E N D E R A A R D E . 

IX., P i e . e i W A . « . N . S C H E ; B O U V / r i W J f . S j T , 

c tiende Eeuw kan in de ge
schiedenis der Christelijke vol
keren in het Westelijk Europa 
beschouwd worden, als liet 
tijdperk, waarin eene afschei
ding der oudere en nieuwere 
kunstbegrippen plaats had. Tot 
dien tijd toe, hadden de vol
keren van bet vroegere Wes-
tersch-Rorneinsche Rijk, en de 
Gennaansche volkstammen on

der elkander geleefd, zonder hunne nationaliteit sterk 
le gevoelen. Voor de kunst waren de Romcinsch-
Christelijke en Bijzantijnsche vormen het meest gewild; 
daar dc Gernianiërs toen de kracht nog niet bezaten, om 
eigene kunstvormen te scheppen; de vroeger bij de Oud-
Christelijke kunst vermelde Anglo-Saksische kunstwer
ken moeten hierbij echter als eene uitzondering of als een' 
voorbode van latere ontwikkeling worden beschouwd. 

Na de 10dc Eeuw echter vormden zich nieuwe vol
keren en staten, die meerdere zelfstandigheid bezaten, 
en bereikte ook de Gennaansche volksgeest dien trap van 
ontwikkeling, dat dezelve op de uiterlijkheden des levens, 
en de beschaving zijnen invloed begon uit te oefenen. 

Dat dit gunstig op dc kunst in hel algemeen, 
moest werken, is wel niet te betwijfelen. Men begon 
dc vormen der Oud-Christelijke kunst op nieuw lc be
zigen, doch volgde dezelve niet meer zoo slaafs na; 
zoodat de stijl, die daaruit ontstond, (als zijnde grooten
dcels cene omzetting der van de Romeinen overgeno
men vormen) voegzaamst met den naam van Komaun-
schcii kan worden bestempeld, 

i). in. 

Deze stijl van bouwen, kan wederom in verschei
dene trappen van ontwikkeling worden verdeeld. In 
den aanvang merkt men bij dezelve slechts eenigc 
ruwe en onzekere trekken op, waaraan de rigting, 
die dezelve later genomen heeft, kan worden bespeurd. 
Ook wits dezelve toen nog niet krachtvol genoeg, om 
de ontaarde vormen der latere Oud-Christelijke kunst 
geheel te hervormen. In de laatste helft der l l d e Eeuw 
werd dezelve eenigzins zelfstandiger, en in de 12de Eeuw-
werden reeds alle vormen vaster en vrijer, en begon 
de Gennaansche invloed zich te doen gevoelen; terwijl 
verscheidene voortbrengselen uit het einde der 12de en 
het begin der 15dc Eeuw, worden gevonden, waarvan 
de vormen al de zuiverheid der klassieke kunst be
zitten. Zelfs gedurende de gansche lo d e Eeuw vinden 
wij daarvan enkele voorbeelden. Deze terugkeer tot 
de klassieke Oudheid, hoe belangrijk ook, was echter 
geheel met de algemeene levenswijze der Christelijke 
volkeren van het Westelijk Europa in wederspraak. 
De Gennaansche stijl trad plotselings en met geweld 
te voorschijn, en verdrong dezen tot de antieken over
hellenden stijl. Het einde van de 12de of het midden 
der 15dc Eeuw , is in de verschillende landen, het tijd
perk , waarin de beide stijlen van elkander afgeschei
den voorkomen, en waarin ook de Romaansche stijl 
deszelfs einde bereikte. Bij sommige kunstv oorbreng-
sclen, meent men wel een' overgang of vermenging 
der beide stijlen le moeien opmerken, doch dit is 
meer gelegen in de toevallige overeenstemming van 
sommige vormen, die als herinnering der vroegere 
waren blijven bestaan. 

Hoe veel zelfstandigheid de Romaansche stijl ook 
6 
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bezit, en hoe merkwaardig de vormen ook zijn, zoo 
kunnen wij dezelve echter voor het grootste gedeelte 
tot vroegere grondbeginselen terugbrengen. Vooreerst 
hebben wij den Romeinsch-Ghristelijken basiliekenbouw, 
welke in enkele gevallen, daar waar de geest van den 
nieuw eren tijd zich niet. zoo sterk liad ingedrongen, 
op dezelfde wijze als in de Oud-Christelijke kunst, ji 
wordt aangetroffen. Vervolgens is ook de Bijzantijn
sche bouwstijl van invloed geweest, en in sommige, 
hoezeer weinige; gevallen bijna getrouw nagevolgd. 
Als een derde beginsel kunnen wij de Mohammedaan-
sche kunst noemen, van welke sommige détails zijn 
overgenomen; eindelijk ten vierde vertoont zich ten 
duidelijkste de invloed van de nieuwere rigting «Ier 
denkbeelden, welke aan de Germanen wordt toege-
schreven, en zich zoowel in de détails, als in den 
gczaiucnlijkcii aanleg der bouwkundige werken laat 
bespeuren. 

In het algemeen is de Christelijke basiliekenbouw, 
de grondslag van hel geheele stelsel der Romaansche 
bouwkunst, en blijft ook gedurende den ganschen 
tijd, dat deze laatste stijl bestond, deszclfs invloed 
uitoefenen, hoezeer meestal gewijzigd, vooral wat de 
détails betreft. Eene der voornaamste veranderin
gen in den aanleg dezer gebouwen, is de betere in
rigting van het koor, welke bij do Oud-Christelijke 
basilieken, voornamelijk wanneer twee zulke koren 
waren aangebragt, (zoo als b. v. in de basilica van 
St. Gallen) met de innerlijke inrigting geheel iu weder
spraak is; terwijl dezelve bij gebouwen in den Ito-
maanschen stijl, wezenlijk lot de schoonheid van het. 
gebouw bijdraagt. 

Daartoe werd het bouwen van ccn kruisschip, het
geen vroeger slechts als uitzondering werd aangetroffen, 
thans doorgaans als regel aangenomen; daarbij werd 
het gewone schip der kerk naar achteren verlengd, 
cn daar achter eerst de tribune voor het hoofdaltaar 
aangebragt: terwijl dc ruimte vóór hetzelve, voor het 
koor bestemd bleef. 

Meestentijds werd ook het middengedeelte van het 
kruispand aan hel koor toegevoegd; wordende alsdan 
de beide vleugels door borstweringen van het koor 
afgescheiden, en als bijzondere kapellen gebruikt, 
betgeen ten minste niet met den aanleg in strijd is. 

Het altaar met hel koor vormden alzoo tc zamen 
een sanctuarium van meerdere uitgebreidheid; hetwelk 
dadelijk iu het oog viel, daar men om deze ruimte 
lieter van hel overige gedeelte der kerk af tc zonde-
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ren, dezelve aanmerkelijk hooger aanlegde, zoodat een 
aantal treden den toegang daarstelde. Deze hoogte 
werd gebezigd, om onder dezelve eene Cnjpta van 
eenige uitgebreidheid daar te stellen, welker bedekking 
gemeenlijk door kruisgewelven, op rijen kolommen 
rustende, werd gevormd. Deze ondcraardschc kerken 
zijn zeer belangrijk, en werden lol de viering van 
mysterieuse leesten en andere plegtigheden, alsmede 
tot hel houden van lijkdiensten voor dc martelaren 
gebezigd. Overigens kan men deze inrigting als geheel 
van Germaanschen oorsprong beschouwen, daar de
zelve bij de Duitsche basilieken uit dien lijd, hoofdzake
lijker cn meer in overeenstemming met den gezamen-
lijken aanleg voorkomt, dan bij de Ilaliaanschc. Ook 
vindt men hij de Duitsche basilieken, tegenover het 
hoofdkoor, dikwerf een tweede koor met tribune en 
Cri/ptu aangebragt; verder eene eigenaardige verceni
ging tusschen de penanten en de kolommen, die de 
afzonderlijke ruimten van elkander afscheiden (niet 
zelden ook, alleen penanten zonder kolommen), en 
ten laatste eene onmiddelijke verbinding van de torens 
met het ligchaam van het gebouw ; al hetwelk bij dc 
Italiaanschc basilieken niet gevonden wordt. Bij deze 
laatste is «le toren steeds even als vroeger, afzonderlijk 
ter zijde van het gebouw opgerigt, en werd «le mid
denruimte , ontstaande uit de doorsnijding van het lange 
en kruisschip, op de Bijzantijnsche wijze door een' 
koepel overwelfd. Ook de ordonnantie van zijgaande
rijen, «lie door arcaden met het rniddenruim vereenigd 
worden, alsmede het daarstellen van tribunes ter we-
«lcrzijde van het hoofdaltaar, (welk laatste een zeer 
gewoon verschijnsel bij «lc Romaansche basilieken is), 
kan even zoo, als van «le Bijzantijnsche bouwwerken 
overgenomen, worden beschouwd. 

Behalve deze gebouwen, die, niettegenstaande dc 
genoemd»! wijzigingen, toch nog allijd den basilickcnvorni 
behouden hebben, vindt men andere, die tot «en we
zenlijk nieuw stelsel van bouwen behooren. Ook bij 
deze is de hoofdvorm steeds, «lie «Ier basilieken, doch 
«le ordonnantie, dc bouwwijze zelve, is geheel ver
schillende. De vlakke bedekking werd geheel en al 
weggelaten, en in plaats daarvan de gewelven gebezigd'; 
ofschoon Op eene wijze, die zeer verschut van de 
vvillckeurig-zanmngevocgde kocpelv ormen in den Rijzan-
tijnschen stijl. Bij de basilieken zijn «le schoonheids-
vormen slechts in «ene horizontale rigling ontwikkeld, 
want boven de lijnen der arcaden, «lie de zijpanden 
met liet hoofdruim verbinden, cn «lie der altaartribune, 
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vindt men niels, dat eene verdere aaneenschakeling 
daarslelt. Thans echter werd deze aaneenschakeling 
ook in cene verticale rigting voortgezet. De onder
steuningen der arcaden (thans penanten niet lijstwerk 
in plaats van kolommen), werden langs de wanden 
van het niiddcnruiin tol aan «Ie bedekking opgetrok
ken, en aldaar «loor wijtl uitgespreide bogen met cl-
kaniler verbonden. Dc ruinilc, tusschen deze laatste, 
werd echter niet zoo als bij «lc Bijzantijnen «loor koepels 
welke ieder op zich zclvcn slaan, overwelfd, maar door 
kruisgewelven (die het oog langzamerhand voorllcidcn, 
tol «lat «lc lijnen iu «le ronding van den halvcn koepel 
der allaarlribune verloren gaan), overspannen. Op ge
lijke wijze zijn dan ook de lagere zijpanden overwelfd. 
De kolommen, «lie vroeger de arcaden ondersteunden, 
(thans in penanten verwisseld, «laar dezelve tevens 
moesten dienen, ter ondersteuning «Ier gewelven), ver
kregen daardoor een zwaarder aanzien. Om echter dezen 
vorm zoo veel mogelijk le verlevendigen, bragt men 
tegen dezelve wederom halve kolommen aan, waar
uit alsdan de hoofdbogen der gewelven, als ook de 
bogen langs de zijwanden van het rniddenruim oprijzen. 

Tot «lil zeifile einde werden ook in de zijgaanderijen 
halve kolommen aangebragt. Door dit alles wordt aan 
de wanden cn de bedekking der gebouwen aan «le 
binnenzijde, een levendiger aanzien gegeven, dan zulks 
bij de basilieken plaats bad, en ook is alles heler aan
een verbonden, en vormt eene betere verceniging. Ver-
«ler ziet men gemeenlijk ook, even als in den Bijzan-
lijnsehen stijl, op het kruis «Ier kerk een' koepel 
geplaatst, die, met de kruisgewelven in overeenstem
ming, meestal uil meerdere gewelfv'lakken is zamenge-
steld. De grondvorm is daarbij veelal een achthoek. 
Ook «lc altaartribunen werden oj> dergelijke wijze 
overwelfd, zoodat de bolvormige bedekking meer en 
meer in onbruik geraakte Hel aanbrengen van gaande
rijen boven de zijpanden, is ook bij dergelijke gebou
wen een bijna algemeen verschijnsel. 

De oorsprong dezer gewelfde basilieken, (zoo als 
uien dezelve zou kunnen noemen, om beu van «Ie 
eigenlijke gebouwen van dezen naam lc onderscheiden), 
is ons nog niet volkomen duidelijk. Hel is intusschen 
bijna zeker, dal ook dit beginsel uit den Germaanschen 
volksgeest is ontsproten. Wij kunnen zelfs met grond 
vermoeden, dat in Duitschland reeds in het begin der 
l l d c Eeuw dergelijke werken zijn uitgevoerd; die later 
algemeener werden. Ook in Norniandië, alwaar de 
Noormannen, ccn volk van Germaanschen oorsprong, 

hunne heerschappij hadden gevestigd, vinden wij dit 
zelfde beginsel, ofschoon eenigzins strenger, in de tweede 
helft «Ier l l d u Eeuw , aangewend. In Italië zijn ons, 
voornamelijk in Loinbardië, eenige gebouwen in dezen 
stijl bekend; waarbij ook «Ie Gennaansche geest ten 
duidelijkste te herkennen is. 

Wat «le vorming en behandeling der bouwkundige 
détails aangaat, bestaat er tusschen «Ie beide wijzen -
van «len Rouiaanschcu bouwstijl («lat is, tusschen de 
eenvoudige en gewelfde basilieken) geen wezenlijk on-
«lerschckl: hel weinige verschil, dat in dezelve gevon
den wordt, moei aan den volksgeest en «Ie verschillende 
trappen van ontwikkeling worden toegeschreven.. Over 
het algemeen werden «Ie détails nog volgens «Ie antieke 
Romcinsche wijze daargesteld. Deze omstandigheid is 
zeer karakb'i'islick gedurende hel geheele «laarzijn van 
den Romaanschen stijl. Dc horizontale lijsten doen 
voornamelijk dezen antieken slcmpcl uitkomen, en de 
veranderingen, die soms daarin plaats hadden, kunnen 
meer als ornementen, dan als ecu uitvloeisel van den 
slijl worden beschouwd. De kolommen zijn evenzoo 
naar de antieke modellen genomen, cn meestal hebben 
dezelve den altisclien basis; ook de halve kolommen, 
die legen de penanten zijn geplaatst, zijn van denzelf
den vorm, ten minste wanneer dezelve niet tot andere 
«loeleinden zijn aangebragt; of met andere gedeelten 
van het gebouw iu verband slaan. 

Echter zijn er onder de détails verscheidene, die 
geheel van «len vorm d«;r antieken verschillen. Men 
bespeurt dezelve voornamelijk daar, waar «le gewelven 
op «le hiervoren aangehaalde wijze waren gevormd, en 
wel voornamelijk bij de kolomkapiteelen. Op die 
plaatsen, waarde antieke vormen van invloed waren, 
zijn «le Romaansche kapiteelen min of meer eene vrije 
navolging van de antieke Corinthische; doch meesten
tijds en voornamelijk daar, waar dc Gennaansche in
vloed zich gevoelen deed, zijn dezelve op cene eigen
aardige wijze gevormd, «lie een' overgang «laarstelt, 
tusschen den cilindervorm der kolom, cu dien van het 
vlak der bogen. Dezelve zijn namelijk van boven 
vierkant cn loopen naar onderen loc in ecu' cirkel uit. 
Deze vorm kan echter meer als ornement, dan als een 
wezenlijk bouwkundig (hel worden aangemerkt. Ook 
is dezelve eenigzins zwaar; hoewel lol de opname van 
beeldhouwwerk zeer geschikt. Hij de vroegste bouw
werken in de Romaansche kunst, is «leze versiering 
over het algemeen vrij zwaar; terwijl bij latere wer
ken de kapiteelen weder digter bij tien vorm eener 
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kelk komen, en evenzoo met beeldhouwwerk zijn 
versierd. 

De bogen hebben doorgaans den halven cirkel
vorm. Daarenboven is ook de Ooslersche spitsboog, 
voornamelijk daar overgenomen, waar de Mohainnie-
daansche kunst op dc Romaansch-Christelijke haren 
invloed konde uitoefenen, zoo als in Sicilië; overigens 
komt de spitsboog in de vroegste tijden der Romaan-
sche bouwkunst slechts zeldzaam voor, doch later, 
wanneer de overgang tot den Germaanschen stijl duide
lijker in het oog valt, vindt men dezelve met beter 
gevolg aangewend, hoewel echter de overige vormen 
daardoor gcenc verandering ondergingen. In de laatste 
tijden van den Romaanschen stijl komt ook wel eens 
een boog voor, uit meerdere cirkelbogen zamengesteld, 
doch welke, (niet ongelijk aan die bogen, welke in 
de Mohammcdaanschc bouwkunst voorkomen) slechts 
als ter versiering aangebragt, moeten worden lieschouwd. 

De ordonnantie cn uitvoering van den Romaanschen 
boog is echter nog even zwaar en massief als in de | 
Oud-Christelijke en Romcinschc kunst. Dit valt voor- j 
namelijk in het oog bij de arcaden, welke de zijpan-
den van de kerk afzonderen, cn in de gewelfde basi-
Keken bij de breede banden der bogen, waar tusschen 
de kruisgewelven zijn vervat; die bogen echter, welke 
in de buitenmuren van het gebouw zijn aangebragt, 
en wel voornamelijk bij de portalen, maken daarop 
eenc uitzondering. Rij deze laatste is reeds eene toe-
nadering tot de latere ontwikkeling der bouwkunst 
duidelijk te zien. De zijwanden der portuien zijn na
melijk van builen af schuins toeloopende, en schijnen i 
den aanschouwer tot het binnentreden uil te noodigen; | 
deze schuinsche vlakten vertoonen eene afwisseling van I 
kolommen en penanten, welke eene verticale versiering i 
van den bogen vorm daarstellen, die eerst willekeurig I 
werd gebezigd;doch welke later meer algemeen werd, 
en daardoor aan de bogen in het algemeen eene nieuwe 
pracht verleende. Op dergelijke wijze werden dan de 
vensteropeningen, en iu den lateren tijd van den Ro-
maanschen stijl de arcaden, zelfs de gewelven aan de j 
binnenzijde van het gebouw ingerigt; hoewel de bogen 
nog altijd den broeden naar het antieke zweemenden 
vorm blijven behouden. 

Deze overwelfde openingen en voornamelijk de por- , 
talen aan den ingang, geven aan het uiterlijk «Ier 
gebouwen in den Romaanschen stijl een beter aanzien, 
dan zulks tijdens «Ie Oud-Christelijke kunst het geval 
was. Verscheidene andere uitwendig aangebragte ver- | 

sieringen, waarbij wederom de voortbrengselen der an
tieken herdacht werden, bragten mede tot dezen 
welstand toe. Zoo ziet men b. v. kroonlijsten aange
bragt, die door consoles worden gedragen; pilasters, 
die tot onder de lijsten opgaan, enz. De bogenvorm 
bleef echter het voornaamste ornement. Veeltijds gaat 
onder de kroonlijst een zoogenaamd bogenfries door, 
(dat is eene reeks van kleine halve cirkelboogjes), 
waarvan op gelijke afstanden eene soort van breede pi
lasters, lissencn genaamd, langs de muren naar bene
den loopen. Deze decoratie geeft aan het uiterlijk der 
Romaansche bouwwerken in Duitschland, eene eigen
aardig schoone indeeling. Deze lissencn zijn zelden 
van een kapiteel voorzien, zoodat zij niet als pilasters 
beschouwd kunnen worden; somtijds ook worden de
zelve door slanke halve kolommen vervangen. In enkele 
gevallen zijn de buitenwanden der gebouwen met 
doorloopende arcaden versierd, welke somtijds opene 
gaanderijen vormen. Bij de gewelfde basilieken ziet men 
niet zelden kleine gaanderijen, door arcaden gevormd, 
onder de bovenste kroonlijst van het gebouw aange
bragt , die soms om het geheele gebouw rondloopen; 
deze versiering bekroont de gebouwen op eene buiten
gewoon rijke wijze. 

Aangaande het karakter van het Romaansche or
nement, kunnen wij in het algemeen aanmerken, dal 
«laar, waar geene navolging van antieke vormen plaats 
grijpt, zich «le nieuwe rigting, die aan tie Gcrmaan-
sclm natiën wordt toegeschreven, ten duidelijkste ver-
tooul. Afbeeldingen van «lieren cn menschen, mon
sterachtig voorgesteld, draken, en andere ongehoorde 
of fabelachtige voorstellingen van alle soort, zijn ge
meenlijk op eene eigenaardige wijze door «le bladeren-
ornementen hccngcslingerd. In «Ie vroegste tijdperken 
van het bestaan van dezen stijl, zijn deze voorstellin
gen veelal ruw van ordonnantie en uitvoering, doch 
in lalcre lijden weid dit beter; en kan men bij dezelve 
overal een zeker vernuft zien tloorslralen. In het al
gemeen is het volle Romaansche ornement juist het 
tegendeel van het bonte Moliamiiiedaansche ornement, 
ofschoon dit laatste niet zelden op eene verrasschende 
wijze in tien Romaanschen stijl wordt nagevolgd. 
Overigens schijnen ook in dezen stijl alle die gedeel
ten, welke tol versiering strekten, met bonte kleuren 
bedekt te zijn geweest. 

Eindelijk moeten wij nog iets van de Romaansche 
bouwkunsl in betrekking lot de beeldende huist aan-
halen. Hierbij vooral vertoont zich ook eene grooterc 

ontwikkeling, dan bij de Oud-Christelijke kunst. Aan 
de portalen ziet men eene groote menigte beeldwerk, 
meest in basreliëf aangebragt, hetwelk zich voorna
melijk in het halfcirkelvormige gcwelfvlak boven den 
ingang bevindt; terwijl niet zelden ook tusschen de 
kolommen, aan de zijden van het portaal, standbeel
den zijn opgerigt. Ook de deuren zelve weiden van 
builen met beeldhouwwerk bedekt, eene gewoonte, 
die reeds van de vroegste oudheid afstamt. Deze ver
siering der portalen is in zoo verre voor «le kunst van 
belang, daar zij, als het ware, het binnenste met het bui
tenste vereenigt en tot bet binnentreden uitnoodigt. 

De versiering aan de binnenzijde tier gebouwen, 
slaat ov erigens op geen hooger standpunt, dan bij de 
Oud-Christelijke kunst, ofschoon ook eenige vooruit
gang merkbaar is. Zoo zijn onder anderen de borst
weringmuien die de zijpanden der kerken vau het 
koor afscheiden, aan de achterzijde met nissen, waarin 
standbeelden geplaatst werden, voorzien, en boven
dien door basreliëfs of schiltlerstukken versierd. Doch 
veel opmerkelijker vertoont zich het beeldhouwwerk 
aan die voorwerpen, welke op zich zelve staan, als 
aan de Ambouen, predikstoelen, doopbekkens, alta
ren, en dergelijke. In het algemeen werden ook deze 
basreliëfs even als de andere ornementen meer of min
der met kleuren bedekt. 

Bij het hiervoren behandelde, zijn de kerkgebou
wen als de voornaamste monumenten der Roinaansche 
bouwkunst, bijzonder bedoeld, doch hetgeen daarvan 
gezegd is, geldt ook voor gebouwen van minder be
lang. Onder «leze laatste behooren de baptisteriën, 
«lie met eenige wijzigingen, even als die der Oud
christelijke kunst, zijn ingerigt; voorts kapellen, eene 
navolging van «le oude ronde Kerk van het Heiligt; 
Graf te Jerusalem, en welke dan ook, voornamelijk aan 
«le grafdiensten gewijd waren. Bovendien vereischte 
«Hik hel kloosterleven eene menigte bouwwerken, als: 
kapittelzalen, dikwerf met kolommen versierd, kruis
gangen en gaanderijen, die eene opene plaats omringen, 
alle op eene daarvoor passeiule wijze uitgevoerd. 
Ook vertoont zich de Romaansche stijl bijzonder prach
tig bij vorstelijke paleizen en zelfs verscheidene burger 
woonhuizen binnen de steden, werden te dien tijde in 
«lezen slijl gebouwd. 

2. DE GEDENKTEEKENEN. 

a. TE ROME. Verscheidene basilieken, die tot het 
tijdperk, dat wij liier behandelen behooren, onder

scheiden zich in niets wezenlijks van dc oude basilieken 
van Rome. Als zoodanige, kunnen wij noemen de Ker
ken: S.Ilartolomco all' isola, in het begin der l l d o Eeuw 
gebouwd; S. Giovanni alia porta lalina uit de l l d e of 
12 d e Eeuw, Qnattro Santi omstreeks 1100; S. Spirito in 
Sassia in 1198gebouwd; S. Giovanni c Paolo, uit del2 d e 

of 15 d c Eeuw, waarvan de allaarlribune aan de buiten
zijde niet eene Romaansche arcadengaantlerij onder het 
dak, is versierd, en eindelijk, het nieuwe ruim «Ier 
Kerk, St. Lorenzo f'uori le mura denkelijk tusschen 
1216 en 1227 gebouwd, en waarvan de kolommen 
dooreen groot verschil van diameter in het oog loopen. 

Zeer belangrijk zijn die werken, welke op bet einde 
van bet tijdperk der Romaansche bouwkunst, zoo om
trent het midden der 12 d c Eeuw, in gehouwen steen 
werden uitgevoerd, en eigenlijk meer als aangebragte 
versierselen, dan als eigenlijke gedenk teekenen moeten 
worden beschouwd. Wij bedoelen hier voornamelijk 
de tabernakels en dergelijke, die boven altaren en graf
tombes werden opgerigt, en uit kolommen met een 
horizontaal architraaf bestaan, doch waarbij in plaats 
van een fries, kleine kolommen zijn geplaatst, waarop 
de kroonlijst rust. De fraaiste werken in «lezen trant, 
zijn «le arcaden van de binnenplaatsen der kloosters. 
Sommige derzelve zijn onversierd; als die van S. Lo
renzo, uit het einde der 12 d c Eeuw : die van S. Yinccnzio 
alle tre fontanc, en «lie van S. Sabina. Dc binnen
plaats van het Klooster S. Benedetto te Subiaco, in 
den jare 1235, door den Romein Cosmu en zijne zonen 
gebouwd, munt echter uit door de sierlijkheid hater 
verhoudingen, ofschoon ook de vormen tamelijk een
voudig zijn. Allerprachtigst is daarentegen de binnen
plaats van het Klooster S. Paolo f'uori le mura, alsmede 
«lie van S. Giovanni in Latera no te Rome, beide onge-
twijfehl lot «le eerste helft der löic Eeuw behoorende; 
«Ie verschillend gevormde, en ten deele gedraaide ko
lommen, dc onderscheidene kapitcclen, de fantastische 
beehlhouwwerken, ter opvulling van de ruimte tusschen 
de bogen tier arcaden, alsmede de rijke; mozaïke orne
menten van «Ie lijsten boven deze arcaden; «lit alles is 
een voortreffelijk voorbeeld der ontwikkeling vau «len 
Romaanschen stijl, op hel einde van dit tijdperk. Bij 
«leze laatste valt bovendien het weder gebruik maken 

| van antieke vormen, ten duidelijkste in het oog. 

b. b TOSCANE. Hier hebben wij vooreerst de 
! basilica S. Pietro in Grado, niel verre van Pisa. Deze 

Kerk bestaat uil twee deelen; hel grootste gedeelte is 
j| naar het Oosten, het kleinste naar het Westen ge-

t 
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koerd, beide zijn (helpeen in Italic eene zeldzaamheid jj 
is) van eene tribune voorzien; hel Westelijk gedeelte 
schijnt later gebouwd; de kolommen zijn antiek, doch 
hebben boven hel kapiteel eene zware dekplaat, die , 
wclligl naar de Bijzantijnsche kapiteelen is gevolgd. : 

Aan de buitenzijde is een (Vies.van halve cirkelboogjes 
inet listenen in den vorm van pilasters aangebragt; jj 
tusschen de boogjes van dil fries, zijn vullingstukken ! 

van gekleurde en verglaasde llioiiaurdc aangebragt, j 
hetgeen als een echt Toscaansch ornement kan worden 
beschouwd. Dit gebouw vormt een' overgang van den 
laatslen lijd der Oud-Chrisleiijkc lot de Romaansche | 
kunst; hetzelve schijnt in de H ' l c Eeuw voltooid te j' 
zijn geworden. 

Veel belangrijker dan rlil gebouw, zijn de Ito-
maansche monumenten le Pisa, voornamelijk de Dom 
met hel baptisterium, dal tegenover de facade staal, 
en de ter zijde opgcrigtc klokkentoren. Deze drie ge- I 
beuwen munten uil, «looi- eene eigenaardig geestige 
compositie; terwijl bij de détails een bijzonder gelukkig 
gebruik der antieke vormen of prolillen is gemaakt. 
De l l , l u Eeuw wordt gemeenlijk als het tijdperk ge
noemd, waarin de bouw van de Domkerk heeft plaats 
gehad. Het lange ruim dezer Kerk is in vijf deelcn 
geseheiden, heeft eene lengte van 292 Voelen, en wordt 
dooreen dwarsruim, dal in drieën verdeeld is, doorsne
den. Op het kruis verheft zich een koepel, waarvan 
hel gewelf door penanten en groote spitsbogen wordt 
gedragen. De ruimte onder den koepel, is echter 
geen zuiver, maar een weinig langwerpig vierkant, 
waardoor dezelve eenen elliplisehcn of eenigzins plat-
gedrukten grondvorm bekomt, hetwelk niet zeer voor-
deelig op den toeschouwer werkt. Boven de arcades 
van het lang»; middenruim, zijn gaanderijen van zeer 
schoone verhouding aangebragt: welke even als in dc 
Sophiakerk le Constantinopel ook onder den koepel 
doorloopeu. Hel middenruim is vlak overdekt; de 
zijpanden worden door kruisgewelven bespannen; aan 
do bogen boven do kolommen, en de penanten dezer 
hogen, schijnt de Mohammedaanse!»- kunst wederom 1 

haren invloed le hebben uitgeoefend, üe kolommen 
zijn moest van Ronioinsehon vorm, doch met zwaarder 
dekstukkon op do kapiteelen, oven als iu de S. Pivtro 
in Grade. 

\an hot uiterlijke van dit gebouw zijn rondom, 
(behalve aan de facade) regelmatig pilasters, deels mot 
hogen, deels mot doorgaande lijsten, aangebragt. Even 
als aan de binnenzijde, zijn ook hier afwisselende lagen van | 

zwart en wit marmer ter versiering aangewend; dit laatste 
doel werd daarmede echter niet bereikt, daar de lagen 
noch evenveel vooruitkomen, noch in evenwijdige lijnon 
zijn aangebragt. Do meeste pracht is echter aan de 
facade besteed; hot onderste deel derzelve, wordt door 
zware halve kolommen en bogen, en hel bovenste lot 
aau het fronton van hel middenruim, door opene ar
caden met kolommen versierd. Een groolc rijkdom 
van gebeeldhouwde en mozaïkc ornementen, uil 
willen en zwarten steen, bevindl zich aan dil gebouw, 
die echter niet altijd de zuiverste vormen ople
veren. 

Hel baptisterium en de toren, zijn aan de huilen-
zijde op dezelfde wijze als do facade van den Dom 
versierd. Bij den sierlijken stijl, waarin do toren is 
gebouwd, is echter deszclfs schceve stand zeer in het 
oog loopend. De helling bedraagt niet minder dan 
12 Voeten bij eene hoogte van 212 Voelen; men vooron
derstelt, dal de fundering hij don aanlog, naar éénen 
kant verzakt is; het blijkt echter vorder uil voldoende 
kenteekenen, dat het optrekken van dozen toren, in 
ceno schuinsche rigting, met voordacht is geschied. 

In denzelfden stijl, waarin de genoemde gebouwen 
zijn uitgevoerd, vindt men nog andore gedenktcekenen, 
ovenzoo in dat oord gelegen, doch die tot dc 12 l l e of 
13 d u Eeuw behooren. Zoo zijn onder anderen de ge-
denkteekenen te Florence uit dat tijdperk, daarin voor
namelijk van die te Pisa onderscheiden, wijl bij dezelve 
eene eenvoudiger compositie, doch tevens zuiverder en 
strenger vormen gevonden worden. 

Onder deze gedenk teekenen noemen wij aller
eerst, hel baptisterium S. Giovanni, dat tegenover den 
Dom van Florence is gelegen. Veel merkwaardiger is 
echter dc kerk van S.Miiiinlo, van wolkon wij als oen 
voorbeeld van echt Florentijnschcn slijl hier eene nadere 
beschrijving zullen geven. — 

Deze schoone en oude Kerk, waar binnen zich de 
overblijfselen bevinden van don heiligen Miniato, die 
in do helft van dc 5de Eeuw onder Decius don mar
teldood stierf, staat op do heuvels buiten de muren 
van de Stad Florence, in de rigting van hot Zuid-
Oosten. Op dezelfde plaats, waar deze Kerk slaat, 
moot vroeger eene kapel Ier cere van den 11. Petrus 
bobben beslaan, welke van zeer vroegen tijd moet 
bobben gedagtoekend, daar dezelve in 771 roods door 
eene kerk word vervangen. Karei do Groote begiftigde 
dezelve mot don opbrengst van vier huizen, en gaf 
haar don titel van basilica, om de nagedachtenis zijnor 

echtgenoot Hitöegarde in core te houden. Wij lezen kapiteelen, dragen de bogen der arcaden, die echter 
bij Yusaii en Vincent Ilorijliini dat llildebraiul of weinig vooruitspringen; de a re hi voltes zijn mode van 
Alibramlo, Bisschop van Florence, bijgestaan door Kei- marmer en in zeer goeden stijl, 
zer Hendrik dea Heiligen en zijne Vrouw, de H. Cuiie- Tot toegang naar de Kerk bevinden zich in de 
gomde, in 1013 «leze Kerk, die door don tijd en de j, arcaden drie deuren mot breede architraven; de beide 
barbaren verwoest was, geheel nieuw liet opbouwen, | overige vakkon, worden door looze deuren gevuld, 
dezelve met mozuïken en vreemde marmers versierde, De halve cirkelbogen, boven de deuren, worden dooi
en de Benedictijner monniken, die in de vorige kapel, groene banden in vakken verdeeld, terwijl eindelijk 
alsmede in de eerste kerk de dienst hadden waarge- deze geheele beneden-étage door eene kroonlijst wordt 
nomen, wederom in dezelve borstelde. Deze bleven besloten. Boven deze laatste verheft zich aau beide 
in het bezit van de kerk en het klooster tot in 1373, ; einden eene borstwering of atliok, waarop de lijst 
als wanneer zij door dc monniken van Olivet werden J rust, die op de hoogte der zijpanden is aangebragt. 
vervangen, die er in dezen tijd nog eigenaars van I De schuinte van het dak dezer laatste, wordt, door 
zijn, doch deze plaats bobben verlaten, toen men halve frontons bedekt; zijnde ook de achtergrond dezer 
den heuvel, waarop het klooster en de kerk zijn frontons doorbanden van gekleurd mariner in ruiten 
gelogen, heeft versterkt. ;' verdeeld. Gebeeldhouwde koppen in den Roinaanschen 

Hot plan van dit gebouw, waarvan het koor niet stijl, bevinden zich op den top dezer schuilden. Het 
op het Oosten ligt, waaraan het buitenste portiek out- middengedeelte der facade, tusschen de meergenoemde 
breekt, is in drieën verdeeld. Even als de meeste frontons, wordt door vier gecanneleerde pilasters ver-
basilieken, bevindt zich aan het einde eene halfcirkel- sierd, cn verheft zich tot de geheele hoogte van hot 
vormige altaarnis, terwijl ook de zijpanden aan hot gebouw; terwijl eindelijk het dak van het niiddonruiiii 
einde door een' region muur worden besloten; oven- dor Kerk achter een rijk fronton wordt verborgen, 
wel bespeurt men in den aanlog van het plan roods Tusschen do middelste pilasters is oen vierkant 
eenige kenteekenen, die voldoende zouden zijn, om venster geplaatst, aan beide zijdon versierd mot eene 
dit gebouw inden Romaanschen stijl te rangschikken, kolom, ruslende op een'leeuw, in don Romaanschen 
zelfs wanneer de verdere détails, die wij nader zullen s , l . j l gebeeldhouwd; eene lijst met fronton inden klas-
beschrijven, ons dit niet duidelijk aantoonden. sieken slijl, bekroont dit venster. Boven hetzelve be-

De twee rijen kolommen, die de zijpanden van vindt zich een mozaïkweik op gouden grond ingelegd: 
het middonruiin afscheiden, worden door zware hoofd- hetzelve verbeeldt don Heiland, gezeten in hot midden, 
penanten in drie vakken verdoold; deze penanten zijn «net de Heilige Maagd ter rogter, en den //. Miniato 
ieder uit vier halve kolommen zamengesteld, zoo als l c ' r linkerzijde. 
gewoonlijk in don Romaanschen stijl plaats vindt. De beide overige vakken tusschen do pilasters, wor-

Aan het abode zijn cenc menigte halve kolommen den door langwerpige paneelen gevuld, die door enlrelacs 
gebezigd, hoedanig iels men mode niet iu den eenvou- omringd; boven deze paneelen bevindt zich een or-
digon stijl der Oud-Christelijke kunst aantreft. Ook ; "cment, beslaande uit verscheidene concentrieke cirkels, 
is de versiering dor altaarnis met kleine kolommetjes die een Alziend-Oog omvatten. 
mode iels nieuws. I'indehjk bevinden zich aan de Hel fronton, dat geen zuivere driehoek is, wordt 
buitenzijde van de altaartribune twee uitspringende aan de beide einden door figuren in basreliëf onder-
contreforten; dit alles geeft roods het verschil aan, steund; ook loopt onder hetzelve een manneren zooge-
dat er tusschen hol plan van deze Kerk, en die uit naamd bogenfrics door, waarvan hot middelste boogje 
dc eerste Christen lijden bestaat. \ met eene kleine cirkelvormige reset is versierd. 

De facade, die op het Noordon ligt, en naar Flo- Boven dil bogen fries zijn vijf vierkante vakken met 
rence is gekeerd, vormt met hot nevensliggcndu kloos- attributen, op dc Godsdienst betrekking hebbende, ver
ter, oen Schilderachtig geheel. De uiterlijke versiering sierd, die alzoo eene tweede horizontale lijn in do drie
ën indecling is zoor rijk. Onderaan bevinden zieh vijf hoekige ruimte van het fronton vormen, zijnde de hoe-
groote arcaden, die de geheele breedte dor facade be- ken, welke tor zijde overblijven, door chimère» gevuld, 
slaan, en tot welke verscheidene treilen den toegang Iu hol bovenste gedeelte van hel (ronton eindelijk, 
verschaffen. Zes marmeren kolommen met antieke | ziel men in het midden oen groot Griokseh kruis, en 
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non wederzijden van hetzelve drie flambouwen. Eenc 
fraaije kroonlijst met modillons, overschaduwt dit alles. 
Hoven op tie lijst van het fronton, bevindt zich ccn 
georneerd voetstuk, waarop een Arend is geplaatst. 
De zijgevels, op cene min kostbare wijze van gebakken 
steen opgetrokken, bezitten geen ander ornement, dan 
de halfcirkelvormige vensteropeningen. 

Het binnenruim der San Miniulo, levert een aller
prachtigst gezigt op, gelijk men zien kan uit dc Plaat, 
die in een volgend Stuk zal voorkomen; de rijkver
sierde cn gebeeldhouwde houten bedekking, op het 
middenruim, die geheel zigtbaar is; tic groote bogen 
over de breedte, die de eentoonigheid, welke anders 
wclligt zoude heerschen, verbreken; dc zijwanden boven 
de arcaden, doorgaande van marmer, cn in talrijke 
vakken verdeeld; het heerlijke mozaïk werk in den 
halven koepel der altaarnis; eindelijk het hooge koor 
met de onder hetzelve gelegen grafkerk (crypta), 
waarvóór een altaar is opgerigt, prijkende inct ver
guldsel cn fraai schilderwerk; dit alles brengt een 
spel van lijnen, eene afwisseling van licht en scha
duw voort, die allezins treffend op den aanschouwer 
werkt. 

Wij zullen al deze dcelen zoo gedetailleerd moge
lijk, trachten te beschrijven: 

Hiervoren is reeds aangemerkt, dat het plan der 
Kerk nagenoeg aan eene Oud-Christelijke basilica 
gelijk is. Echter wordt dezelve in dc doorsnede over 
de lengte door hoofdpenanten met bogen overslagen, 
in drie dcelen verdeeld; tusschen iedere penant zijn 
wederom drie arcaden «loor kolommen (uit ccn stuk 
gevormd), ondersteund; de bogen zijn half cirkelvor
mig, en met archivoltes van groen marmer versierd. 
Boven dezelve bevindt zich dc eerste kroonlijst, die 
rondom de geheele uitgestrektheid van het midden-
ruim is aangebragt. Het attick boven deze lijst is 
geheel versierd, met een ornement, bestaande uit hori
zontale cn overhoeksehe ruiten, wétte door banden, 
van eene andere kleur van marmer, geïncrusteerd, 
van elkander worden gescheiden. Nog hooger, bevinden 
zich dc talrijke vensteropeningen, die hel middenruim 
verlichten; ook deze ramen zijn iu dergelijke banden 
vervat, terwijl de vakken tusschen dezelve, mede met 
het hierboven beschrevene ornement zijn gevuld. Ook 
de ruimten, begrepen tusschen dc bogen der boneden-
ureaden, en de daarboven doorgaande kroonlijst, zijn 
op gelijke wijze versierd. 

Tusschen iedere dor genoemde hoofdpenanten, zijn 
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tot ondersteuning der bedekking van het middenruim, 
aangebragt vier hechte kapgebindten of dakstoelen, 
waarvan de spanbalken bovendien door rijkbewerkte 
dubbele consoles worden ondersteund. Dergelijke, doch 
enkele consoles, zijn ook tegen dc spanten tot steun 
der gordingen aangebragt. Al deze houtwerken zijn 
zoo door dc schilder- als beeldhouwkunst versierd, 
met afbeeldingen van dieren, Godsdienstige inscription, 
of doorgaande ornementen, alles van goede ordonnantie 
en uitvoering. Een smalle loopgang, over de geheele 
lengte der Kerk doorgaande, cn bestemd om bij het 
dak te kunnen komen, is over de spantbalkcn aange
bragt. Om dc harmonie niet te verbreken, heeft men 
dezelve van onderen met Arenden beschilderd. 

Dc drie hoofdafdcelingcn over de lengte der kerk, 
worden onderling afgescheiden door de groote halve 
kolommen, die tegen de hoofdpenanten zijn geplaatst, 
en met hunne kapiteelen tot onder de meergemelde 
kroonlijst opgaan, en voorts door groote halfcirkel
vormige bogen over de breedte van het middenruim 
der Kerk geslagen, die tot aan de spantbalkcn reiken. 
Boven ieder dezer trittmfbogen, (gelijk de oude schrij
vers dezelve noemen) bevindt zich een 'driehoekig met 
ingelegde marmers versierd fronton, hetwelk gevormd 
wordt door dc lijnen vaii hot dak, en alzoo dezelfde 
afmetingen heeft als de spanten, ten einde de gordin
gen van dc kap op dit muurwerk zouden kunnen 
rusten. In het midden van deze frontons, is eenc 
opening gelaten voor den doorgaanden loopgang. 

Van af don hoofdingang der Kerk, tot aan het 
prachtige altaar, dat nagenoeg in het hart der Kerk 
is gelegen, is de vloer met marmer bekleed. Het 
altaarblad is door den beroemden Giolto, met onder
werpen uit de lijdensgeschiedenis, versierd. De ciborie 
is met kolommen en pilasters voorzien, die vanboven, 
door een vrijstaand tongewelf worden vercenigd. 
Eene menigte caissons zijn tot versiering van dit ge
welf gebezigd, terwijl zich boven op hetzelve, een 
Arend, en een groot verguld Kruis bevindt. Iets 
verder dan het altaar, en digt bij den tweeden triumf-
boog, ziel men twee groolo, doch niet zoor verhevene 
arcaden, die naar «le confessio of grafkerk geleiden, 
waartoe men zeven treden afklimt. Dezecrypla,gebouwd 
ter opneming van het lijk van den Heiligen Martelaar, 
tor wiens eerc dc Kerk gesticht is, wordt overdadig ver
sierd dtior 30 kolommen, die dc gewelven ondersteunen. 
De somberheid, die in dit gedeelte der Kerk heerscht, wekt 
een Godsdienstig gevoel op, dat lol hot gebet! uitnoodigl. 
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Boven deze crypta, bevindt zicli het Sanctuarium, 
waarvan de vloer alzoo aanmerkelijk, boven dien der 
kerk is verheven. Men beklimt dezelve door twee 
ruime trappen, die zich in de zijpanden der kerk 
bevinden; dezelve zijn geheel van marmer, en met 
verschillende kleuren van deze steensoort ingelegd. 

Op de hoogte der trappen is een cordonband aan
gebragt, die over de geheele breedte der Kerk door
gaat cn waar boven zich de ambona en predikstoel 
bevindt. Dit kunstgewrocht is geheel van marnier, en 
met beeld- cn mozaïkwerk als bedekt. Wij zullen 
trachten dezelve zoo volledig mogelijk te beschrijven. 

Aan de linkerzijde van liet koor tegen de tweede 
hoofdpenant, ziet men twee kolommetjes, die bet voor
ste gedeelte van den predikstoel ondersteunen; de an
dere zijde rust op de borstwering van hel koor. De 
vloer bestaat uit eene groote vierkante marmeren 
plaat, waarvan de kanten met rijk georneerde prolillen 
zijn bewerkt; de vier opslaande zijden zijn ieder ver
sierd met twee caissons, door fraai lijstwerk omringd, 
cn waarvan de grond prachtig is ingelegd. In liet 
midden van ieder dezer vakken, is eene schoone rosel 
uitgehouwen, terwijl dit geheele zamenstel door eene 
kroonlijst met modillons wordt gedekt. In het midden 
der voorzijde van den predikstoel, evenwijdig met de as 
der Kerk, zijn in verheven beeldwerk, drie zinspelin
gen op de Evangelisten uitgebeiteld en op de volgende 
wijze geplaatst, namelijk: de Leeuw van den II. Marcus, 
die op eene vooruitspringende console liggende, is af
gebeeld ; daar boven de Engel van den //. Matllieus met 
ccn kapiteel gedekt, waarop de Arend van den II. Jo
hannes rust; de uitgespreide vlerken van dezen Arend, 
ondersteunen den lezenaar, waarop de II. Schrift wordt 
geplaatst. De geheele ordonnantie cn uitvoering dezer 
beeldhouwwerken, duidt den Roniaansehen slijl aan, 
even als de ornementen, die men aan de facade aan
treft. Men beklimt dit gestoelte door een' trap, die I 
tusschen de eerste arcade van het derde vak der Kerk 
is daargesteld. 

De borstwering of lambrisering ter afsluiting van 
bet koor, gaat ook over de breedte der zijpanden 
door. Dezelve is buitengemeen rijk in marmer uit
gevoerd. De hoofdverdecling bestaat uit verscheidene 
nevens elkander geplaatst*; pancclcu, die ieder 4 cais
sons bevatten, cn waarvan de beeldhouwwerken en in
gelegde versieringen, een zeer schoon effect daarstel-
len. De deklijsl op deze borstwering, beval in het 
fries vele en verschillende nabootsingen van dieren, ' 

n. III. 

welke men als een der eerste mozaïkwerken van Flo
rence kan beschouwen. Dc zitplaatsen achter het 
koor zijn mede zeer smaakvol. 

Bij bovengenoemde borstwering van het koor, be
gint het derde vak der Kerk, hetwelk zeer verschilt 
van de beide anderen, door de korte en zware kolom
men, die dc arcaden ondersteunen. Deze inrigting 
ontstaat door de verhooging van hel koor, en is mede 
een beginsel van Roniaansehen oorsprong aan dit ge
bouw. 

De bevloering van het sanctuarium, met de kost
baarste marmers ingelegd, is mede in ruitwerk ver
deeld, waarvan sommige met arabesken ziju versierd; 
eene inscriptie op dezen vloer, draagt het jaartal 1207, 
eii wijst alzoo den tijd der daarstelling aan. 

Achter in het koor geleiden twee treden naar het 
hoogaltaar, dat zich juist boven de tombe van den 
II. MiniaIu in de grafkerk bevindt, en achter dit al-
laar eindelijk, wordt «le Kerk door den absis besloten. 
Ter versiering van dit laatste, en meest afgezonderde 
gedeelte van het sanctuarium, is alle mogelijke pracht 
aangewend; onderaan bevindt zich eene halfcirkelvor
mige bank voor de geestelijkh«i<l, daar boven rijzen 
zes halve kolommen van kostbaar marmer langs «len 
ronden muur op, die door bogen (met archivolten 
omringd) worden vereenigd. De halve cirkels «lezer 
arcaden zijn wederom met het vroeger beschreven 
ruitwerk gevuld, terwijl in de vierkante bencdenvak-
ken, ramen met architraven zijn aangebragt. De ramen 
zijn echter niet beglaasd, maar «lc openingen gedigt 
niet groote platen van zoogenaaiiideu spiegclsleen, het
geen een geheimzinnig licht mededeelt aan het altaar 
en het geheele sanctuarium. Boven deze fraaijc or
donnantie, beschouwt incn hel heerlijke mozaïkwerk 
iu den halvcn koepel der altaartribune of absis, het
welk op een' gouden grond is uitgevoerd. 

Te midden van zinspelingen op dc Evangelisten, 
cn op «len triomf der Godsdienst, ziet men Christus 
op een' troon gezeten; «le regterarm is opgeheven, 
terwijl de II. Schrift iu Zijne linkerhand berust. Aan 
«le eene zijde ziet men «lc Heilige Maagd, en aan do 
andere zijde den II. Mininto, die aan Christus cene 
kroon aanbiedt, hclgccn ziet op zijnen marteldood 
voor hel geloof, len/.ij dc schilder hier eene locspeling 
heef) willen maken op cene legende, waarin S. Mininto 
als de zoon van ccn' honing van Armenië voorkomt. 

Boven de archivolle, rondom den halvcn koepel, 
waarin zich «lil schilderwerk bevindt, gaal «Ie muur 
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te lood op, en is even als de zoogenaamde triomf
bogen van boven met een fronton voorzien, waarop 
de einden der gordingen zijn bevestigd. Buitendaks 
op dezen muur, bevindt zich een klein klokkenbuisje, 
bestaande uit. twee penanten met een boogje overslagen; 
eene inrigting, die men meermalen in Italië aantreft, 
voor klokken, waarvan bet gewigt niet zeer groot is. 
Een toren in den nieuweren stijl, die op een korten 
afstand van den absis afzonderlijk is opgerigt, dient, 
om de geloovigen van verre tot de zeldzame plegtig-
heden op te roepen, die nog inde SanMinialo (hoewel 
tegenwoordig schaars bezocht) van lijd tot lijd plaats 
vinden. Eindelijk hebben de contreforten, achter 
den absis, de grootste overeenkomst met die der 
Romaansche gebouwen. 

De zijpanden hebben aan de einden geenen absis, 
maar worden door regie muren besloten, in ieder van 
welke men een venster heeft geplaatst. Onder deze 
laatste bevinden zich kleinere altaren. De zijmuur 
ter linkerzijde is met drie vensteropeningen doorboord, 
strookende met de drie arcaden van het derde vak 
der kerk. Aan de overzijde bevinden zich twee deuren, 
waarvan de eenc naar het klooster, en de andere naar 
de Sacristij geleidt. Tusschen deze beide deuren ziet men 
nog overblijfselen van een schilderwerk van Bijzantijn-
schen oorsprong, mede den II. Miitiato voorstellende. 
Ook buiten de borstwering van het koor, als ook op 
dc hoogte van den grooten trap,,die uit het koor naar 
het Westelijke zijpand voert, bevinden zich fresco's 
in denzelfden stijl tegen dc muren. Aan den hoofd
pijler buiten de afgesloten ruimte, ziet men het beeld 
eener vrouwelijke Heilige, die een' bloemruiker in de 
hand houdt, en iels verder onder do halve cirkelbo
gen, een Christus- en verscheidene lleiligen-beehlen, 
waarvan de hoofden en draperiën vol uitdrukking zijn. 

Onder deze schilderstukken, tusschen don grooten 
trap en den zijgevelmuur, bevindt zich nog oen ingang 
naar dc ondcraardsche kerk, welke zelfde inrigting 
men ook in hel tegenoverliggend zijpand aantreft. 

Dc Sacristij, die in den spitsbogenstijl is uitge
voerd, weid op kosten van Benedictuê deNerozzo, omtrent 
1380, aangebouwd. Korten tijd na deszelfs voltooijing, 
voerde Spinello d'Arczzo, op last van Don Jarnb, Vbl 
van het Klooster, merkwaardige schilderwerken binnen 
dezelve uit. Men vindt er zestien onderworpen uil 
het loven van tien //. Benedictus. 

De schrijver Vasari merkt aan, dat deze schilder 
op gelijken trap met den beroemden Giotto kan wor-
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den geplaatst, ja zelfs dezen laatslcn, wat het colo-
riet betreft, verre heeft overtroffen. 

In het zijpand, dal naar het Oosten is gekeerd, 
bevindt zich, strookende met de eerste arcade van 
het middenvak der Kerk, dc zeer schoone grafkapel 

! van den Kardinaal Jacob van Portugal, gestorven te 
Florence op den leeftijd van 30 jaren. Wij lezen 
bij Vasari, dal het praalgraf door Antonio GambereUi, 
bijgenaamdle llossellino, word gebeeldhouwd; bijvoegt 
er bij, «lal men zich niet ligt iets merkwaardigere van 
teekening en uitvoering kan voorstellen. 

Deze kapel is dan ook met de grootste pracht 
versierd; de kostbaarst»; marmers zijn tol derzelver 
bouw besteed. De versiering van den koepel boven 
dezelve, werd opgedragen aan Luca delta Bohhia , die, 
bijgestaan door zijne broeders Ottariano en Agoslino, 
er «le vier Evangelisten en den Heiligen Geest iu heeft 
afgebeeld. Vasari, die hel leven van gemelden Luca 
beeft beschreven, zwaait aan «lil werk den grootsten 
lof toe. 

Het altaarstuk, dat zich thans in het museum van 
Florence bevindt, is geschilderd door Antonio del 
Pollajolo; op hetzelve zijn voorgesteld, de //. Jacob, 
«le II. Vincent, en de //. Anastasius. 

De bouwmeester van «le Kerk San Miniato, is niet 
bekend; evenwel is dit gebouw een «Ier belangrijkste, 
dat iu Italië uit dc Middeleeuwen is overgebleven; 
vooral, omdat men in hetzelve een' zeer goed geko
zen overgang tusschen «le Oud-Christelijke basilieken 
en den Romaanschen sl ijl aantreft, welke laatste toen 
reeds over ccn gedeelte van Europa was verspreid. 
Bovendien kunnen wij hieruit nog opmerken, hoedanig 
<lo Florentijnen, zelfs bij het aannemen van dezen 
bouwstijl, nog aan de antieke vormen gehecht bleven, 
even als zulks later plaats had, loon de spitsbogenstijl 
wederom «Ion vorigen verdrong. Daarom ook is deze 
Kerk zekerlijk <;en «Ier eerste voorbeelden van de 
bouwkunst der renaissance in Toscane. 

Op deze Toscnanscht! bouwwerken volgen tanige 
gedenkteekenen in Opper-Italië, die volgens daarmede 
vermaagschapt»; beginselen zijn gebouwd. Hiertoe be
hoort <l<; Kerk S. Zenone te Verona; eene basilica, in 
hoofdvorm overeenkomende met «Ie .S'. Miniato bij 
Florence, doch niet zoo uitgewerkt; terwijl «le Noord* 
sche vormen moor dan de antiek»; zijn gebezigd. Vol
gens beslaande inscription schijnt hol hoofdgebouw in 
de l i ' 1 " Eeuw geslicht. Hetzelve werd echter in het 

| begin «Ier 12 d c Eeuw belangrijk vergroot, en daarbij 
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tevens do rijk versierde facade (die met halve kolommen 
on pilasters tot onder de lijst is voorzien) gebouwd. 
D«;ze bijbouwing werd in den jare 1138 voleindigd. 
Nevens deze Kerk bevinden zich n»ig verscheidene an
dere oude bouwwerken. Vervolgens hebben wij de 
Hoofdkerk S. Ciriaco te Ancona, ccn gebouw, het
welk eenigzins bij den Dom te Pisa kan worden ver
geleken; zijnd»; een»; in drieën afgedeelde basilica, de 
kruispanden mode iu drie deelen gescheiden; voorts 
bevindt zich «en koepel op het kruis «lor Kerk; terwijl 
hot uiterlijke van het gebouw eenvoudige doch zuivere 
vormen vertoont; de facade is echter iu den laleren 
Germaanschen stijl. Men onderstelt, dal «lil gebouw 
in het begin «lor l l d c Eeuw is gesticht. Overigens 
heeft men nog le Ancona do Kerk S. Maria delta 
piazza, «li»; door de fraaije arcaden, met welke de fa
cade is versierd, opmerking verdient. 

c. T i VtxETië. De gedenkteekenen, «li»; in het 
tijdperk, dat wij hier behandelen, le Rome werden ge
bouwd, hadden, gelijk wij vroeger aanmerkten, de 
Roincinsch-Chrislelijke basilieken lol voorbeeld genomen, 
terwijl <le Toscaansehe gedenkteekenen, bij eene vcr-
dere ontwikkeling, eenige weinige beginselen van den 
Bijzanlijnschen en ook van den Mohainniedaaiischcii 
stijl hebben behouden. Daarentegen onderscheiden 
zich de gedenkteekenen lo Venetië door eene getrou
we navolging van den Bijzantijnschen stijl, zoodat 
enkele werken geheel en al iu dien stijl zijn gebouwd; 
terwijl bij andere echter verscheidene bijzonderheden, 
die tot «Ion Molianimodaanschen slijl bohooren, gevon
den worden, en in dat geval duidelijker in het oog 
vallen, dan bij «lo vroeger beschrevene monumenten. 
Het veelvuldige handelsverkeer met hel Oosten, maakt 
ons het bovenvermelde genoegzaam duidelijk. 

Hel merkwaardigste van all<; Venetiaansche gedenk
teekenen, cn tevens datgene, waaraan «le bouwkunst 
aldaar, voornamelijk hare eigenaardige rigting verschul
digd is, is de Kerk S. Marco. Reeds in den jare 
970, werd dit gebouw gesticht, en in 1071 voleindigd, 
ten minste zoo als hetzelve oorspronkelijk was aange
legd, liet is het eerste gedeukl»;«;kon van hoogere 
merkwaardigheid, dal iu Italië na hol ontwaken «Ier 
nieuwer»; begrippen werd opgerigt. Ook bespeurt men 
bij den aanleg eenige weifelachtigheid; zijnde de hoofd
vormen wel zuiver en volgons eenvoudige wetten 
daargesteld, doch alle détails, hoe rijk ook versierd, 
evenwel nog ruw en onsierlijk. Dc platte grond 
heeft ook hier nagenoeg den vorm eener basilica, 
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Ij echter zijn zware penanten, rondom aan de hoofd-
',' punten der binnenruimte aangebragt, welke door 
|: breede bogen worden vercenigd, terwijl tusschen 

dezelve, op zich zelve staande koepelgewelven oprij-
i zen, geheel in «Ion Bijzanlijnsclu^i stijl. Om dit gebouw 

bevindt zich aan de buitenzijde een broed portiek van 
bijzonderen vorm. Hetzelve is gein-el afgesloten en loopt 

i| om de voor- en zijgevels der Kerk lot aan de kruis-
' panden door; «I»; bedekking bestaat mede uit cene 

reeks van koepels. Van de buitenzijde gezien, vormt 
dit porlick met het gebouw één geheel, terwijl cene 
menigte groote en diepe nissen, halfcirkelvormig over-
welfd, in den buitenwand zijn aangebragt, welk»; met 

; c»;n bont cn willek»'urig in»;iigobnoes van kolommen zijn 
gevuld: boven «loze nissen loopt eene opene gaanderij 
rond, waar achter de halfronde frontons van het ge
bouw zelf, zich vertoonen; alles geheel in «len Bij
zanlijnschen stijl. Deze gevels zijn echter later op 
Golhischo wijze versierd. Hol geheele binneuruim, als
mede «le nissen en ronde frontons aan de buitenzij-

j de, zijn vorder rijk met mozaïk werk op een' gou
den grond bedekt. Dc groote menigte kolommen, 
voornamelijk die, welke ter versiering van de buiten
zijde zijn gebruikt, zijn onderling zeer in vorm onder
scheiden, en denkelijk meest van andere gebouwen af
komstig. Di- kapilcelen zijn van antieken, Bijzantijn-

. schen, deels ook van Arabischen vorm. Ook vertoont 
zich de Mohammedaansche invloed nog bovendien aan 
eenige portalen ; «lie mol breede spitsbogen zijn voorzien. 

In «lilzelfde tijdperk zijn ook te Venetië sommige 
gebouwen iu den zuiveren stijl der Oud-Christelijke 
basilieken opgerigt. Een voorbeeld hiervan is «Ie Dom
kerk op Forcello, een der naburige eilanden, in den 
jare 1008, gebouwd. Daarentegen is <h; kleine Kerk 

- S. Fosca, mede op Forcello in een later tijdsverloop 
der l l , l e Eeuw opgerigt, doch wederom geheel en al 
in den Oostersch-Bijzantijnschen stijl; evenzoo «1»; Kerk 
S. Donalo te Murano, die lol «le 12«te Eeuw behoort; 
zijnde eene eenvoudig»; basilica; waarbij bet koor aan 
«le buitenzijde met tweeërlei arcaden is versierd. 

Verder zijn er nog ecu»; menigte paleizen en woon
huizen, welke zich tusschen de praclilgchouwcn van 
lateien lijd aan «Ie oevers van hol kanaal van Venetië 
bevinden; en evenzou lol hel tijdperk van den Romaan
schen slijl behooren. Aan de facades «lezer gebouwen, 
ziet men reeds dezelfde eigenaardige ordonnantie, <li«; 
zelfs lol in d»; laatste lijden is nagevolgd; en uil 
hunne ligging aan het water en hel dagelijksch ver-
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keer is ontstaan, namelijk: dat grootc opene bogen, 
door kolommen ondersteund, op de hoogte van elke 
verdieping zijn aangebragt. Bij dc gebouwen, welke 
wij bier behandelen, zijn de kolommen dezer loges 
meest van eenen Bijzantijnsch-Arabischen vorm, terwijl 
de vorm der bogen boven dezelve, deels uit halve 
cirkels, waarvan het middenpunt eenigzins hooger ge
plaatst is, bestaat, terwijl andere den gedrukten Oos-
terschen spitsbogen vorm hebben overgenomen. 

Eindelijk kunnen wij nog een paar bouwwerken 
opnoemen, die zich aan de tegenoverliggende kust van 
Istria bevinden; namelijk de Kerk S. Catharina, op bet 
eiland van dienzelfden naam bij Pola, een eenvoudig 
Bijzanlijnsch kocpelgcbouw, en de hoofdkerk van 
Pola, eene basilica; waarvan de kolommen niet, (zoo 
als gewoonlijk plaats heeft), door halve cirkelbogen, 
maar door gedrukte spitsbogen onderling zijn ver
bonden. 

(Verrolg hierna.) 

V E S T I N G B O U W D E R M I D D E L E E U W E N . 

B B S B B R B B B E b T B . 

VIII . V E N S T E R S E N S C H I E T G A T E N . 

hebben ons niet bezig te houden met teregt-
wijzingen, welke de eigenaardige vormen van eenige 
openingen opleveren, zoo als de kruisboog, de cirkel
boog, de vierkante vensters met kruiskozijnen. Wij 
zullen ons- alleen bepalen bij bet gebruik aan den 
vestingbouw eigen. 

Alle openingen 
plaats uitgespaard, zijn zeer naauw 

de bemuring eener versterkte 

vensters op eene hoogte waar de 
Men ziet slechts 

pijl des v ijands 
weinig te vreezen is. Vele torens en courlinen heb
ben zelfs geene openingen naar de landzijde. 

Men moet dc navorschers waarschuwen, tegen de 
gevolgen, die zij geneigd zouden kunnen zijn, uil den 
vorm der naauwc openingen, bekend onder den naam 
van schietgaten, le trekken. Wanneer eene sterkte 
schietgaten bezit, uitsluitend bestemd voor vuurwape
nen, dan moet men daaruit nog niet afleiden, dal derzel
vcr bouwing na de invoering der artillerie heeft plaats 
gehad. Inderdaad, het is altijd gemakkelijk eencn 
muur te doorboren, en toen de vuurwapenen eene 
voorname rol bij belegeringen speelden, haastte men 
zich, aan de oude verdedigingswerken het noodige, 
voor het gebruik van bel kanon en het vuurroer tc 
verrigtcn. Men moet dus met de meeste zorg na
gaan, of de schietgaten behooren tot de eerste bouwing, 
of wel dat dezelve later aangebragt zijn. 

Men onderscheidt vier verschillende soorten van 
schietgaten, in dc dikte der bemuring eener versterkte 
plaats, te weten: 

-

i i 

) 1 i J 
Fig. SO. Schietgaten. 

l e . Vierkante gaten, altijd zeer naauw, soms iets 
langer dan breed; 
2". Lange vertikalo openingen, hoog 5 tot 6 Voeten 

cn meer, zeer naauw aan de buitenzijde, zich naai

de binnenzijde verwijdende, cn door een gewelf ge
dekt , hetwelk soms aan de binnenzijde tegen het 
bovenste gedeelte van den wand van het schietgat 
dood loopt; (Zie Fig. 81 en 82). 

5°. Openingen gelijk aan de voorgaande, maar korter, 
voorzien van eene horizontale opening, met dezelfde 
inwendige gesteldheid. 

4°. Openingen waarvan het midden of de binnenzijde, 
van een rond gat voorzien is, niet dezelfde inwendige 
gesteldheid. 

De eerste openingen N°. 1, schijnen alleen bestemd 
te zijn, lot het doorlaten van licht en lucht, en mis
schien ook om den v ijand bedeklelijk le kunnen bespieden. 

De laatste, N°. 4, schijnen zoo niet bepaald ge
bouwd, dan toch voor het minst voor vuurwapenen 
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geschikt; cn wanneer het ronde gat aan dc beneden-
zijde «Ier opening geplaatst is, en cenc zekere grootte 
heeft, kan men daaruit opmaken, dat het voor een 
stuk geschut gediend heeft. 

Wal de vertikale openingen N°. 2 en dc kruisope-
ningen N°. 5 betreft, beschouwt men dc eerste als 
bestemd voor den hand-, en de tweede voor den voet
boog. ') Hel gebruik nu van dit laatste wapen op 
hel einde; der 12c J) Eeuw in Frankrijk ingevoerd 
zijnde, zou men uil den vorm der schietgaten, hel 
tijdvak der bouwing kunnen bepalen, wanneer het 
door ons aangevoerd»; gegrond ware. Ongelukkiglijk 
blijft echter dit punt nog aan veel twijfel onderhevig. 

Hel is noodig te herinneren, dat men vóór de 
uitvinding der vuurwapenen, door bewijzen kan slaven, 
dat de lange, in de muren der sterkten aangebragte 
openingen, tot het werpen van pijlen dienden Maar 
met welk wapen wierp men deze pijlen? Dil is moei-
jelijker te bepalen, dan men zou vermoeden. Dc 
meeste openingen, welke wij, naar algemeen gebruik, 
schietgaten genoemd hebben, zijn in de dikwerf 7 a 8 
Voelen dikke muren uitgehouwen, en de boogschutter 
ziel» zoo ver de vernaauwing des muurs, naar de bui-
lenzijde loeliel, vooruit brengend»;, kon bij hel af-
schieten van eenen pijl, nimmer genoeg naderen, om 
goed l»; mikken en zijn wapen gemakkelijk I»; behan
delen. Hij kon alleen dien vijand bestrijken, welke 
tusschen d«' assen van het schietgat was geplaatst, 
zoodat het hem bijna onmogelijk was, op eenen in 
beweging zijnden vijand le mikken. Men moet daarbij 
nog opmerken, dat de hoogt»; van het sehietgat zel-
den toereikend was, om zijnen boog in hetzelve te 
spannen. 1)«; kortste boog was minstens li Voeten 
lang, en alzoo had het schietgat meer dan 8 Voelen 
hoog moeien zijn; want lot het afschieten, verhiel de 
boogschutter het midden van den hoog, tot op dc 
hoogte ^ ; I U het oog. Wanneer men integendeel, ver-
ouderstelt, dat de boogschutter builen het schietgat 
was geplaatst, liep hij gevaar, zijnen pijl den eenen 
of anderen schuinschen wand van hel schietgat le zien 
raken. Daarenboven, hoe kon hij den afstand van 

') Ecnige oudheidkundigen noemen de eerste, handbooggaten. de 
tweede, Vóetbooggaten. 

') Dc voetboog is onder Christ nen bij liet tweede rmirilie van 
Latnap, in IKttl verdedigd geworden. Willetn at Breton, verhaalt, 
•lat te zijnen tijde, c!e Fransehen er nog slechts weinig gebruik van 
maakten. 

•) liet gezegde door Willem de Breton neemt daarvoor allen 
twijfel weg. 
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zijnen vijand berekenen, hetwelk bij het afschieten van 
eenen pijl een eerst vereisehle is? Voegen wij hierbij, 
dat men schietgaten aantreft, welke zeer verheven 
zijn boven den grond, waar zij uitgehouwen werden, 
en dat men de vlakte niel kun ontdekken, dan door 
verschillende trappen in het inwendige van het schiet
gat I»; beklimmen. 

Wij moeien dezelfde opmerking maken bij de kruis-
schietgaten, waarvan de meeste, overigens, zoo naauw 
zijn, dat cr geene genoegzame ruimte lot hel behan
delen van den voetboog, welke horizontaal is, bestaat. 

Men moei derhalve aannemen, dal de meeste dezer 
schietgaten, hoedanig ook derzelver vorm moge wezen, 
voor vuurwapenen of voor werktuigen, welke ons on
bekend zijn, hebben gediend, of wel heigeen waar
schijnlijker is, in de meeste gevallen, geene andere 
bestemming hadden, dan om lichten lucht te verschaf
fen, zonder de veiligheid der inwoners eener vesting in 
gevaar te brengen. 

Het is slechts ten gevolge van cenc reeks van na-
vorschingen, gegrond op goede teekeningen en naauw-
keurige opmetiagen, dal men tot een bepaald besluit 
zou kunnen geraken. 

Welke ook de bestemming dezer openingen kan ge
weest zijn, is het van belang op le merken, welke 
voorzorgen door de Ingenieurs genomen zijn, len einde 
de pijlen van der» vijand daardoor niet konden in
dringen. Men heelt gezien, dat zij dikwijls verheven 
zijn boven den grond der verdiepingen, welke zij ver
lichten of verdedigen; derzelver bovenzijde is daaren
boven zamengesteld uit een gedeelte gewelf, waarvan 
»l»; zeeg zoodanig berekend is, dal dezelve altijd eenen 
pijl opvangt, welke van de buitenzijde onder eene 
gewone drast is afgeschoten: 

lig. Sj. Doorsnctlc van eeu s, hiclgat. Fig. St. Idem. 
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stel AB. den muur, waarin het schietgat CBA. is uit
gespaard; GA. is h»;t gedeelte gewelf, hetwelk deszelfs 
bovenzijde daarstelt; D. is het punt, waarvan de 
vijand deszelfs pijlen kan afschieten. Men ziet, dat het 
gewelf CA. de pijlen belet naar binnen te dringen, 
cn deszelfs zeeg draagt bij, om dezelve in hel schiet
gat te doen terugvallen, in stede van ze in het bin-
nenruim te laten ricocketeren. 

Alvorens dit artikel te eindigen, is het noodig, met 
algemeene trekken over de privaten le spreken. Deze 
werden altijd hoog, vooruitspringend hoven de gracht 
geplaatst, gewoonlijk in torens, en in inwendige hoekeu 
aangebragt, ten einde dezelve minder blootgesteld 
le doen zijn, en, optlal de belegeraar niet door deze 
openingen zoude kunnen indringen, droeg men zorg, 
de buitenste opening met dwarsijzers te verdedigen. 

I eene verhevene verdieping. Men treft daarvan een 
voorbeeld aan in het Kasteel van Arques, en in «lal 
van Chauvigny. 

De voorplaats was voorzien van <;enen vuilnisbak 
|j en regenbakken, of waterputten. Dikwijls heeft men 

ongemeen zware kosten moeten aanwenden, om wa
terpas met het water te komen. Men begrijpt gemak
kelijk, dat bij gebrek van voldoend»; waterputten, «le 
beste sterkte niet houdbaar was. 

Ken groot aantal Kasteelen bezitten zulke enge 
voorplaatsen, dat zij geene gebouwen ter bewoning 
schijnen l»; hebben kunnen bevallen. Op plaatsen 
gebouwd, waar «le toegang voor paarden onmogelijk 
was, hadden de meeste alzoo geene stallen noodig, en 
een meestal klein garnizoen werd gemakkelijk in de 
torens der bemuring of slottoren gehuisvest. 

IX. B I N N E N P L A A T S E N . 

Hel. terrein, door de bemuring eener sterkte inge
sloten , werd de voorplaats genoemd. 

Daar bevonden zich <1<; onderdeden des Kasteels, 
als: magazijnen, stallen, eenige woningen, en dikwijls 
de kapel. Alle «leze gehouwen waren huilen hel bereik 
der pijltüi geplaatst, wanneer de groolle der voorplaats 
dit loeliel; in het tegenovergestelde geval, werden zij 
tegen de bemuring gebouwd, aan d»; zijd»; waar de 
vermoedelijke aanval plaats greep, ten einde d»; vernie-
lingsligchamen, welkt; de bemuring overvlogen, in «1»; 
ledig»; ruimt»; zouden nedervallen. 

X . S L O T T O R E N S . 

De plaatsing van eenen Slottoren was niet bepaald, 
doelt over het algemeen kan men aannemen, «lat men 
de voorkeur gul'aan «le meest verhevene en ontoeganke
lijkste plaats der sterkte. Dun eens verhief «leze zich 
in het midden «Ier omsluiting, (Zie de voorg. Fig.) 
dan eens vormde dezelve met de wallen eene raaklijn. 

I'ig. A.J. Plan van het kasteel te Blanqucfort (XIII" Eeuw). 

Wanneer de Kapel geen afzonderlijk gebouw uit-
maakte, plaatste men dezelve in eenen der torens op 

Fig. 84. Kasteel van Couey. 

dan weder is dezelve daarvan geheel afgezonden!. 

Fig. S3. Kasteel te Vtnccnues. 



— 123 — 

Fig. 80. Slottoren te Coucy. 

Fig. 8 7 . KASTEEL TE C O N E Y . 

De uitgestrektheid en afmetingen van den Slóttoren, 
zijn altijd evenredig aan «Ie bernuring, waarmede de 
verdediging als voltooid werd beschouwd. Soms is het 
eene kleine vesting met torens en gordijnen, welke 
eene voorplaats cn een aantal gebouwen bevat. (Zie 
lig. 85.) In de meeste gevallen, bestaat de Slottoren 
uil eenen hoogen toren, door eene gracht met ophaal
brug, van de voorplaats gescheiden, en dikwijls op 
cent! kunstmatige, kegelvormige en zeer steden basis 
opgetrokken. Voor het overige geeft men den naam 
van Slottoren aan den Sterks ten der torens, welke 
geen»! gemeenschap met de wallen hebben. 
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Fig. 88. Toren van Alluye. 

Van deze drie verschillende soorten van Slottorens, 
bevindt zich de eerste in de steden, cn in uitge
strekte Kasteden, cn is tot huisvesting van een groot 
garnizoen bestemd. 

Fig. so. Kasteel van Stumor. 

De tweede werd gebezigd bij heerlijke sterkten en 
voornamelijk bij de oudste: eindelijk kan de laatste 
beschouwd worden als eene soort van sehijnmiddel, 
bestemd, om den Slottoren in bijzondere gevallen tc 

i vervangen. 
Dc uitwendige verdedigingen der Slottorens leveren 

| bijna niets merkwaardigs op. Zij bestonden uit eene 
gracht, palissadcringen, een stelsel van torens met 
gordijnen enz. In één woord, de Slottoren kan aan-

I gemerkt worden als eene sterkte, door eene andere 
: ingesloten, en slechts door derzelver afmetingen on
derscheiden. 

Het is evenwel noodig, hier eenigc inrigtingen aan 
te halen, die, hoewel niet karakteristiek en uitsluitend 
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Fig. 90. Dc Stad Carcassonne met Kasteel. 

A Stad. 
li liumrnlicuuiriiig. 
C ttititctibctiiuriitg. 
D Gracht. 
V. Kasteel. 
F Sluip)mort. tot het doen van uitvallen. 

bij de Slottorens gebezigd, voor het minst dikwijls ge
noeg worden aangetroffen, en welke wij niet mogen 
voorbijgaan. 

Zeer zelden, zoo als men weet, bevatten de Slotto-
it'iis- genoegzame ruimte om een groot garnizoen te 
kunnen huisvesten. Wanneer de verdedigen eener 
sterkte zich. iu deze laatste schuilplaats moesten op
sluiten, hadden zij reeds gedurende het lreleg eenige 
verliezen geleden, en dc hoop, om langer weerstand 
le kunnen bieden, was gegrond, minder op bet getal 
«Ier strijden, dan wel op de kracht en boogie van de 
muren der sterkte. De Slottoren bezat dus geene 
ruime lokalen tot huisvesting, en werd bijna nimmer 
tot berging van paarden gebezigd. Al de verdedigings
middelen waren berekend voor een klein aantal voet-

i>. l i l . 
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volk; bij gevolg was de ingang zeer naauw, en dik
wijls op eene zoodanige hoogte geplaatst, dat de vijand 
aan eene gevaarlijke beklimming was blootgesteld, al
vorens dezelve te bereiken. Somtijds bestond cr geene 
deur, en bezigde men een venster tol ingang, waartoe 
cene lange ladder, of wel eene soort van mand, welke 
door middel van een windas werd opgetrokken of naar 
beneden gelaten, gébruikt werd. Somtijds leidde eene 
naauwe, steile, en zeer boven den grond verheven trap, 
naar den ingang. 

' i 

Fig. 9.i. Toren van het Kasteel te Fougères. 

Aan alle zware ligchamen der platte daken bloot
gesteld, en door de machicoulis in bedwang gehouden, 
kon de belegeraar zelden eenen krachtigen aanval be
proeven. ') Een groot aantal zelfs zeer ruime Slottorens, 
hebben nimmer deuren gehad. Wij hebben van dit 
stelsel een zeldzaam voorbeeld aangetroffen in het Ka
steel van Miiiiniisiii (Hooge Pyrencën), waarvan de 
inwendige omsluiting ccn vierkant is, welks zijden 
minstens 110 Ellen lang zijn. 

Vóór de uitvinding van hel buskruid, overtroffen 
de middelen van verdediging die van aanval; de door 
bekwam»! Ingenieurs versterkt»! kasteden, werden over 
het algemeen slechts door blokkering of verrassing ge
nomen ; tegen dit laatste gevaar, bezigde men verschil
lende middelen van wederstand, waardoor eenigc wei
nige mannen legen een groot aantal belegeraars bestand 
waren. De trappen, welke naar de inwendige vertrek -

') Men ziet een oud vooi beeld dezer biiitciitra|>|>eu hij dcu Slot
toren van Alluijc (Eure-en-Loire). In Corsica zijn zij zeer dikwijls 
aangewend, en zelfs bij de burgerlijke zauiciistcllingen «ter laatste 
Kenu . waren /ij in gebruik. 
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ken leidden, waren gesloten door ijzeren hekken of 
zware deuren, verdedigd door Machicoulis of Schietga
ten, somtijds door afgebrokens treden ontoegankelijk 
gemaakt; kunnende deze zwarigheid, slechts door eene 
beweegbare brug worden overwonnen. Eindelijk groote 
steenen ballen, welke op het bovenste gedeelte der 
trappen in voorraad waren, konden van deze 

Fig. 92. Huis van Sullacazo (Corsica). 

worden voortgerold, ten einde den doorgang te ver
hinderen , of zelfs ecnen overwinnenden vijand omverre 
te werpen •). 

Wanneer de Slottoren eenige uitgestrektheid bezat, 
omsloot dezelve eene afgezonderde plaats, welke na 
de inname van den Slottoren als schuilplaats voor de 
verdedigers van het kasteel diende. Deze plaats is 
een toren, sterker dan de andere, welke men dan 
eens hoofdtoren, uit hoofde zijner afmetingen, dan 
eens wachttoren noemde, omdat deze gewoonlijk «le 
alarmklok bevatteJ). Wij zullen ons hier alleen bezig 
houden met dezen toren; want, zoo als wij hier boven 
reeds aanmerkten, bevatten de verdedigingsmiddelen 
van den Slottoren, slechts eene herhaling van die «UT 
buitenbemuring. 

Bij den hoofdtoren zijn de trappen gewoonlijk zoo
danig aangebragt, dat zij aan de ruimte der inwendige 

') Men vindt zoodanige ballen iu vccle kasteden, ofschoon dei-
zelve gebruik onzeker is. Wij hebben liet meest waarschijnlijke 
hier opgegeven, maar het is niet onmogelijk, dat deze billen be
stemd waren,om door werktuigen of vuurmonden tc worden geworpen. 

') fu liet Zuiden van Frankrijk geelt men dikwijls aan dezen 
toren, den naam vau Touraue . Tourillatie. en zelfs bij tegenstelling 
Trouillasse. 
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vertrekken niel hinderlijk zijn. Van daar «le gewoonte, 
dezen trap le plaatsen iu een tegen den hoofdtoren 
aangebragt torentje. (Zie Fig. 91). 

De dikte der trapmuren was gewoonlijk min
der dan die der andere muren; zij weiden «laar ge
plaatst, waar men de werktuigen van den vijand hel 
minst le vreezen had. Zeer dikwijls geleidde <le trap 
niet naar de bovenste verdieping; hij loopt lot nabij 
eene kanier, en om hooger te klimmen, moest men 
zich van eene ladder bedienen, welke naar binnen 
werd opgehaald. Deze inrigting schijnt men meer in 
het Zuiden dan in het Noorden van Frankrijk aanle-
treffen. In «Ie Pvroncën en op Corsica is zij nagenoeg 
algemeen. De vertrekken, welke de Paus Peter vau 
Luua in het kasteel van Avignon bewoonde, is op deze 
wijze van de bovenzalen van hetzelfde kasteel geschei
den. 

Fit 93. foren van Muiitllicïij. 

Fig. ')). 

De eng»; Irap diende ter naauweriiood om wapenen 

en voorraad naar de bovenverdiepingen te brengen. Om in 
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dat ongeval te voorzien, bragt men in de gewelven of 
houten vloeren der verschillende verdiepingen, openingen 
van genoegzame grootte, en hierdoor weiden de noodige 
voorwerpen naar boven gehaald, op gelijke wijze als 
men den voorraad van een schip uit het ruim tot op 
deszelfs dek opheischt. 

De benedenste verdieping werd tot magazijn ge
bruikt, endaar gewoonlijk op deze hoogte gcenc deur 
aanwezig was, had de toegang alleenlijk plaats langs 
ecnen trap, daartoe bepaaldelijk ingerigt, of door de 
opening, waarvan wij gesproken hebben. Daarenboven 
waren de lage verdiepingen bijna onbewoonbaar, door
dien er slechts een zeer flaauw licht hccrschtc, het
welk door zeer enge schietgaten naar binnen drong. 
Deze vertrekken bevatten dikwijls den bakoven, en 
kleine vertrekken, welke, ingeval van nood, lol ge
vangenissen gebezigd weiden; want in de Slottorens 
was het, «lat de gevangenen van eenig gewigt werden 
opgesloten. Somtijds bestonden er onder de beneden
ste nog kelderverdiepingen. Daarop komen wij nader 
terug. 

De bovenste vertrekken van den hoofdtoren, tot 
huisvesting van den eigenaar «les kast eels bestemd, 
waren gewoonlijk met weelde en smaak versierd, en 
het is juist daar, dat men de versieringen aantreft, 
welke bet tijdvak der bouwing kenmerken. Bijna alle 
zijn voorzien van groote schoorsleenen niet zware ge-
bccldhouwtlc zijstukken, waarop zich een kegelvor
mige schoorsteenmantel verheft. De gewelven zijn 
dikwijls met nederhangende sluitsteencn, wapenschil
den , zinspreuken of schilderwerk versierd. In het 
inwendige van den muur zijn zeer kleine vertrekken 
uitgehouwen, die lot slaapvertrekken dienen. (Zie Fig. 
95, Plan van den Witten Toren te Issoudun.) 

Fig. os. 

Over het algemeen is hel verblijf van den heer van 
hel slot zeer hoog gelegen; hetzij om aan gcenc ver
rassing te zijn blootgesteld, hetzij om buiten het be
n-ik der pijlen van den vijand te blijven. De vensters, 

welke bijna altijd onregelmatig verdeeld zijn, staan 
hij de verschillende verdiepingen niet regt tegenover 
elkander1). Derzelven schietgaten, in zeer dikke mu
ren uitgehouwen, en ééne of twee treden boven den 
vloer van het vertrek verheven, vormden zoo vele ka
binetten ; aan beide zijden waren steenen banken aan
gebragt; dit was de gewone zitplaats der bewoners, 
wanneer de koude ben niet noodzaakte, «ligter bij «len 
schoorsteen plaals le nemen. 

7 - T T n 

Fig. '>(,. Venster met Stecnen Banken. 

Eene laatste gevolgtrekking van het hoofddenkbeeld 
(de «lcelen eener sterkte afzonderlijk te verdedigen) 
was, den hoofdtoren in twee van elkander onafhanke
lijke deelen door eenen scheidsmuur le verdcelen; ieder 
cenen afzonderlijken trap en geene gemeenschap mei 
elkander hebbende, dan door middel van Z«HT naauwe 
deuren. De Slottoren tc Chalusset biedt een dus-
tlanig, overigens zeldzaam voorbeeld aan. 

Fig. 07. Slottoren le (ilialusset. 

') Waarschijnlijk vreesde men de muien te verzwakken . door 
in dezelve op gelijke lijn verscheidene openingen uitteliouweii. 

8 • 
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In vele oude sterkten merkt men in de muren, 
met opzet uitgespaarde ruimten op, niet ongelijk aan 
naauwe pul ten, welker bestemming nog zeer raadsel
achtig schijnl, zijnde hel ons onbekend, dat men eenig 
onderzoek bewerkstelligd heeft, waaruit men zou kun
nen opmaken, tot welk einde zij gediend hebben. Som
migen hebben verondersteld, dat zij tot betzelfde doel 
gebezigd werden, als de openingen in de gewelven, 
waarvan wij vroeger spraken, dal is, tol het ver
voer van krijgsvoorraad naar de bovenverdiepingen; 
anderen, cn dit is meer waarschijnlijk, meenen, dat 
zij als roeper gebezigd werden, om zich daardoor 
door hen, welke op verschillende verdiepingen ver
spreid waren, te doen verstaan. De zeer verschil
lende, maar gewoonlijk enge afmetingen dezer ko
kers , geven nog tol vecle andere gissingen aanleiding, 
welke wij hier niet zullen opsommen. Het ware te 
wenschen, dat men de uiteinden dezer kokers, welke 

bijna altijd met slcenen opgevuld zijn, eens goed on
derzocht '). 

') Tc Tours, in dc Dric-5Iaagdcn-.Str.iat, bestaat oen buis van 
gebakken steen uit dc XVd" Eeuw, bekend onder den naam van 
Woning van den Schcrprcgtcr, en waaraan eene volksoverlevering 
bet verblijf' van Tristan den Hcrmiet, toeschrijft. Deze overlevering 
behoort wel tot de bclagehclijkstc, ca berust alleenlijk 0|> een gebeeld
houwd sieraad, iu dc gedaante van cene koord. rondom de archi
traven der deur; men weet, dat ccn dusdanig gebeeldhouwd koord 
zeer dikwijls als versiering is gebruikt, doch bij de lagere volks
klasse voor cenen strop doorging, en men besloot daaruit, dat een 
zoodanig tcckcu aan niemand anders dan aan dcu mcdcpligtigc van 
Lodcwijk \I geschikt kon voorkomen. Hij de hoogste verdieping 
van een torentje van dat huis. ontwaart men eenc kleine nis, waar 
de opening van cenen ronden koker van 0.15 middellijn begint; 
Het andere uiteinde kent men niet. Men weet alleen, dat dezelve 
tot zeer laag doorloopt, dewijl onlangs gedane herstellingen hebben 
doen zien, dat deze zich tot aan den voet V U het torentje uitstrekt. 
Aldaar is dc koker verstopt Niet met lood bekleed, noch het inwen
dige' met kalk volgeraapt zijnde, kan men niet veronderstellen, dat 
dezelve eens tot waterleiding gediend heeft. 

(Het Fertotg hierna.) 

9 
J V O P E M S D E J T O U I \ l» l It O l III Bi ! It It TJË D U E T . 

opgemaakt door de Heeren A- (IREt'F.. Ingenieur ran den Haters/aat. te 'sGravenhage, IF. ran HULST, Controleur der 
Stads Gebouwen, merle aldaar, en F. UDLkEXIKIER, Architect te Lei/den; op last ran II.II. Burgermeester en II et-

hoittleren der Stad Delft, ten Jare JS'iJ. 

I. BESCB01WIXG DER VEROXTRISTEXDE ilEXhTIEEI.IlEX', Wil ÜB 
OMTRENT DEX TOHEX hIXXEX IIEST.UX. 

Ten einde tot het geven van de vereischte inlich
tingen, nopens de bestaande hechtheid van den Toren 
tc geraken, hebben wij denzelven in deszelfs geheel, 
zoo naauwkeurig mogelijk, onderzocht, en is het ons 
voorgekomen, dat dc menigvuldig aanwezige geringe 
gebreken, voor herstelling vatbaar zijn, doch dat al
leen drie verschillende punten, een meer uilgeslrekt 
onderzoek en beoordeeling kunnen vorderen, en 
deze zijn; 

A. Het schuins staan van den Toren of de hel
ling van denzelven naar het Westen. 

li. De scheuren in de muren van den Toren. 
C. Beoordeeling der hoekpenantmuren op de hoogte 

der galmgaten van den Toren, welke muren hoofd
zakelijk de vijf spitsen (kleine torentjes) dragen. 

A. OVER HET SCHUINS STAAN VAN DEN TOREN OF 
HELLING VAN DENZELVEN NAAR HET WESTEN. 

Wat de oorzaak van gemeld schuins slaan van 
den Toren aangaat, hiervan schijnt niets met zekerheid 
bekend le wezen, ei i meer uilgeslrekt plaatselijk 
onderzoek daarnaar, komt ons niel voor, meer vol
doende resultaten le zullen opleveren. De Beschrijving 
der Stad Delft in den jare 1729, Deel I Pag. 140, 

geeft tc kennen, dat dc optrekking van den Toren, 
door den Architect voorbcdachlclijk in eene schitin-
sche rigling heeft plaats gehad. Moeijelijk echter 
kunnen wij ons met dit gevoelen vereenigen; daar bel 
ons meer waarschijnlijk Voorkomt, dat deszelfs fonda
menten aan de Westzijde meer gezakt zijn, dan aan 
de tegenovergestelde zijde. In den legenwoordigen tijd 
zou hel naar ons gevoelen hoogst moeijelijk wezen, 
de zwaarte cn dc constructie der fondamenten voor 
een' zoodanigen Toren benoodigd, met zekerheid aan 
te geven, cn wclligt zou het niet ondoelmatig wezen, 
even als zulks iu vorige eeuwen plaats vond, vele 
jaren over zoodanigen Toren te bouwen, cn wel, in 
vele gevallen voor het minst, zonder dadelijke zooge
naamde fondamenten. De onderhavige Toren heeft, 
waarschijnlijk uit hooide van bijzondere omstandigheden, 
daarop cene uitzondering gemaakt, uit hoofde waar
van, en wclligt om meer andere redenen, daaronder 
de bestaande fondering is geplaatst, die dan ook vol
gens infbnnatiên bekend is, in waarheid te bestaan, 
en volgens de Beschrijving van Delft, Deel I Pag. 138, 
zou deze Toren volgens sommigen gebouwd zijn, op 
fondamenten van eenen Romeinschen Wachttoren. Wal 
hiervan overigens ook wezen moge, ons komt de fon
dering, waarop dc Toren is gebouwd, aan de West
zijde iels meer zoogenaamd gezet of nedergedrukt 
voor, dan wel aan de Oostzijde, en dal deze Toren 
de tegenwoordige belling reeds bij deszelfs bouwing 
geheel of gedeeltelijk moet hebben verkregen. Niet 
onwaarschijnlijk is het, dat men dezen Toren hooger 
beeft willen optrekken, dan dezelve thans is; heigeen 
kan worden afgeleid, uit dc belangrijke zwaarte der 
bovenmuren, zelfs onder de beslaande kleine Toren
tjes, en uit hel gewag maken van deze niet volledige 
opwekking in de Beschrijving van Delft, Deel I Pag. 
158. Dan, de helling, welke de Toren ondervond, 
toen dezelve tot vermoedelijk boven de galmgaten 
was opgetrokken, heeft alstoen de verdere vollooijing 
doen slaken, tot dal men later geene verontrustende 
werking of ontzet ling aan den Toren meer bespeu
rende, vermoedelijk cr geene zwarigheid meer in heeft 
gezien, denzelven af Ie maken door het daarop plaat
sen der vijf Torentjes of spitsen, welke dan ook te 
lood op den hellenden romp van den Toren zijn 
opgetrokken. 

Al deze stellingen en redeneringen over den oor
sprong van het schuins slaan van den Toren, doen 
wclligt weinig af, dan, wij vermeenen hierdoor ge

noegzaam te hebben aangeloond, flat dit schuins slaan 
reeds eeuwen lang moet hebben plaats gehad. 

Hoezeer het nu ons ook niet bekend is, iu welk 
jaar de gemelde Toren gebouwd is, schijnt men het et-
vrij algemeen voor te houden, dal dezelve aanmerkelijk 
ouder is, dan de daarachter zich bevindende Oude 
Kerk, welke laatste men mag aannemen naar aanleiding 

! van de Beschrijving van Delft, Deel I Pag. 155 en 
vohjg. gesticht te zijn, omtrent den jare 1210, en voor 
vast stellen wij, dat de tegenwoordige schüinsche rig-
ting van den Toren, reeds bestond tijdens de bouwing 
<ler Kerk. Immers wanneer die hellende stand des 
Torens, ontstaan was na de stichting «Ier Kerk, zou 
er cene afwijking hebben moeien beslaan, tusschen 
Kerk en Toren, die gelijk moet zijn geweest aan de 
helling van den Toren, of van omtrent l ' / i EI, die later 
of successivelijk bijgewerkt moet wezen; van al hetwelk 
geene de minste sporen te vinden zijn, waarom wij 
verineenen, dal de tegenwoordige helling reeds sedert 
de stichting der gemelde Kerk, of sedert den jare 
1210 heeft bestaan. 

in vroegere lijden, zoowel als beden, schijnen 
nopens hel schuins slaan van dezen loten verontrus
tende denkbeelden le hebben beslaan. Zoodanig zelfs, 
dal, volgens de Beschrijving van Delft, Deel I Pag. 
110 de Administratiën van hel St. Aagtenklooster en 
de Oude Kerk, (lonlracten hebben aangegaan, omtrent 
het gedeeltelijk afbreken van den Toren, welke 
ecbler nimmer ten uitvoer gebragt zijn geworden, terwijl 
daarenboven een der geestelijke Heeren van dat Kloos
ter, wiens woning zich digi bij de Kerk in hel Kloos
ter bevond, bij onweder uil vrees voor hel vallen van 
dien Toren dal Klooster verliet. 

Naar onze overtuiging meenen wij geruslclijk te 
durven aannemen, dal de Toren reeds sedert eeuwen 
dezelfde bellende rigling heeft gehad als thans; daar 
ons geene teekenen zijn voorgekomen, welke kunnen 
doen vermoeden, dal gemelde hellende rigling later 
vermeerderd is, waarom niel alleen wij geene reden 
zien, eenige vrees te koesteren voor hel bezwijken 
van den Toren, maar oordeclcu zelfs alle herstellingen 
of voorzieningen, immers voor zoover men die alleen
lijk zou willen te werk stellen Ier wegneming eener 
ongegronde vrees voor hel bezwijken van den Toren, 

| uil hoofde van het schuinsch staan van denzelven, len 
cenemale ounoodig. 

http://Dric-5Iaagdcn-.Str.iat


— 135 — — 136 — — 137 — — 138 — 

li. OVER DE SCHEUREN WELKE ZICH IN DE MUREN 
VAN DEN TOREN BEVINDEN. 

Even als in liet voorgaande punt A, hebben wij 
getracht in de eerste plaats de oorzaken op te sporen, 
waaraan de thans bestaande scheuren in de muren van 
den Toren zijn toe le schrijven. 

Volgens aan ons gedane mededeelingen, zoowel 
door den Heer Architect als den Opzigter der Her
vormde Kerken van de Stad Delft, welke beide wij
len derzelver vaders in die betrekking zijn opge
volgd, hebben zij in hunne vroegste jeugd over het ont
staan dier scheuren hunne vaders menigmaal hooren 
spreken, cn deze vermeenden, alweder bij overlevering 
van anderen, het ontslaan dier scheuren le moeien 
toeschrijven, aan den hoogst belangrijken brand, waar
door de Stad Delft op den 3 c n Mei 1536, zoo zeer ge
leden heeft: of wel aau de gevolgen eener ontploffing 
van 80 a 90,000 Ponden buskruid, op den 12 e n 

October 1634, of wel aan beide deze onheilen te 
zamen. 

In de Beschrijving van Delft, Deel I Pag. 11.1 en 
volgg., vindt men eene bloole vermelding der beslaan 
hebbende en nog beslaande klokken in den Toren, 
met te kennengeving, dat sommige der klokken, ten 
gevolge van den gemelden brand vergoten zijn. Ver
moedelijk is alzoo het menigvuldige in den Toren aan
wezige hout verbrand, waardoor de klokken neder-
gevallen en beschadigd geraakt zijn. Even zoo vindt men 
in die Beschrijving, Deel II Pag. 561, eene opsomming 
der lampen, ten gevolge van de gemelde ontploffing 
ontstaan, waarbij onder anderen wordt gezegd: „de 
beide Parochiekerken (en dus ook de tegenwoordige 
Oude Kerk) hadden ook deel in dal ongeluk, dewijl 
zij door de geledcne schade en rampen eenigen tijd 
onbruikbaar geworden waren. De glazen waren daaruit 
geslagen; de windijzers, hoe dik en zwaar ook, waren 
uitgerukt en gebogen, alsof die van lood waren; de 
daken stonden geschonden, ja, die dikke en. zware 

muren, tag men op vele plaatsen vaneen gereten." 
Wanneer men de menigvuldige beriglen nagaat, 

welke in de Beschrijving van Delft nopens dc tegen
woordige Oude Kerk en Toren voorkomen, ontwaart men 
«lal daarover wordt gesproken, als over cenc en de
zelfde zaak, cn komt hel ons daarom niet onwaar
schijnlijk voor, dat met «le vermelde uitdrukking: 
„ «le zware muren zag men op vele plaatsen gescheurd 
on vaneen gereten," niel blootelijk de vermelding 
lM;«lo«;ld wordt, van dc ontstane rampen aan de Ker

ken, maar tevens ook van die, welke aan den onder-
havigen Toren hebben plaats gevonden. 

Wanneer wij ons dc onheilen voorstellen, welke 
zoowel door den gemelden brand in den jare 1536, 
als later «loor het springen van bet buskruid-magazijn 
in 1654, dezen Toren zijn overgekomen, met de uit
werkselen der «loor die onheilen z.aamgeperste lucht 
in «Ion geheel digten Toren, cn daarbij in overweging 
nomen, dal de muren, waarin tic scheuren zich be-

j vinden, juist die zijn, welke zich tusschen de hoek-
I penantmuren, en alzoo in de lusschcnmuron bevinden, 

welke aanmerkelijk minder dik zijn, dan de gemelde 
hoekpeiiantmiiren, dan komt ons het vermoeden niet 

i ongegrond voor, «lal de oorzaken der bedoelde scheuren 
zijn toe tc schrijven, aan het hiervoor reeds gemelde 
gevoelen, cn alzoo aan de gemelde rampen, zoodat 
«lie scheuren reeds zijn ontstaan, ten minste nu omtrent 
twee ecuwen geleden. 

Afgescheiden van deze overwegingen, hebben wij 
de scheuren zelve speciaal onderzocht, en kunnen hicr-

I omtrent verder het navolgende vermelden. De scheu-
J ren bepalen zich hoofdzakelijk tot «le Noord- en Zui-
ij «lelijke Torenmuren, cn w el omtrent in het midden 
j van dezelve; hebbende eene lengte over een groot deel 

van de hoogte dier muren, terwijl almede iu het mid
den van den Westelijken muur, eene zoodanige, echter 

! veel minder belangrijke scheur aanwezig is. 
De gemelde scheuren blijken iu vroegere jaren 

digtgcmctseld of zoogenaamd volgeraapl geweest le 
\ zijn; wanneer dil heeft plaats gehad, is almede niet 

bekend en derhalve voorzeker vele jaren geleden. 
Hel is intusschen bekend, dat wanneer men dus

danige scheuren op gemolde wijze digi maakt, nood
wendig door do gewone inkrimping «lor aangebragte 
metselspecie, eene nieuwe scheur moet ontstaan; dit 
is vermoedelijk ook hier het geval geweest; cn wanneer 
«loor zoodanige scheuren alsdan een zekere lucht
stroom plaats vindt, gopaartl met inwateringen, welke 
omstandigheden hier vvelligt verecnigd zijn geweest, dan 
voorzeker vergrootcn achtcrvolgclijk zoodanige scheu
ren, door lengte van tijd, ook zonder dat er ontzet
tingen aan of in het metselwerk plaats vinden, en 
zulks is duidelijk aan «le gemelde scheuren op te 
inorken, vermits sommige «lezer scheuren, binnen in 
den Toren, gedeelten verloonen ter lengte van bijv. 
30 Duimen, die, zoo boven als beneden, wijd zijn schraal 
één Duim, cn in het midden van die lengte 6 a 7 
Duimen. 

Men mag het intusschen voor eene onmogelijkheid 
houden, dat dit zou ontstaan zijn door ontzettingen of 
afwijkingen der muren zelve; immers wordt zulks 
aangetooitfl door die meerdere wijdte van 6 a 7 Dui-
men, welke niet wel anders kan ontstaan zijn, dan 
door opruimingen, ten gevolge van de genoemde plaats 
vindende luchtspelingcn, inwateringen, als anderzins; 
en aan welke zelfde oorzaken gedeeltelijk mede zou 
kunnen worden toegeschreven de mindere wijdte van 
één' Duim die de gemolde scheuren hebben, wanneer 
zulks ten minste niet aan afwijkingen in den muur 
zclven is toe te schrijven. 

Wanneer men derhalve aanneemt (gelijk wij ver-
mcencn te mogen doen,) «lat de scheuren reeds in 
den jare 1651— zoo niel vroeger— ontstaan zijn, 
en men zich daarbij voorstelt, «le sedert dien tijd 
plaats gevonden hebbende luchtspelingen gepaard 
met inwateringen, dan kan het evenmin geene ver
wondering baren, de aanvankelijke geringe scheu
ren , thans van de gemelde wij«lte te zien, als bij 
velen daarover verontrustende denkbeelden te be
speuren. 

Wanneer men het metselwerk van het gedeelte van 
den Toren bij «lc galmgaten, alwaar hetzelve bestendig 
aan luchtspelingen, wind, regen enz. is blootgesteld, 
aantlachtig gadeslaat, ontwaart men, dat de buitenste 

stecnen, zoo ten gevolge van derzelver ouderdom, als 
der gemelde oorzaken, bijna geheel verteerd zijn, en 
dit in vergelijking gebragt tot de gemolde scheuren, 
welker wanden aan dezelfde onheilen blootgesteld 
zijn, dan voorzeker kan het geene bevreemding ba
ren, de scheuren, hoewel aanvankelijk zeer gering, 
thans tot «le bestaande wijilte gekomen te zien; en 
uit dit alles vermecnen wij te mogen afleiden, dat 
cr geene gegronde retlenen bestaan, eenige vrees te 
koesteren, dat de Toren, ten gevolge dier scheu
ren, vooreerst geheel of gedeeltelijk zou kunnen be
zwijken. 

Wij zijn echter vau gevoelen, dat, wil men «len 
Toren behouden, het voorzeker nuttig, zoo niet vol
strekt noodzakelijk kan geacht worden, dezo scheuren 
digt te maken en «ligt le houden, terwijl het tevens 
doelmatig geacht kan worden, betrekkelijk «loze schcu- I 
ren ecnige versterkingen aan te brengen; op al het- j| 
welk wij ons voorstellen, later iu dit Rapport terug 
te komen. 

C. BEOORDEELING DER HOEKPENANTMUREN OP DE 
HOOGTE DER GALMGATEN VAN DEN TOREN, WELKE 

MUREN HOOFDZAKELIJK DE VIJF SPITSEN OF 
KLEINE TORENTJES DRAGEN. 

De tegenwoordige gesteldheid van den Toren naatiw-
keurig nagaande, ontwaart men, dat de moeste «lor 
verschillende daarin bestaande zolders, vroeger ge
metselde gewelven zijn geweest, dewelke vernietigd of 

meer waarschijnlijk ten gevolge van den voormelden 
brand of het springen van het buskruitl-magazijn zijn 
nedergestort, en daarna door gewone bonton zolders 
vervangen. Behalve do schokken, die het noflorvallen 
dier gewelven aan «Ie muren van don Toren enz. heli-
ben kunnen veroorzaken, is de opruiming dier gewel
ven weldadig voor den Toren geweest, vermits «leze 
daardoor van eene voor denzelven nadeelige boven-
iwaarte ontlast werd. 

Wanneer men zich bij de galmgaten bevindt en 
alzoo even onder «len zolder, welke thans beschouwd 
kan worden, den platten grond uit te maken, van do 
kleine torentjes of spitsen op «len Toren, ontwaart 

men nog verschillende gedeelten van het onder dien 
zolder bestaan hebbende gewelf, terwijl tol opruiming 
der stukken, welke van die gewelven zijn blijven 
zitten, evenmin iels gedaan is, als aan het bijwerken 
van de g«;ringc gedeelten metselwerk van do toren

muren, «lie «loor de losrukking van hel gemelde gewelf 
als medegesleept zijn. 

Wanneer men hier bijvoegt, «lat juist hij de galm
gaten, het metselwerk het meest van wind, togt en 
regen te lijden beeft gehad, «lan kan het niet be
vreemden, wanneer wij «lat metselwerk, naar het uit
wendige te oordcelcn, hier voor hoogst onvoldoende 
verklaren. Bij do overweging hiervan, is hot ons al 
spoedig voorgekomen, «lat «le vier kleine spitsen op de 
hoeken van don Toren, met de grootere spits of Toren 
daar tusschen, derzelver steunpunten hebben, voor
namelijk op de (tenant- of hoekniuron van «Ion Toren 
aldaar; waarom wij gemeend hebben, «loze muren 

meer bijzonder te moeten onderzoeken, en kunnen 
daaromtrent thans vermelden, dat, hoezeer de metsel

werken in de nabijheid «lor galmgaten zich zeer slecht 
voordoen, dat slechte zich hoofdzakelijk lot do buitenste 
sleenen bepaalt, dio dan ook, zoo door ouderdom als 
«loor den dagelijks daarop werkenden invloed van hel 
weder, nagenoeg geheel verleerd zijn. 

Indien men deze metselwerken op de boogie der 
galmgaten beschouwt, dan komen dezelve oppervlak-
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kig minder zwaar voor dan ze inderdaad zijn; dan, 

Ier beoordeeling van de zwaarte dezer muren, dient 

men in aanmerking te nemen, dat dezelve uitwendig 

op eiken der hoeken van twee zoogenaamde Contre

forten of beermuren voorzien zijn, die op de hoogte 

der galmgaten oppervlakkig wel niet te zien zijn, doch 

aan de gemelde hoekpenantmuren cene hoogslhclang-

rijke versterking aanbrengen, zoodat wij, een en 

ander in overweging nemende, tot het besluit geko

men zijn, de gemelde muren als voldoende te verkla

ren en genoegzame soliditeit bezittende, om bet hoogere 

gedeelte van den beslaanden toren te kunnen dragen; 

levens echter van gevoelen zijnde, dat bet zeer doel

matig kan gerekend worden, indien de gemelde aan 

het oog blootgestelde steenen of metselwerken, door 

meer voldoende wierden vervangen, terwijl daarbij 

ecnige voorzieningen of versterkingen zouden kunnen 

worden aangebragt, op welke wij ons voorstellen hierna 

lerug te komen. 

K O S T E N, 
W E L K E TOT HERSTELLING EN VERSTERKING, GEPAARD MET V E R -

PRAAIJING VAN DEN TOREN KUNNEN WORDEN GEVORDERD. 

o. De uitvoeringen met het bedrag der daarvoor ver-
eischte kosten van de herstellingen, welke dadelijk 
gevorderd worden. 

b. De uitvoeringen met het bedrag der daarvoor be-
noodigde kosten, binnen een bepaald tijdvak te be
werkstelligen, ter verdere voorziening van dc be
staande defecten en versterking van den Toren. 

r. De uitvoeringen met hel bedrag der daarvoor noo
dige kosten, van de verbeteringen en hoofdzakelijk 
van verfraaijingen van den Toren. 

o. UITVOERINGEN MET HET BEDRAG DER DAARVOOR 
VEREISCHTE KOSTEN VAN DE HERSTELLINGEN, WELKE 

DADELIJK GEVORDERD WORDEN. 
De metselwerken tot de vier stuks kleine torentjes 

met den groolcren daartusschen slaanden, zich alle in 
eenen zeer defecten staat bevindende, rekent men het 
in orde brengen dezer metselwerken eene uitgave te 
zullen vorderen van f 2250.— 
Het lood in de goten om den voet van de 

groote spils, zich in eenen staat bevin
dende, welke cene geheele vernieuwing 
van hetzelve vereischl, eene lengte beb-
bende van 18 Ellen, en cene breedte met 
hel voellood van 1.8 El, derhalve eene op-
|>ervlakte van 86.1 Ellen, zal daarloe be-
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per Transport f 2250.— 
noodigd zijn (lood van 55 Ponden per Vierk. 
El) dc hoeveelheid van 5021 Ponden lood, 
beloopende de som van . . /' 1058.10 
hiervan afgetrokken dc op
brengst van hel oude lood, ge
schat op een gewigt van 1215 
Ponden cn eene waarde van 
20Cts. per Pond, ten bedrage van /"302.10 

komen de kosten dezer loodvernieuwing al
zoo te staan op „ 750.— 

Voor hel plaatsen van eenen greenen bodem 
onder gemeld lood , met een portaal tot 
ingang naar de gemelde goten of omloop, 
en al hetgeen verder daartoe wordt gevor
derd, de som van „ 500.— 
Voor het aanmctselen van al de scheuren 
in de Torenmuren, zoo uil- als inwendig aan-
wczig,inct het gedeeltelijk uitbreken en wc-
deraanmetselen der natemelden ankers enz. „ 1600.— 

Voor het vernieuwen van één ijzeren anker, 
lang 19.1 Ellen, cn twee andere ieder lang 
8 Ellen, dienende tot koppeling der voor
melde torentjes, te zamen lang met dc schie
ters 35 Ellen, alle zwaar 8 a 6 Duim, weg. 
1792 Ponden a 50 Cts. per Pond . i „ 537.ÜO 

Bij de behandeling van het laatstgeinelde 
metselw erk, tevens voor zoov eel noodig, 
door uilbreking en alle de ijzeren ankers 
aan den Toren ter diepte van 20 a 50 Dui
men, in de muren te onlblooten, en deze 
voor zoo veel zulks, almede noodig mogt 
worden bevonden, le vernieuwen, voor als 
nog voor geene juiste beoordeeling vatbaar, 
Stelle men daarvoor bij gissing . . . „ 850.— 

Voor het plaatsen van twee eiken stijlen, ter 
ondersteuning van den hoofd- of bindbalk, 
zich bevindende even boven den vloer, uit
makende «len beganen grond der voormelde 
torentjes, alsmede ter herstelling of ver
nieuwing van eenige trappen en ander 
houtwerk, tol de gemelde torentjes behoo-
rende „ 500.— 

Te zamen /" 6793.60 
Voor winst van den Aannemer, Registratie- en 

andere kosten 13»/o 885.17 

TOTAAL /'7676.77 
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B. DE UITVOERINGEN MET HET BEDRAG DER DAARVOOR 
BENOODIGDE KOSTEN, BINNEN EEN BEPAALD TIJDVAK 

TE BEWERKSTELLIGEN . TER VERDERE VOORZIENING 
VAN DE BESTAANDE DEFECTEN EN VERSTERKING 

VAN DEN TOREN. 

Behalve «le vermelde herstellingen, kan het doelma
tig geachl worden, den Toren eenige b»;langrijke, ech
ter min kostbare versterking te doen ondergaan, en 
wel door het aanbrengen eener bindlaag tusschen dc 
tvvcc«le en derde verdieping, alwaar de muren het 
meest gescheurd zijn, ten einde die bindlaag te doen 
dienen, Ier ondersteuning van over dezelve le plaatsen 
«loorgaande zware ankers, om daarmede «Ie tegenover
staande torenmuren aan elkander te verbinden, als
mede tot hel aanbrengen van zoodanige bindlaag tus-
sch«;n «le derde en vierde verdieping, met eene gelijk
soortige onder den vloer der vierde verdieping of be
gane grond der spitsen of torentjes. 

De eerste dezer bin«llagen en daarop rustentle an
kers, die geheel «loor de muren worden gewerkt, 
zullen de l«>gen over elkander slaande torenmuren ver
binden, waardoor de al of niet gegronde vrees voor 
de beslaande scheuren, als geheel wordt wt'ggiïnomen. 

De tweede der gemelde bindlagen, met die onder 
«len vloer der vierde verdieping, cn daartoe behooren 
«lc stijlen cn doorgaande ankers, alles begrepen tus
schen dc derde cn vierde verdieping, hebben len doel, 
dc penantmuren, lusschen dc galmgaten, ondi'rling te 
verbinden, waardoor het zoogenaamde spatten of uit
wijken geheel wordt belet. 

Wij vermeenen mitsdien de gemelde versterking 
len zeerste te moeten aanbevelen; mogt men evenwel 
wenschen, deze nog «'enigen lijd, bijv. 6 a 8 jaren, 
uitteslellen, schijnt ons zulks toe, geen bezwaar daar
tegen op te leveren. 

De torenmuren zijn zeer oud, cn de bes laande 

verdiepingen daarenboven zeer hoog uit elkander, en 
wel die, waar tussch«;n de eerste bindlaag is voorge-
slcld 12.11 Ellen, en die, waar lusschen dc andere 
«loor ons vermeend worden nutlig le wezen, hoog 
10.57 Ellen, en zal men wel willen toestemmen, «lat het 
inbrengen der bedeelde ankers cn bindten eene belang
rijke versterking aan de torenmuren zal veroorzaken. 

Bij dc gedane opnemingen is hel ons gebleken, 
«lat de trappen, van af den beganen grond tol aan de \ 
vierde verdieping, waarvan de treden gedeeltelijk uit 
hardsteen, en overigens uit hout beslaan, wel eenige 
verbetering of herstelling vorderen. Even zoo vor«le-
nm de steenen en houten vloeren der verdiepingen I 

o. l i l . 

almede herstelling; terwijl het houtwerk, behoorende 
lot de klokkenstoelen en andere verdere betimmerin
gen, zulks niet minder noodig heeft; alle welke ver-
riglingen echter, des verkiezende, nog wel een uitstel 
van 6 lot 8 jaren gedoogen. 

De kosten, lot een en antler vcreischt, zullen be
dragen: 
Voor het plaatsen der bindlaag, tusschen de tweede 
en derde verdieping, worden gevorderd, vijf eiken 
bindbalkcn, ieder zwaar 50 en 50 Duimen, en lang 
7.5 Ellen, inhoudende 5.625 Kubiek ad / 90.— «le 
Kub. El, bedraagt alzoo f 506.25 

Ter verbinding cn koppeling der muren, wordt 
de plaatsing gevorderd van 5 ankers, rus
tend»; op de bindbalkcn, en gaande geheel 
door de torenmuren, zwaar 8 en 8 Duim, 
ieder lang 15 Ellen, voorzien van schooten 
en alzoo 10 stuks schooten, ieder lang 2 
Ellen, inctle zwaar 8 en 8 Duim, tc za
men zullende wegen 1352 Ncd. Ponden 
ijzer ad 50 Cts. per Pond, bedraagt dit „ 1305.6(1 

Voor het inbrengen en stellen der bindten 
met het boren der galen «loor de muren, 
tot plaatsing der ankers, en al hetgeen 
«laarfoe gevorderd wordt „ 300.--

Tot «le bindlagen tusschen de derde en vierde 
verdieping, wordt de plaatsing gevorderd 
van 8 eiken stijlen, ieder zwaar 50 en 50 
Duimen, lang 10.5 Ellen, en leiken bind
ten, ieder zwaar 10a 50Duimen, cn lang 
9 Ellen, inhoudentle te zamen 19.8 Kub. 
Ellen, welke zullen koslcn /' 90.— de 
Kub. El en alzoo „ 1782.— 

Ter verbinding en koppeling der tegenover 
elkander staande muren, worden gevoiflerd 
1 ijzeren ankers, ieder lang 15 Ellen, zwaar 
8 en 8 Duim, voorzien van schooten, alzoo 
8 sinks schooien, ieder lang 2 Ellen en 
zwaar 8 en 8 Duim, hetgeen te zamen zal 
wegen, 5681 Ponden ijzer, «Ï/30 Cis., be-
draagt , 1101.50 

Mem voor 8 stuks zware schroefbouten, ter 
onderlinge verbinding der Stijlen, en van 2 
zoodanige tot verbinding der bindten, 
welke te zamen zullen wegen, 150Ponden 
ttd 50 Cis. ]KT Pond, maakt . . . . „ 15.— 

Voor het gereed maken, inbrengen en stellen 

Transporteer»' /' 5015.15 
u 
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per Transport f 5043.15 

der laatstgemeldc bindtcn en stijlen, bene
vens het inboren van de galen voor de an
kers „ 5 0 0 . — 

Voor de herstellingen aan de trappen . . „ 2 5 0 . — 

Idem voor de steenen en houten vloeren. „ 3 5 0 . — 

Voor herstellingen aan de klokkenstoelen en 
verdere betimmeringen 4 0 0 . — 

Te zamen f 0543.15 

Voor winst aan den Aannemer, Registratie- en 
andere kosten ad 13°/o, bedraagt. . . „ 850.01 
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De kosten der herstellingen welke geacht kun
nen worden van dadelijke behoefte te zijn, 
bedragen f 7G7G.77 

Die, welke gevorderd worden voor hcrstcllin-
lingen, niet welke te doen men desverkie-
zende nog een tijdvak van 0 a 8 jaren kan 
wachten, beloopen „ 7393.70 

Bedragende mitsdien de kosten tot herstelling 
cn voorziening van den Toren, de som van f15070.53. 

T O T A A L / 7593.70 

C. UITVOERINGEN, MET HET BEDRAG DER DAARVOOR 
NOODIGE KOSTEN, VAN VERBETERINGEN, EN HOOFD

ZAKELIJK VAN VERFRAAIJINGEN VAN DEN TOREN. 

Daar het metselwerk van den Toren welligt nimmer 
is opgevoegd, en de steenen, langs de buitenwanden 
van den Toren, zoodanig zijn verweerd, dat dat 'met
selwerk zich oppervlakkig, vooral wanneer men zich 
op zekere hoogte van den beganen grond bevindt en 
verder naar boven, in een zeer defecten toestand voor
doet, die, moge zulks ook nog niet van dadelijk na-
deeligen invloed wezen, zulks toch, vermits de voegen 
mccrendeels eene belangrijke dieplc verkregen hebben, 
cn daardoor het inwateren toelaat, later moet wor
den, zijn wij van oordeel, dat het wegnemen van 
dit gebrek, hoewel ook nog niet dadelijk gevorderd, 
echler voor het metselwerk in bet algemeen hoogst 
weldadig wezen zou, terwijl het uitwendige van den 
Toren daardoor tevens zeer verfraaid zou worden. De 
kosten der uitvoeringen, tot het alzoo gelijkelijk ver
beteren en verfraaijen der gemelde metselwerken, zul
len vermoedelijk bedragen f 4 0 0 0 . — 

Tc gelijk met deze uitvoeringen, zou het noodig 
zijn afteschrappen, en weder zwart tc 
verwen, al de bestaande ijzeren ankers en 
overig ijzerwerk aan de buitenzijde van den 
Toren, met hel schoonmaken der wapen-
wijzer- en galmbordcn, hardsteenw erken, 
enz. met al het overige uitwendige van den 
Toren, waarvoor wij stellen . . . . „ 8 0 0 . — 

Voor winst aan den Aannemer, Registratie-
en andere kosten a 13°/o bedraagt . . „ 0 2 4 . — 

T O T A A L f 5 4 2 4 . — 

Terwijl de kosten, die hoofdzakelijk verfraai-
jingen van den Toren ten doel hebben, 
dc som bedragen van „ 5 4 2 4 . — 

Voorts zij bier nog vermeld, dat bij de voormelde 
berekeningen bijzonder gelet is, op het moeijelijkc en 
kostbare aan dergelijken arbeid eigen; dat dezelve 
als op den voet van publieke aanbesteding ingerigt 
zijn, doch wordt het niet ondoelmatig geacht, het 
Stedelijk Bestuur in bedenking te geven, of hetzelve 
niet ooi deelen zou, sommige zaken, als in daggeld en 
in elk geval, al het tc verrigtene onder een bestendig 
voldoend opzigt te doen uitvoeren. 

III. VOORSTEL TOT HET R0KX VAN WAARNEMING! Xi, BETREK-

hlll l .v IIE GESTELDHEID VAN DEN TOREN EN DE BESTAANDE 

SI III Ut LX IN DESZELFS MIREN. 

Volgens ingewonnen berigten, schijnen er nimmer 
eenige waarnemingen gedaan te zijn, waaruit met ze
kerheid is af te leiden, of de bestaande scheuren in den 
Toren allengs grootcr geworden zijn, en of de schuin-
sche rigting van hel onderste gedeelte van den Toren, 
eene grootere helling verkrijgt, dan wel, of daarom
trent geheel gcene veranderingen plaatshebben. Alleen
lijk heeft men in den jare 1851, volgens medcdeeling 
van den heer Architect der Slad Delft onderzocht, 
welke afwijking eene loodlijn, nedergelalen van het 
bovenste gedeelte van denzelven Toren, maakte, en 
deze bevonden 77 Rijnl. Duimen te zijn; dan, daar 
niet genoegzaam blijkt, van welk punt die loodlijn 
is nedergelalen, en waar de afwijking is geinelen, kan 
men met zekerheid daaruit geen gevolg afleiden, al 
wierde zulks ook thans herhaald. 

Doelmatig echter achten wij het, dc bestaande 
hellende rigting, naauwkeurig tc doen opnemen, en 
vermits het niet onwaarschijnlijk is, dal de meerma
len vermelde scheuren in de muren, wanneer deze 
zullen zijn aangemetseld, zich daarin later weder 
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zullen vertooncn, de noodigc waarnemingen tc doen 
plaats hebben, ten einde in het vervolg, dienaangaande 
met meerdere juistheid te kunnen oordcelen. 

Deze waarnemingen zouden eenvoudiglijk daarin 
kunnen bestaan, dat men, nadat de scheuren zonder 
meer dan noodzakelijke inbrekingen, zullen zijn aan
gevuld of aangemetseld, binnen in den Toren drooge 
slrooken papier over dezelve heen bevestigde, waarna 
spoedig blijken zou, of de aldus gedigle scheuren zich 
op nieuw al of niet verwijdden. 

Daar deze strooken papier echter, ook ten gevolge 
van andere oorzaken, zouden kunnen scheuren, komt het 
ons doelmatig voor, om tevens op te bepalen hoogten, 
de wijdte tusschen (lebeer- of penant muren, binnen in 
den Toren te melen, daar waar de scheuren zich hel 
meest vertooncn, terwijl die tusschenruimte dient te 
worden verzekerd, door de plaatsing van vaste ijzeren 
punten, waar tusschen die melingen plaats vinden, cn 

daarvan tc maken ijzeren mallen, door welke men 
zich steeds, zonder lengtemetingen, zal kunnen ver
zekeren, of er al dan niet ontzettingen plaats gegrepen 
hebben. Ook zou men door het verrigten van zeer 
juiste zoogenaamde loodingen, de zuivere helling be
palen, die de muren thans hebben. Dc punten waar 
zulks plaats heeft, en de hoogte waar de afwijkingen 
gemeten worden, mede door het bepalen van vaste 
punten en het maken van mallen te verzekeren, al het
welk zoodanig zou dienen te worden behandeld, en 
daarvan de noodige Beschrijvingen gemaakt, des noods 
door schetsteekeningen opgehelderd, dat daaruit in het 
vervolg op eene officiële w ijze de punten zijn terug te 
vinden, om dc gedane waarnemingen ten allen lijde 
te kunnen herhalen, ook door personen, die bij de 
vorige waarnemingen niet tegenwoordig geweest zijn, 
en alzoo met zekerheid steeds te kunnen nagaan, of 
er ontzeltingen of afwijkingen al dan niet plaats hebben. 

L O U I S VAN V I T E L L I , 
Uit het Italiaansch, door A. C. W. J. J. Gracinne NAHUMS. 

Het beeld te schetsen van, en lofredenen te houden 
op schitterende vernuften, is niet alleen eene ver-
pligtc hulde brengen aan hunne verdiensten, maar 
tevens eene kwijting van hetgeen wij aan het gemcenc 
welzijn der zaïnenleving verschuldigd zijn. 

Wien is de invloed onbekend, dien de drang van 
het voorbeeld op onze zielen uitoefent, en wie weet 
niet hoezeer de roem, dat voorwerp van zoo veler 
verwachting, in 'smenschen ziel verhevene gedachten 
cn edele wenschen doel ontvlammen? Hel is daarom, 
dat iedere nalie, uit welke schoone voorbeelden ter 
navolging voorkomen, benijdenswaardig is: verhevene 
mannen voorstellende, die hunne edele daden onuit-
wischbaar in het geheugen grillen, brengt zij op deze 

wijze dezelve aan de nakomelingschap over, ten einde 
er het aandenken van te bewaren en tc vereeuwigen. 

Hel leven te beschrijven van den bouwmeester 
Louis van Yitelli, mijn' Grootvader, is ook voor mij 
den tol van regtmatige erkentelijkheid brengen, aan dc 
nagedachtenis van eencn man, die, dezelve verheugende 
door dc volmaking van zijne kunst, die van het vader
land zich ten volle heeft waardig gemaakt. Hem meer 
nog van nabij ledoen kennen, zal welligt aan het doel 
beantwoorden, hetwelk ik mij heb voorgesteld. Ook 
zou deze lectuur de strekking kunnen hebben, door 
de herinnering van hel aantal zijner kunstwerken, en 
de opmerking hoezeer de Schoone Kunsten het leven 
opluisteren, en de nagedachtenis vereeuwigen van hen, 
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die dezelve met goed gevolg beoefenen, om den edelen 
kunstijver van onze jeugdige kunstenaars aan te vuren, 
en bun ten gelijken tijde lot opwekking en aanmoediging 
te verstrekken, om met gelijken ijver een' zoo edelen 
werkkring le volgen. 

Louis van Vilei li, zoon van den Schilder Caspar van 

Wilei (1) cn van Anna Laurence, werd te Napels in 
1700 geboren. De Onderkoning, Louis de la Cerda, 
Hertog van Medina-Celi, naden vader naar zijne staten 
genoodigd te hebben, om zaken diens kunstarbeid be
treffende, wilde het kind ten doop houden en hetzelve 
zijnen naam geven; doch de plotseling uitgebarsten 
omwenteling van den Prins van Maehie, was oorzaak, 
dal de ouders onverwijld naar Home terugkeerden. 

Het was in deze hoofdstad, dat de jonge Louis op
groeide en zijne studiën volbragt. Milize berigt ons, 
dal hij in den ouderdom van zes jaren, reeds naar de 
natuur toekende, en op dien van twintig, do kapel der 
Reliquiën van do II. Cecilia te Rome in waterverw 
schilderde, als ook de afbeelding dezer heilige in olic-
verw maalde. Hij vervaardigde ook schilderstuk
ken voor dc Kerk van Sint Bartholoineus van Berga-
maschie, cn te Viterbo in die der Suffrageu. Wat er 
ook van dit berigt zij, ontegenzeggelijk is het, dat hij, 
op den ouderdom, in wolken men nog zoo weinig be
paalde studie aantreft, en in welken zich het minsl 
de lust tot den arbeid voordoet, zich van «Ion be
ginne af aan, mot den grootsten ijver op de beoefening 
der Lettoren en Wijsbegeerte toelegde; later wijdde 
hij zich, met eene zoor bijzondere oplettendheid aau 
de studie dor Moet- en Natuurkunde. De eerste 
dezer wetenschappen, als grondslag van alle andere, 
werd hein inzonderheid zoor noodzakelijk voor de bouw
kunst; wat do tweede betreft, deze diende hem lor 
ontwikkeling van zijnon geest, als ook om zijn vor
stand lc verhelderen ten aanzien van de kennis dor 
natuur. Dit belette hem ondertusschen geenszins, om 
met goed gevolg dc teokenkunsl le beoefenen, en het 
schijnt, dat do natuur hom mol eenen gelukkigen aan
leg begiftigd had, om in hol gebied der Schoone Kun
sten, aun welke zijne ziel standvastig gehecht scheen, 
met vrucht werkzaam te wezen. 

In één woord, hij vestigde van zijne vroegste jaren 
af aan, al zijne studie op do houwkunst. Hij deelde 
ten opzigte van deze zoo edele kunst in de meening 
der Ouden, haar beschouwende, als meer volmaakt dan 
de schilder- en beeldhouwkunst, omdat zij ter begun
stiging en verfraaijing der natuur \orsirokl. Imlor-
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I daad moet men haar, door de menigvuldigheid der 
1 regelen welke zij bevat, door de voortreffelijkheid van 
! hetgeen zij omvat, en door hare erkende nuttigheid, 
[ zoo wel voor het burgerlijk als staatkundig bestaan, 

beschouwen als de voortreffelijkste aller kunsten welke 
Plato, Aristoteles en andere geleerde tijdgenoot cn met 
alle regt, het waardigst achltedcn den naam van we
tenschap te dragen; daarom was het, dat onze held 
zich iu zijne vroegste jeugd bijzonder bevlijligde in 

'j de beoefening der wiskunst, der staal-, werktuig-, 
waterbouw- en der doorzigtkunde. Na van zijnen 
vader de grondregelen der bouwkunst geleerd te 
hebben, welke wetenschap hij grondiger onder den 
abt van Messina, Philippus Irani, beoefende, her
haalde deze hem dikwijls de vermaning, welke zijn 
meester Charles Fontana hein had getracht in te pren
ten, om allijd de grootste eenvoudigheid te betrachten, 
zonder ooit te vreezen, daardoor bij andoren achter te 
zullen blijven. Alzoo kweekte hij in zijne ziel de 
liefde lot de studie aan, hein doordringende van de 
overtuiging, dat een bouwmeester niet veel konnis moet 
begaafd zijn; hij vermaande hem ook, om niet uit hel 
oog te verliezen, dat Vetruvius, teregt geacht als de 
vorst der bouwkunst, in zijne Verhandeling al de ver-
pligtingen erkent, welke hij aan zijne ouders verschul
digd was, omdat zij hein eene kunst hadden doen 
loeren, aan welker volmaking men niet denkon kon, 
zonder do toepassing der fraaije letteren en zonder de 
kennis dor kunsten. Eeniglijk verlangende zijne kennis 
uit te breiden en omtrent alle andere zaken onver
schillig, bestudeerde hij grondig de werken der voor
naamste bouwkundigen; Vetruvius, Pa lades , d'Alga-
rotti, bijgenaamd: „de Raphael dor Bouwkunst", waren 
zijne raadslieden; hij bewonderde bovenal don goeden 
smaak en do schoonheid dor bouworde van Bramantes, 
Alberti, Serlio, Samicheli, Scamozzi enz. Deze voor
treffelijke voorbeelden leerden hom vroegtijdig, door 
hunne regelen en teekeuingen, ziel» eene bijzondere 
bekwaamheid eigen le maken, zoowel nopens do 
hechtheid als grootsche pracht der gebouwen, en hein 
ten zelfden tijde eenen afkeer in te boezemen voor alles 
hetgeen deze kenmerken miste. 

Woldra wist hij zich to overtuigen, dat, om bouw
meester Ie worden, hel niet voldoende wus, leekonin-
gon le maken, noch de werken der boste schrijvers iu 
dezen le doorgronden; maar dal hel te dien einde nood
zakelijk is, de zamenstelling zoowel der oude als der 
nieuwere gebouwen, welke de moeste vermaardheid 
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hebben en in den besten smaak gebouwd zijn, wel tc I 
leeren kennen. Vervolgens wendde hij hoofdzakelijk J 
zijne blikken naar de eerbiedwekkende overblijfselen • 
der indrukmakende gedenkzuilen van hot Oude Rome, 
waarop bij al zijne oplettendheid vestigde; die alle 
waren bezoedeld en zonder eenigen eerbied ontheiligd, 
evenzeer door den vernielenden tand des tijds, als door 
het verslindend vuur dor geestdrijverij. Onder de ge- j 
denkstukken van dc zeldzaamste oudheid en van een' 
keurigen arbeid, beschouwde hij met eene mengeling 
van geheel bijzondere bewondering en diepen eerbied, 
het Amphitheater van Vospasianus, het Panthéon ') de 
Thermen 2) van Dioclotianus on van Antoninus, cn de 
Schouwplaats van Murcellus. Deze gebouwen, bewon-
derenswaardig door derzelver uitgestrektheid, inrigting, 
volmaakte evenredigheden, pracht en onvergelijkelijke 
hechtheid, waren langen tijd de voorwerpen zijner ge
liefkoosde studiën. Hij mat dezelve met eene onwan
kelbare volharding en toekende hen onderscheidene 
malen af; hij verzuimde niet er alle bijzondere dooien 
van op te nemen, welke waren afgeknot of afgebro
ken, on drong tot in de fondamenten door, om do wijze 
van bevloeren tc onderzoekon. Langs dezen weg 
leerde hij de inrigting, de kunst van verdeeling en 
der gebruikelijke versieringen bij de Ouden kennen, 
en verkreeg hij do kennis en den smaak van hot 
grootsche bij de Latijnen. 

Van Vitclli verkreeg op deze wijze een grondig 
onderligt in de kunst van houwen; hij gaf de eerste 
proeven van zijn genie iu de wederoprigting van het 
Paleis van Albani te Urbino, alwaar hij de plannen 
voor dc Kerken van St. Franciscus en St. Doininicus 
ontwierp. 

Eenigen lijd daarna, leidde hij met medewerking 
van zijnen vriend Salvi, de wateren van Vermicino naar 
Rome. Maar de proeven van zijn vernuft, konden zich 
binnen zulke enge grenslijnen niet besloten houden, 
cn verdienden in meer uitgebreiden omvang zich te 
verloonen; men kon zoggen, dat zij een meer uitge
strekt veld van roem vorderden. Eene gelegenheid 
w elke zich voordeed, werd hem gunstig, in eenen wed
strijd, betreffende den voorgevel der Kerk van St. Jean-
Lateran, omtrent welken hij met do voornaamste kun
stenaars van dozen lijd te kampen had. 

Deze wedstrijd word op de volgende wijze gevoerd: 

') Aldus was genoemd do Tempel aller afgoden iu Oud-Home. 
') Thermen noemde men de warme badstoven der Ouden. 

Ned. Verl. 
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twee en twintig teckeningon waren aangeboden: Salvi, 
Feodoli, Fuga, Galiléi, Cannevari, Gregorini, Passa-
lacqua, Rossi, Dotti en Raguzzini traden togen elkan
der in denzei ven op. 

Het oordeel der Academie van St. Luca werd uit
gesproken in de zaal, in welke men gewoon was do 
feesten ter cere van Romulus tc vieren, welke daarom 
den naam van quirinale toegevoegd werd. V«« Vitclli 

maakt in zijne Onuitgogevone Gedenkschriften, welke 
ik in bewaring houd, cn waarvan Milizo spreekt, 
melding van den voorrang die zijne teokoningen en 
eene van Salvi, bij deze bcoordccling to beurt viel. 
Doch, om bijzondere redenen, aan welke misschien 
ook do partijgeest een weinig deel had, word do be-
OOldeeling aan den Paus gezonden, dewijl de steinmen 
ongelijk geweest waren, en de teekening van Galiléi 
bekwam de voorkeur. Hij bragt hel werk ten uit
voer, doch de voorgevel van St. Jean Lateran, welke 
aan dozen bouwmeester, oen vrij veld aanbood , ter ont
wikkeling van een groot vernuft, was volgens het oor
deel der bekwaamste kunstenaars geen gelukkig voort
brengsel. ') Van Vilelli maakte twee teekeningen voor 
dozen voorgevel, do eene naar eene enkele, de andere 
naar twee verschillende bouworden. In de laatste stelt 
de ondergeschikte Orde op zich zelf slaande Corinthi
sche kolommen voor, zes van welke, als van voren eene 
bijna driehoekige figuur vormen. Aan do binnen- en 
buitenzijde van den ingang, zijn zegoteokencn en bas-
reliefs met frontispices; de lioofdordc is zamengesteld 
uit frontispices, versierd met ballustres en groote 
standbeelden. Al deze teekeningen worden bewaard 
op de Academie van St. Luca. 

Do verdiensten van Salvi en van van Vilelli bleven 
hij deze omstandigheid echter niet onopgemerkt; toon 
de daarstelling der fontein van Trevi aan don eersten, 
en de bouwing dor nieuwe haven van Aneona aan den 
tweeden werd opgedragen, verwierf deze daardoor 
niet weinig roem, dewijl hij in zijne werken zich in
derdaad als groot kunstenaar deed kennen. Na 
vooraf de ziekenhuizen van Livorno, Genua en Venetië 
le hebben bezocht, bragt hij naar Aneona den schat 
vau kundigheden over, wolken hij zich verworven 
had, stichtte er hel vijf hoekige ziekenhuis, omringd 
van een bolwerk , en bouwde cr den sleenen boer ter 
lengte van 500Napolitaansche Palmen») (09,0 El. N.) 

') Mili/.ia memorio degli Arcliiletti anticlii e uuiderni, Vila «li 
Galilei. 

•) De Nipofiüunsche Palm bevat 0.232 N. El. 
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op cene diepte van 50 Nap. Palmen (11,6 El. N.) voor
zien van eene poort met Dorische kolommen. 

Hij vervaardigde onderscheidene teekeningen in 
deze slad, voor de Kapel der Reliquiën van St. Ciriaco, 
alsmede vooi' de herstelling van dc Kerk van Jezus, 
voor die van St. Angus tin us en voor het gebouw, ter 
geestelijke oefeningen gebezigd. De uitnoodigingen 
aan hem gerigt, werden zoo talrijk , dat het hem on
mogelijk werd, er aan te voldoen, dewijl hem meestal 
den tijd ontbrak, om zijn werk le voltooijen. Macerata, 
Perugia, Pesaro, Eoligno, Siena en andere naburige 
steden , naijverig over liet lang verblijf van van Vilclli 
te Ancona, en niet kunnende dulden, dat deze Stad 
alleen door zijne beinoeijingen versierd werd, noodig-
den hem ernstig te harent; en in alle sleden, wervvaarts 
hij zich achtereenvolgende begaf, liet hij tevens sporen 
na van zijne hooge bekwaamheden en van zijne voor
treffelijke kunst. 

Van zijne jeugd af aan, ging reeds op eene geheel 
bijzondere wijze de faam hem vooruit, hetwelk, vol
gens de meening der beste schrijvers, gewoonlijk eerst 
de vrucht is eener lange tijdruimte, en van den tateren 
dank der nakomelingschap. 

Te Rome teruggekeerd, en naauwelijks zijn 25 e 

jaar bereikt hebbende, werd van Vitclli benoemd tol 
Architect van dcSt. Pieters-Kerk, eene eer, bijna zon
der voorbeeld. 

Omtrent dezen tijd was hel, dat hij eenige kamers 
voegde bij de Bibliotheek van het Ronicinsche Collegie, 
bij hetwelk hij zijne eerste studiën had volbragt. Hij 
herstelde de Rufinella le Frascati, en bestuurde voor 
den Portugeeschen Minister, de bouwing van eene rijke 
Kapel, welke gevoegd werd bij de Kerk der Jezuïten 
te Lissabon. Zijn voornaamste meesterstuk le Rome 
was het Klooster van St. Au gust in us, een groot en 
prachtig gebouw, welks zamenstelling hem de vlcijend-
stc loftuitingen en de hoogste goedkeuring deed ver
werven. 

De roem dien bij zich verwierf, en die in bijna 
geheel Italië, het verlangen had opgewekt, naar het 
bezit zijner werken, bepaalde zich niet binnen de jj 
grenslijn der naburige volken; men lokte hem naar 
Brescia, ter vervaardiging eener openbare Zaal, en 
naar Milaan, om er den nieuwen voorgevel der Hoofd
kerk te voltooijen, dien hij naar den Gothischen ; 
cn Griekschen bouwtrant ontworpen had; deze taak 
was des te moeijelijker, vermits hij bij dezelve zich j 
moest schikken naar de andere, reeds beslaande deelen 
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! des Tempels; de oorlog echter, welke weldra dit ge-
| decile van Italië verwoestte, belette dc uitvoering van 
j tlezen arbeid. Een der werken van van Vitclli, welke het 
! meest dc afgunst en jaloerschheid zijner mede-bouw-
i kundigen opwekte, was de daarstelling van den grooten 
I koepel des Vaticaans; cr heerschtc tc dien tijde, een 

zoo sterke naijver onder de medeleden van alle kunst-
beoefende Genootschappen, dat de afgunst dikwerf, tot 
groot, nadeel der industrie, de hevigste twisten ver
wekte, die zelfs tot vijandschap dreigden over te 
slaan. 

Sedert het begin van het jaar 1740, waren bij 
drie verschillende hervattingen der bouwing, in den 
Koepel van St. Picler, onderscheidene gebreken ontdekt, 
hetwelk een aanhoudende opspraak en gemor ver
wekte; namelijk, sedert het begin der bouvvïng onder 
Bramantes, alsmede in de dagen van den bouwmees
ter Charles Moderno cn van den Ridder Bernino. 

Naauwelijks was de vorm en romp van dezen uit-
gestrekten koepel onder Paus Sixlus V uit den grond 
opgetrokken, of men begon gebreken le ontdekken, 
welke men als gevolgen der uitgestrektheid van het 
gebouw beschouwde. Men herstelde vervolgens al 
deze gapingen, en begon met het maken en plaatsen 
der mozaïken; volgens de ontwerpen van den Ridder 
Arpino. Gedurende deze werken, en vóór dat dezelve 
waren afgemaakt, hadden onderscheidene Pausen ge
leefd en geregeerd. Ondertusschen duurden de klagten 
over de inrigting nog gedurig voort, hetgeen ten tijde 
van Bernino lot bittere verwijlingen oversloeg, als of 
hij dc oorzaak dier gebreken geweest ware. 

Te midden dezer opgewondenheid, weiden de kerk
twisten, die zich begonnen uit te breiden, nog veel 
heviger, en door verschillende omstandigheden van 
grooter aanbelang, meenden eenigen, dat gebreken 
van den ergsten aard, zich begonnen te vertoonen, 
terwijl anderen bet er voor hielden, dat er zich geen 
teeken voordeed, waaruit men met waarschijnlijk
heid dringende gevaren kon afleiden, of met reden de 
minste vrees moest koesteren. 

Deze kerktwisten strekten zich niet alleen uit over 
verschillende soorten van gebreken, maar liepen zelfs over 
de onderscheidene middelen, die men ter herstelling 
geschikt oordeelde; zoodat de oneenighcid daardoor 
zeer ingewikkeld werd, en ten eenemale tol verwar
ring oversloeg. Hel behoeft ons derhalve niet te ver
wonderen, dat eene natuurlijke neiging de menschen 
uillokle tot oplettend beooideelen, waarnemen en 
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onderzoeken van dit belangrijk geschil, al behoorde 
hetzelve in geencn deele tot hunne bcmoeijingen. 

In een dergelijk geval is het bedroevend te zien, 
dat sommige geleerden, van het oogenblik af aan, dat 
zij ten opzigte van de eene of andere zaak, een na-
declig gevoelen hebben aangenomen, in hunne oordeel
vellingen steeds daarvan uitgaan, gelijk een verstan
dig Schrijver zegt, met eene volharding grooter dan 
die van het volk zelven; omdat zij met gelijke onver
zettelijkheid vasthouden, en aan het vooroordeel, en 
aan de waarschijnlijke redenen, die hunne mcening 
hadden doen ontstaan. Dit was het geval bij gelegenheid 
van het ontdekken der nieuwe gebreken in den koepel 
des Vaticaans. 

Dewijl van Vitelli Archtitect van de St. Pieters-Kerk 
was, was hij vcrpligt in deze omstandigheid het in
wendige derzelve te onderzoeken; en met verbazing 
bemerkte hij, dat de gebreken, welke reeds sedert 
langen lijd in den koepel van het gebouw waren waar
genomen, allengs aanmerkelijker geworden waren; hij 
ontdekte vervolgens de bersten in de voetstukken der 
schoormuren, in de plinten, iu de scheidsmuren dei-
vensters, in de uitwendige voetzuilen en in de inwen
dige deelen des kocpeldaks; hij onderzocht ook de 
neiging en afwijking van den loodregten stand der 
schoormuren, als ook die der binnenmuren van den 
trommel. Hij zag daarenboven, dat onderscheidene 
scheuren onder die welke in 1700, door Karei Fontana 
met de grootste zorg digt gemaakt waren, aanmerke
lijk waren verwijd; waaruit hij besloot, dat dc twee 
oude gordels, die het gebouw omsloten, verteerd 
moesten zijn. Hij deed vervolgens een juist eu naauw-
keurig verslag van de gebreken, die hij ontdekt had, 
en na gemoedelijke en rijpe overweging van den oor
sprong en de oorzaak derzelve, legde hij zijne meening 
bloot, omtrent de geschiktste middelen, tot eene rigtige 
herstelling, cn alzoo een grooter kwaad tc voorkomen. 
Hij stelde te dien einde voor, de scheuren der bogen 
en al de andere reten, digt te doen maken, den ge
heelen omvang tc doen voorzien van drie of vier 
nieuwe sterke ijzeren banden, en hierna al dc schoor
muren te doen vervangen door zwaardere cn sterkere; 
deze middelen zouden tot een tweeledig hoofddoel 
leiden. Vooreerst, dal door dezelve geenszins de uit
wendige schoonheid van het groote gebouw schade 
lede, en ten tweede, dat er zoo min mogelijk eenig 
nadeel aan de gaanderijen of andere inwendige gewel
ven zou worden loegebragt. 
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Salvi, de Marquis Tcodoli en Hostini, bekwame 
! bouwmeesters evenzeer als onderscheidene groote wis

kunstenaars deelden geheel in zijne mcening; doch 
j ongelukkiglijk had hij ook tot tegenstrevers eenige 
; bouwmeesters van naam, bij welke zich misschien wel 
; door aansporing cn uitnoodiging van dezen of genen per

soon van rang, een aantal van onervaren wiskunstenaars 
en weetnieten in bun beroep voegde, die de ach-

j ling welke hem ten deel was gevallen, zochten te 
ondermijnen; verhalende dc een, dat de vermeende ge-

j breken van dit gebouw cn de ingebeelde gevaren ten 
I eenemale hersenschimmig en ongegrond waren, ter

wijl anderen de herstellingsmiddelen, die hij had voor
gesteld, bestreden. 

Deze onbezonnen gispingen van eenige menschen, 
jj geheel met onvoegzame en geveinsde bedoelingen 

bezield, waren echter niet in staat fa» Vitelli 
in zijn vast en welgekozen besluit tc doen wan
kelen. 

Benedictus XIV, die met de hooge waardigheid 
I van Opperhoofd der Christenheid, de grootheid en 

edelmoedigheid van een geleerd en voortreffelijk Vorst 
in zich vereenigde; verontrust door de vooronderstelde 

: vrees, ten opzigte der gevaren, die dit bcwonderens-
i waardige samenstel, hetwelk in deszelfs soort, door 
: de overwonnen moeijelijkheden en eigene pracht, alle 

andere gebouwen overtrof, bedreigde, ontbood uit 
: Padua den Marquis Poléni, ten einde, na de noodige 

ophelderingen, door zijn bekend gemaakt gevoelen, 
dezen kerktwist, die tot zoo vele klagten aanleiding 
gaf, beslissend te doen eindigen. Poléni, die bij eene 
onwrikbare opreglheid eene zuivere ziel bezat, erkende 
rondborstig de klaarblijkelijkheid der betwiste gebre
ken, en hechtte zijne goedkeuring geheel en al aan 
het gebruik der herstellingsmiddelen, door van Vitclli 
voorgedragen; hij zwaaide bij deze gelegenheid allen 
lof toe aan de verdiensten van dezen kunstenaar, 
en erkende hem als begaafd met uitstekende be
kwaamheden, en eene rijpe ondervinding in de kennis 
der bouwkunst; hij wilde zich zelfs van gecne an
dere dan van zijne werken bedienen, om den 
tempel van het Vaticaan te bezoeken, ten einde 
de gebreken van hetzelve te onderzoeken. Poléni 
zond hein van Padua nieuwe loftuitingen toe, wegens 
de waterbouwkundige hulp, den ijver en de zorgen, 
die hij had betoond, bij de herstellingen van dit sier
lijke samenstel, waarover deze hij het verlaten van 
Rome, hem de zorg had toevertrouwd, en die onder 
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zijn bestuur grootendccls met liet gelukkigste gevolg 
waren bewerkstelligd geworden. '). 

In aanmerking nemende de woordenwisseling, de 
kerktwisten en de verdeeldheid der gevoelens betrek
kelijk de nadeelen en dc ontworpen herstelling van 
den Koepel van St. Pieler, die toen zoo veel beweging 
in de geheele Stad Rome verwekten, is hel te denken, 
•lal in dezen tijd, onder een zoo groot aantal personen 
weinige waren, die de bouwkunst in beoefening bragten. 
Hel is ook mogelijk, dat eenige onverslandigen, niel be
grijpende, dal het gewigt der bogen buitengewoon gering 
is, in betrekking tol. het ligehaam van dezen verbazend 
grooten koepel, (welke verhouding van Vitelli in zijne 
Aanlcckcningcu vergelijkt met dc zwaarte van even 
zoo vele spelden, geplaatst op de schouders van een' 
man) niettemin wel de methode konden begrijpen, 
welke de Architect met oordeel bezigde om ze le ver
binden, en op eene solide wijze op den verbazen-
den omtrek van de muurplaat des koepels te plaatsen 
en vast te stellen; heigeen hij deed, door middel van 
kleine herhaalde slagen op de pinnen, cn het omklin
ken der ijzeren pinnen in de zamenvoeging der bogen, 
zoodat het, des verkiezende, gemakkelijk was,dezelve 
in hare scheiding uit elkander te nemen; eene methode, 
welke Poléni zeer krachtig oordeelde, tegenover het 
geweld. Hij zegt, dat van Vitelli (dit zijn zijne eigene 
woorden) dezen regel volgde: „het nut, en niet hel 
verwonderlijke; dat hij deed, hetgeen noodig was te 
doen, en niel hetgeen men had willen wagen te doen, 
door zwaardere en sterkere krachten." 2) Hel viel dus 
den kwaadsprekende!! gemakkelijk, bij een groot aan
tal personen valsche gedachten te verwekken; deze 
keer echler (en «lil was voor altijd) verloor hel ver
stand zijne reglen niel tegen de domheid, en de 
voorooideclen zoowel als de onmatige begeerte der 
particulieren, die zich altijd trachten le doen gelden 
ten kosle van «Ie openbare nuttigheid, weiden ten 
eenemale overwonnen door deugd en verdienste. 

Van Vilelli was ook de uitvinder van eene soort 
van brug in den vorm eener schuil, die dienen moest, 
om de scheuren te doen digten binnen «len koepel; 
hoewel zijne tegenstrevers de uilvinding van dezelve 
toeschrijven aan Nicolaas Zabaglia. Maar hoe zou hel 
te veronderstellen zijn, dat een kunstenaar <lc ver
vaardiging van een werk zoude voorstellen, zonder 

') Memorie istorichc della gran rii|x>la del Tempio Vaticano etc: 
iu lol. Padova 1748. 

•) Zie buven aangehaalde GedcnLseliriilcii. 
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vooraf tc bedenken, welke middelen ter uitvoering 
hij daartoe bezigen zal? In weerwil daarvan zou zijne 
vrije en voortreffelijke ziel, die in zoodanige omstan
digheden in den juislen zin des woords ekel en trotsch 
was, zich te zeer vernederd geacht hebben, indien hij 
aan hel vernuft van anderen, de middelen had moeten 
onlleenen, die hij behoefde om de voorgestelde her
stellingen le bewerkstelligen. 

Na dc heistelling van den Koepel des Vaticaans 
vatte de Architect van Vitelli het voornemen op, de 
pracht cn de schoonheid van de Kerk der Karlhuizers 
le Rome te vermeerderen. Dc monniken hadden de 
poort van de groote Zaal der drie gewelfde bogen, door 
Clémentius Orlandi, doen bemuren, ten einde tusschen 
ieder derzelve twee tafels van het Vaticaan te plaatsen. 

Van Vitelli besloot ze te heropenen, ten einde bij 
ieder twee kolommen te voegen, gelijk aan de acht 
andere van graniet, en tusschen tie boogjes de twee 
tafels van het Vaticaan te plaatsen. In het voorpor
taal, hetwelk eene verwanningspluats was (calidarhm), 
plaatste bij vier bekkens met overhangende randen, 
als ook een gelijk getal lijsten, naar de wijze van het 
Pantheon. Dewijl er een gewelf was van genoegzame 
laagte en wel geévenredigd, ontwierp hij eenige pe-
nanlen naar den antieken slijl, versierd niet rotswerk 
om den lagen doorgang naar de bovenzaal le vermom
men, in welke acht andere kolommen moesten zijn, 
naar het model der antieken die zich bevinden legen 
over de groote kapel tier Engelen. In den voornoem
den ingang, wenschte hij vier kleine kapileelen 
te plaatsen niet lofwerk en pilasters naar de Ioni
sche bouworde, versierd door Michel Angelo; en 
deed deze kleine frontispices, met derzelvcr kroon-
kandelarcn (lustres) op de groote lijstwerken, plaals 
maken voor driehoekige, als die van Brainantes; later 
in de kapellen van het Vaticaan van Sangallo, door 
Michel Angelo nagevolgd. 

Ontlertusschcn weiden deze groote ontwerpen ten 
gevolge eener overdrevene zuinigheid door de monni
ken niel ten uitvoer gebragt; integendeel, tleden zij 
om een einde aan al deze plannen te maken den vier
den boog, die nog open was, ommuren, zoodat men 
slechts acht, in plaats van zestien kolommen aan den 
ingang telde. Zoo zegt Paus llenedicliis tie XIV, 
een man begaafd niet een zeldzaam vernuft en van 
een helder en doordringend verstand, met alle regt, 
(nadat de Kerk van de II. Maria de Verhevene, door 
een' Architect die de schoonste Corinthische Orde van 
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Michel Angelo bedorven had, hersteld was), dat deze 
Architect met groote kosten, eene hoofdkerk in ecnen 
hooiberg herschapen had, terwijl de Karlhuizer Mon
niken mei geringe kosten, eenen hooiberg in ccne prach
tige en op eene grootc schaal gebouwde Kerk hervormd 
hadden." Wat zou deze groote Paus gezegd hebben, 
indien tie ontwerpen van van Vitelli, verwezenlijkt 
geworden waren! 

In 1750 werd hij belast mei het bestuur over de 
sieraden der tribunen in de St. Pieters-Kcrk, en de 
verlichting van den koepel, welke taak hij op eene 
geheel nieuwe wijze volvoerde. Hij bestuurde ook 
den toestel van ccne heiligverklaring, benevens de toe
rustingen voor de te houden uitvaarten der Koningin 
van Engeland en de verplaatsing van de Piété van 
Michel Angelo. 

Te «lezen tijde, of wel iets later, werd van 
Vitelli, met andere Ingenieurs geraadpleegd, omtrent 
de te verrigten werken, ter onderhouding van de haven 
van Vnzio, eene oude Stad, gelegen iu de nabijheid van 
Rome, de hoofdstad der Volscers, doch die thans 
niet meer bestaat. 

Nero tleed er eene prachtige haven bouwen, waar
van men nog de bouwvallen ziet; als ook eenige over
blijfselen, die duidelijk bewijzen, dat deze haven door 
mciischenhanden aangelegd werd. Derzelvcr geheele 
omtrek was zarnengesteld uit welgeregelde muren, in 
goed onderling verband; hetwelk geene plaats zou 
kunnen hebben, indien zij haar samenstel aan eenige 
natuurlijke rigting van den oever verschuldigd ware. 

Sedert derzelver stichting reeds, was deze haven 
groot en hecht, naardien de Ouden hadden waar
genomen, dal tie Oceaan, tijdens haar stormen en 
woeden, gemakkelijk iederen minder hechten arbeid, 
dien men er mogt trachten daaiteslellen, zou kunnen 
verwoesten, daar de hevigheid der golven zonder 
moeite iederen zwakken tegenstand vernietigt. 

Hij tleed haar zooveel mogelijk in zee vooruitko
men, ten einde haar eene andere rigting te geven tlan 
die der kus len, die geduchte vijandinnen der havens, in 
welke de gedurige ophooping van zand, voortdurend 
haar verval verhaast, hetzij door aanslibbing, en als 
een gevolg daarvan, verstopping van den ingang, 
zoodal de genoegzame nadering der schepen daardoor 
belet wordt. 

Ten gevolge van al deze voorzorgen, bleef de oude 
haven Anzio, alzoo langen tijd beslaan en genoot zelfs 
eenige vermaardheid. Intusschen onderging deze uit-

l). III. 

gebreide en hechte haven het lol van alle aardsche 
dingen; zij werd geheel verwoest, hetzij door onacht
zaamheid in tie eeuwen van barhaarschheid, of wel door 
gebrek aan het noodige onderhoud. 

Paus Innocentius XII kwam op de gedachte, deze 
haven, welke reeds sedert lang in onbruik was geraakt, 
te herstellen; hij beval de daarstclling van de thans nog 
beslaande haven, wier kleine en vierkante vorm de rigting 
naar het Oosten heeft. Het onderhouden van dezelve, 
van groot belang en zelfs onmisbaar als de eenige 
veiligheidsplaats voor de schepen, tegen de gevaren 
en schipbreuk, van af Gaëta tot Civita-Vecchia, 
vvcrtl alzoo het onderwerp der beraadslaging van onder
scheidene bouwkundigen en verschillende beroemde 
ingenieurs, onder welke men Marehioni, Murena , Mare-
chal en de Vaders Ruggiero, Guiseppe eu Roscowich 
van tie Vereeiiiging, genaamd: „de Sociëteit van Je
zus" onderscheidde. Ten einde de haven tegen alle 
vermeerdering of aanwas van grond te beschermen, 
hetgeen de kusten, zoo door derzelver gebrekkige ligging 
als door tie wijze barer daarstclling gedurig veroorzaken, 
en opdat de schepen er beschutting tegen tie stormen 
zouden kunnen vinden, stelden Marechal en ande
ren, als eenig middel voor, de afscheiding der 
haven van het vaste land, waartoe zij tie opening van 
een kanaal aanprezen, tusschen het land en tie haven, 
ter breedte van 400 Palmen') (92.8 EI N.) welks loop 
beginnen zoude achter de nieuwe haven, dwars tloor tie 
oude gaande en zich uitstrekken tot aan de monding, met 
twee zijden, waarvan de lengte zich moest uitbreiden 
in den Oceaan, waaruit zij, door verschillende plaat
sen, den loop van het getij ontvangen moest. Deze 
voorgestelde onderhoudingsiniddelcn echler, waren legen 
bet gevoelen van van Vitelli; in het kort, dewijl dc 
uitvoering van dit ontwerp, verbazende sommen ver-
eischte, zonder met zekerheid tie uitkomst van een 
gelukkig gevolg te beloven, meenden zij vooreerst de 
proef er van te moeten nemen, door middel van een 
kleiner kanaal. De uitslag van deze proef beantwoordde 
geenszins aan het denkbeeld, dat men zich er van 
gevormd had; iets hetgeen van Vitelli had voorzien, 
zoodra men handen aan het werk had geslagen. Hij 
hield er zich van verzekerd, dat de oude haven ge
heel opgevuld was met steenen, overblijfselen van 
bouwvallen, puin, wrakken en tlikke muren, van 
welk een en ander hij zich zeiven overtuigd had, en 

') Zie de Noot op Pag. 150. 
in 
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hetgeen alzoo bewees, dat geene onderneming van '| 
dezen aard gelukken kon, tonder vooral' alle hinder
palen weg le nemen, van welke dc oude haven als j 
overstelpt was; voorzorgen die, volgens het ontwerp, 
moesten beletten, dal de nieuwe niet overladen wierde. 
Daarenboven kon men niet bewerken, dat de zee in 
een»! zoo bepaalde ruimte, even dienstig werkte, als in J 
gewone groote en ruime kanalen. 

De roem dien van Vilclli zich door zijne werken 
verworven had, hield hem nimmer terug van nuttige 
studie; integendeel werd hij daardoor le meer aange- j 
vuurd en zijn ijver voor de Schoone Kunsten ont
vlamd. Hij had begrepen, dat, om iu de uitoefening 
eener kunst of van een handwerk wel tc slagen, cene 
vlijtige en voortdurende studie, gepaard met eenc on- j 
verzet lelijke volharding, volstrekt noodzakelijk is. 
Daarom liet bij niet na, te midden der lallooze bezighe- I 
den, de beste schriften over de gewone bouwkunst- en | 
waterbouwkunde te onderzoeken. Men zou meenen, dat 
zoo veel arbeid de krachten van zijnen geest had moeten 
uitputten, of dat hij, bedwelmd van zoo vele loftuitingen, 
naar eene zachte en vreedzame rust moest verlangd ! 

hebben; integendeel, nimmer liet hij zich vervoeren 
door de aantrekkelijkheden der ledigheid, noch door , 
die van bet vermaak, en zijne volharding gaf hem 
nieuwe krachten, tegen de ongemakken der verinoeijing. 

Zijn naam was reeds alom zoo beroemd geworden, 
dat hij, ouder het belangrijk aantal groote kunstenaars 
die toen in Italië bloeiden, door Karei Borbone, Ko
ning der beide Siciliën, bij voorkeur gekozen werd, ' 
om te Caserla een lusthuis daarbestellen, hetwelk iu 
pracht wedijveren moest met dc schoonste gebouwen, 
die immer «loor de beste architecten voor de rijkste 
vorsten waren opgetrokken. 

Hij begaf zich in 1751 naar Napels, waar hij de 
eerste levenslucht had ingeademd; daar vervaardigde 
hij met de grootste vlijt de tcckcningcn, welke hij 
later met eene beschrijving in het licht gaf1) In zijne 
opdragt, aan de Souvereinen, zegt hij eenvoudiglijk, 
te zijn geweest, «Ie uilvoerder der verhevene gedach-
ten, ontworpen door dezen voortreflelijken Monarch; 
cn men kon niet zeggen, dal de schranderheid van 
den kunstenaar niet in alles beantwoordde, aan hel 
trotsohe denkbeeld van het Koninklijk vernuft. De 

') Dichlirazionc dei desegni del real palazzo di Caserta alia Sacre 
re. li M.iesli di Girlo etc. e di Maria Amalia etc. In Napoli 1756 
nel! i Stampeiïa realo. 

tcekeningen goedgekeurd zijnde, werd de eerste steen 
van dit prachtige cn grootsche paleis den 20 Fe-
bruarij 1752 met veel luister gelegd; een dag van 
blijdschap en algemeene vrolijkheid voor dit Koningrijk; 
tc meer, daar hel juist de vijf en dertigste verjaardag 
van dezen grootmoedigen Vorst was. 

Deze dag, voor altijd gedenkwaardig, was voor 
van Vitelli oen der schoonste en vleijendsle, tc meer, 
daar hij er de held van was, en daardoor zelfs de 
voornaamste van den stoet. De Koning vereerde hem 
met het geschenk van den truweel, als ook van tien 
zilveren hamer, van welke dc Koninklijke handen zich 
bediend hadden; maar van Vitelli, opregt vroom, wilde 
even als altijd, wanneer hij werken van dezen aard 
ondernam, beginnen mei het Goddelijk Wezen, hetwelk 
de oorsprong en het einde van alle dingen is; cn 
wijdde deze voorwerpen aan St. Philippus Neri van 
Home, alwaar men ze nog bewaart. 

Van dezen dag al' aan, werkte hij aan de kelders, 
en stelde de fondamenten. Vermits de werkzaamheden 
met veel ijver en eene groote bedrijvigheid werden 
voortgezet, zag men weldra dc fondamenten boven de 
oppervlakte van den grond, zoodal men, omstreeks 
het midden van Junij deszelfden jaars, reeds bezig 
was met het optrekken van hel gebouw. Het volgende 
jaar, legde van Vitelli bij dit Koninklijk gebouw, ruime 
cn geschakeerde tuinen aan, en omtrent denzelfden 
tijd, ondernam hij nog met ijver de verwonderlijke 
bouwing van de beroemde Waterleiding Garolino, l>e-
slemd om voor deze vruchtbare streken, en tevens 
voor hel. algemeene welzijn, een' overvloed van water 
te ontvangen, dewijl dit kanaal dienen moest, zoowel 
Ier vermeerdering van de schoonheid dezer plaats 
van vermakelijkheden, als tol zuivering der lucht. 
Dit groote en bewonderenswaardige werk, waar
door hel water in deszelfs geheele uitgestrektheid,eene 
ruimte van zes en twintig mijlen doorliep, doorsneed 
niet snelheid vijl' gebergten, dwars door ondcraardsche 
gewelven cn geboorde wegen in de steenrots, en 
met behulp van boogsgewijze openingen van verwon
derlijke boogie, die, onderscheidene «loor diepe dalen 
van elkander gescbeidene gebergten verecnigende, ccn 
geinakkelijkcn doorgang begunstigden, en zonder hin
der, lust water naar deszelfs bestemming leidden. Dit 
verbazende werk, van zoo groolen omvang, cn van 
een' zoo moeijekjken aard, werd ondertusschen met 
eene ongehoorde volharding voortgezet, cn met een' 
voortreffclijkcn uilslag, die een wonder seinen, in 

hel korte tijdsbestek van slechts zes jaren tijds be- I 
kroond. 

Men begrijpt gemakkelijk «Ie verwondering van ! 
Uiman, toen hij in de Romeinschc Geschiedenis') las, 
dat Claudius Cesar dertien mülioen achthonderd vijf 
en zeventig «luizend kroonen besteedde, om.de wateren 
«Ier fonteinen en bronnen Turzio of Ceruleo binnen 
Home le leiih'ti; dat deze Keizer daartoe gedurende 
elf jaren, dertig duizend werklieden gebruikte, en i 
dat bij tien millioenen gouds besteedde, om een' uit
gang daar le stellen, dwars door een gebergte, drie 
Ronieinsehe mijlen breed. 

Indien men naar evenredigheid voor «Ie Waterleiding 
Garolino zooveel geld beslot*! hadde als voor die van 
Claudius, zouden de kosten, de verbazende som tan twaalf 
millioenenbeloopen hebben: die, welke lol laatstgenoemd 
werk gebruikt werd, was begroot op zeshonderd dui
zend dukaten. Van daar, dal men zich van een zoo 
verbazend verschil, de redenen afvraagt. Eene vol- • 
doende verklaring zou inderdaad zeer moeijelijk wezen; 
laai het ons genoeg zijn, nopens dit belangrijk onder-
Werp, de meening te vernemen, welke van Vitelli zelf 
ons in een handschrift heeft nagelaten; de slotsom 
daarvan, zal meer voldoende zijn, dan ons oordeel, 
of dal van anderen. 

„Onze werken, zegt hij, verrigt wordende door 
„vrije menschen, en niet «loor slaven, zouden meer 
„hebben moeten kosten. Doch dewijl dit hier 
„niel het geval was, moei men iu aanmerking 
„nemen, «lat de meer volmaakte kunsten de wer-
„ken gemakkelijker maakten, of wel, dal dc uit- I 
„vinding en hel gebruik van het toen nog onbe
kende buskruid, hel handwerk verliglte en de 
„krachten verdubbelde; of dat dc oude schrijvers 
„getracht hebben, der nakomelingschap iets op 
„den mouw tc spellen, of wel eindelijk, dat «le 
„rekening «Ier Vorsten, «loor «le handen van ge
trouwer en eerbjker opziglers ging." 
De Waterleiding gereed zijnde, had de inleiding 

en het aan den gang helpen van hel water in het 
nieuwe kanaal plaats, op den 7*'™ Mei van het jaar 
1702. D«!ze «lag en hetgeen toen plaats had, was 
even belangrijk; dezelve overlaadde den uitvinder cn 
vervaardiger van «lil gedenkstuk «Ier Bouwkunst, 
met roem. 

De Koning, bij deze hoogslbelangrijke proef vcrlan-

') Suetonius, in Cland. 'XX. 

gende tegenwoordig te zijn, begaf zich derwaarts, 
vergezeld van geheel zijn Hof, cn een groot g«;volg. 
Men had geschut geplaatst op punten, zeer ver
wijderd van de bronnen, ten einde het oogenblik, 
waarop men aan de wateren een vrijen loop geven 
zoude, aan le kondigen. Gedurende cene tliepc stilte, 
was ieders opmerkzaamheid gevestigd up het bestemde 
lecken; nadat dit door eene losbranding was aange
kondigd, wendden zich ieders blikken naar «le plaat
sen van waar het water moest uilvloeijen. Van Vitelli 
had aangekondigd, dal naar zijne berekening, het 
water «le vermelde groote ruimte in vier uren tijds 
zoude «loorloopen; deze lijd verloopen zijnde, werd 
zulks door den Koning, met het uurwerk in de hand, 
bekend gemaakt, terwijl hij hein van minuut lot minuut 
«lil onvoorzien achterblijven deed opmerken. De uiterste 
nieuwsgierigheid, het verlangen, ongeduld, «Ie onzeker
heid cn eene opgewondenheid, die met ieder oogen
blik vermeerderde, deed aller harten kloppen. Van 
Vitelli, wiens geschokt cn bang gemoed, tusschen 
hooi) e l 1 trees dobberde, werd bij iederen polsslag 
meer ongerust; ontsteld, verward, beangst voor eenen 
slechten uitslag, eu op het punt van aan hel tegendeel 
geheel te wanhopen, zag eensklaps slroomen waters, 
vergezeld van een verschrikkelijk geraas, zich met ge
weld een' weg banen, een' uitgestrekten waterval vor-
inende. Op het gezigt van dit ontzagwekkend tooncel, 
deden luide toejuichingen cn kreten van blijdschap, 
van het geheele Hol' eu van allen, die bij deze waar
lijk treilende gebeurtenis tegenwoordig waren, den 
kunstenaar, die ccn goe«l en gevoelig hart bezat, 
schier sterven van blijdschap. 

Dc Koning zelf, doordrongen van e«;ne menigte 
aangename gevoelens, veroorzaakt «loor dit verheven 
schouwspel, deelde mede in dc algemeene vreugde, 
en betuigde op de vriendelijkste wijze, zijne meest 
mogelijke tevredenheid. 

Wie zou in staal zijn, deze oogenblikken van geluk 
cn roem, voor Louis van Vitelli, le beschrijven! 

Dc verhevene gedachten van Koning Katel, be
paalden zich niet lol de daarslclliug alleen van dit 
gedenkstuk, noch tot die van een prachtig paleis met 
al zijne aanhoorighcdcii; zijn vernuft onlwikkelde nog 
veel uitgebreider, en verhevener gedachten. Na rijpe 
overwegingen, besloot bij met een zeer wijs doel, eene 
gebeid nieuwe stad le bouwen, welke hij eenmaal iu 
«leze door de natuur begunstigde streken hoopte te 

| zien bloeijen. Reeds had zijn genie hel middel ter 
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uitvoering van deze onderneming bedacht en dc Architect 
van Vitclli cr de plannen voor gemaakt. 

Gedurende de zamenstelling dezer Koninklijke ge
houwen, werd onze Architect als overladen mcleindc-
looze aanzoeken, van alle kanten aan hein gerigt, en 
hoewel altijd inschikkelijk, en tot het voldoen aan de
zelve gemakkelijk te bewegen, beantwoordde hij deze 
echter nooit tot nadeel van zijn werk. 

Omtrent dezen tijd werd hij belast met de herstel
lingen, aan de Koninklijke zoutkeelen van Borlctla 
gevorderd, om ze te behoeden tegen de overslrooinin-
gen, waaraan ze onderworpen waren, tot groot nadeel 
van den Staat. Hij regelde «le vervaardiging van vele 
nieuwe ruimten, uitgespaard in onbebouwde en zan
dige plaatsen, waarvan hij naauwkeurig «Ie oppervlakte 
volgde, en deetl het oude kanaal schoon maken, door 
hetwelk de zuivere en heldere wateren der zee moes
ten worden geleid iu de vermelde ruimten, ter be
gunstiging «Ier volmaakte kristallisering van het zout. 

Hij bezigde ook een nieuw werktuig, Schroef van Ar-
«.himèdes ') genaamd, als zeer nuttig beschouwd, om 
het water, zonder veel moeite in de voornoemde plaatsen 
te brengen; en versterkte ook, door middel van schoor
muren, de oude en nieuwe muren, zoodat hij zich in 
weinig tijds verwonderenswaardig kweet van «le taak, 
hem toevertrouwd. 

Hij herbouwde na «len vernielenilcn brand van het 
jaar 1757, de Kerk van Maria-Boodschap, op eene 
even voortreffelijke als verwonderlijke wijze. 

Dit gebouw, waarvan de kosten op twee honderd 
zestig duizend dukaten begroot waren, werd in 1782 
voltooid. Hetzelve weid gehouden voor «;en' der best 
geëvenredigde kerken van Napels. Men merkte er 
op, het groote lijstwerk, dat het binnengebouw om
ringt, ondersteund door 44 kolommen, van de Corinthi
sche Orde, van eene vrij schoone uitvoering. Dc sier
lijke hulp- of onderaardsche Kapel, door hem zelven 
gesteld onder de Kerk, vormt een ovaal, dat op acht 
paar kolommen van Dorische bouworde rust; zij wordt 
verlicht «loor middel van eene opening, aangebragt in 
dc hoogt*;, «:n versierd met verschillende altaren. Nadat 
«lit werk gereed was, zag van Vitelli zich «loor den Graaf 
l'irmian naar Milaan genoodigd, om de groote herstel
lingen van het Aartshertogelijk palcis te ondernemen 
en ten uitvoer te brengen, van hetwelk men eene 
gemakkelijke cn welgeordende woning wilde maken, 

) Soort vnn handwatermolen. 
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I om er den Koninklijken Aartshertog Ferdinand tc ont-
I vangen. Onze Architect verkreeg van het Hof de ver-
! gunning, om zich van zijnen oudsten zoon Karei, die 
j dezelfde loopbaan als hij gekozen had, te doen vergezellen. 

De herstellingen aan dit Koninklijk gebouw, wer
den zeer gelukkiglijk volbragt en door zoo vele toc-

! juichingen bekroond, dat hij zich met vele andere 
i aanvragen vereerd zag, en zich alzoo de achting verwierf 
j van alle andere lieden van smaak, of beschermers der 
| Schoone Kunsten. 

Hij begaf zich vervolgens naar Turin, om al hetgeen 
i deze hoofdstad, vooral met betrekking tot dc Bouw-
| kunst, merkwaardigs had tc bezien. Hem viel van 
i «le zijde des Konings, dc vleijendste onderscheiding teu 
I deel,cn hij genoot er «lc achting van iedereen, bijzonder 

van hen, die zich aan de kunsten wijdden, of de 
| wetenschappen ijverig beoefenden. Algemeen bekend, 

! door den eernaam, welke hij zich verworven had, 
jj deed hij zich, «loor zijne groote werken, in geheel 

Italië het voorwerp veler wenschen zijn. Maar vcr
pligt zijnde, zich met tien mecsteii spoed naar Napels 

S tc begeven, moest hij weldra Turin verlaten, den smaak 
li voor zijne werken achterlatende. 

Aldaar teruggekeerd, en terwijl hij de groote werken 
van Caserta bestuurde,bouwde hij in de hoofdstad, de 

!• Kerk van St. Marcellius, als ook die van «le thans 
gesloopte Rotonde; de zamcnstclling van het Paleis 

' van den Prins van Angre, in «le Straat van Toledo, 
benevens dat van den Hertog van Gensano, bij de 

! fontein Médine, werd mede aan hem toevertrouwd. 
Naar «leze ontwerpen was het ook, dat «Ie herstel-

; lingen aan den koepel van den prachtigen Tempel dei-
groot»! Drieëenheid werden ten uitvoer gebragt; dit ge
bouw werd, door deszelfs grootte en bouworde, des
zelfs marmers, en talrijke versierselen, als ook door 
«le zeldzame en uitmuntende schilderijen die men er 
bewonderde, aangemerkt als een der merkwaardigste 

! van deze Stad. Hij vernieuwde ook tien voorgevel van 
: het Koninklijk Paleis tc Napels, en herstelde en versierde 

daarna onderscheidene gehouwen cn paleizen. Te Ré-
sina bouwde hij het trotsche lustkasteel van den Prins 
van Campoliéto, en vormde er het ontwerp eener 
kleine Stad. 

Men droeg hem de hei-stelling op, van de vervallen 
gaanderij van het Koninklijk Paleis van Persano, als 
ook van «Ie gebreken, welke ontdekt waren aan tlic 

: van Portici, gebouwd door Cannevari, welks tuinen hij 
J aanmerkelijk uitbreidde. Hij vervaardigde de brug van 
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Ebole over de rivier van Séle, en versterkte die van | 
Canosa over de Ofanto. 

Het was op zijnen raad, «lat de teckening van den 
nieuwen voorgevel der Hoofdkerk van Catania, «loor 
den Kanunnik Vaccarini van Palermo vervaardigd, lof
waardig gekeurd werd, behoudens eenige weinig belang
rijke uitzonderingen, «lie dezelve meer lot het oogmerk 
voldoende maakten. Hij bepaalde zich niet slechls tot ij 
dc burgerlijke Bouwkunst, maar slaag«le ook in de mili
taire bouwkunde, hetgeen een ontegenzeggelijk bewijs 
oplevert, van zijne diepe kennis en schranderheid. 

Men vroeg zijne meaning tegelijk met <li«! van on
derscheidene militaire ingenieurs en andere bekwame 
Officieren der Artillerie, omtrent de wederopbouwing 
van het Hof van Salino van Pescara, waarna zijn oor
deel den voorrang erlangde en met een zeer gelukkig 
gevolg bekroond werd. 

Hij gaf ook zijne gedachten te kennen, nopens dc 
nieuwe methode voor de zamenstelling eener ophaal
brug, die geplaatst moest worden, aan ieder der vier 
poorten van tic vesting van Syracuse. 

De uitvinding van deze was reeds sedert lang be-
kend in Gallic en in Duitschland. Hij vervaardigde nog 
een groot getal teekeningen voor verschillende andere 
publieke en bijzondere werken, welke hier en elders 
konden toegepast worden; de opsomming derzelve vindt 
men inden volledigen Catalogus zijner werken, welke 
wij aan het einde der aanteekeningen van tlit artikel ge
plaatst hebben, dewijl het mijn tloel overschrijden en 
mijne krachten te boven gaan zou, indien ik omtrent al 
zijne werken in bijzonderheden treden wilde; hoezeer 
het niet minder eene beleediging zijn zoude, er geheel 
geene melding van te maken. Wij zullen onder anderen 
opnoemen de marktplaats Carolino, die gewisselijk e«!nc 
vercerende vermelding waardig is, en onder zijn bestier 
in de Statl Napels daargesteld werd. 

Toen Koning Karei de regering overgaf, om bezit te 
nemen van de meer uitgebreide monarchie van Spanje 
en de Indien, werden aller harten van de gevoelens 
eener diepe smarl doordrongen, opgewekt door het 
vertrek van een grootmoedig Vorst, die de leventligstc 
erkentelijkheid naliet, voor de tallooze weldaden aan 
zijne onderdanen bewezen. Dit was oorzaak, dat, zoo 
als zulks eertijds meer algemeen plaats vond, de be-
wonen der Hoofdstad en van het Koningrijk, gelijke
lijk gedreven door eene zachte onderlinge neiging cn 
een vurig verlangen om, door cene opeulijke belui- jj 
ging, hunne algemeene gehechtheid te toonen, ge- jj 

— 166 — 

voegd bij tie gevoelens van eerbied en dankbaarheid, 
welke zij voor ticzen Monarch voedden, die hen zoo 
beroemd gemaakt had, besloten, inliet gezigt der Ko
ninklijke poort, eene groote ruimte daar te stellen, 
om er 's Vorsten beeld te paard op te riglen, welk 
monument aan de nakomelingschap de dankbaarheid 
en lieftle van geheel het volk, jegens een Doorluchtig 
en weldadig Souverein toonen moest. Deze openbar»! 
plaats, die den naam van Carolino-Markt verkreeg, naai
den Souverein aan welken zij was toegevvij«l, was door 
van Vitelli daargesteld. Zij was van eenen zeer sier
lijken vorm, en strekte len blijk van den goeden 
smaak der stad, tot welke zij behoorde. De half-cir-
kelvorniige lijn derzelve, is omringd van een peristij-
lium >), waarvan de kolonnade naar de Dorische bouw
orde, als die te Rome, doch zonder Cannelures vervaar
digd is. Men versierde haar met vier en twintig stand
beelden, voorstellende dc verschillende deugtlen, dit: 
's Vorsten geest versierden. In eene soort van nis met 
schelpwerk, moest 'sKonings standbeeld te paard, 
van reusachtige grootte, geplaatst worden, tloch een 
aantal onvoorziene omstandigheden vertraagden er de 
uitvoering van. De gevoelens des volks jegens hunnen 
Vorst, ontaardden daarom echter niet. De herinnerin
gen van erkentelijkheid voor de weldoende zorgen 
van den grooten Karei III, zullen van het eene ge
slacht op het andere, tot de verste nakomelingschap 
overgedragen worden, en meer nog dan door eenig 
gedenkstuk, zullen deze onvergankelijke gevoelens 
leven iu het hart van iederen Napolitaan. 

De voortreffelijkheid van het werk van Caserta, 
en andere, daargesteld door van Vitelli, te Napels, 
hadden voor lang reeds Koning Karei bewogen, 
hem tot' Architect van het Hof cn Directeur der 
Koninklijke gebouwen te benoemen. Het vermeerde
rend aantal bezigheden, te weeg gebragt door eene 
zoodanige betrekking, schrikte hem geenszins af; ge-
durende twintig jaren wist hij het gewigt er van t«-
torschen, cn verduurde met een' onbegrijpelijken ijver, 
in reeds gevordenden ouderdom, al de vermoeijenissen 
aan zulk een werkzaam leven verbonden. De groote 
naam, welke bij in zijne kunst verwierf, vermeerderde 
zoodanig, dat er geene bouwïng, herstelling, of 
eenig ander werk van bouwkundigen aard, in 
de hoofdstad t>f in het Koningrijk verrigt weid, 
omtrent hetwelk men niet vooraf ziju oordeel kwam 

') Gebouw met inwendige vrije zuilen. 
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vragen. In 1768 bestuurde hij voor den Doorluchti- | 
«en Ferdinand I, wiens regering zeer gelukkig wus, hij 
gelegenheid van zijn huwelijk niet Prinses Maria Caro- j 
Una, Aartshertogin van Oostenrijk, al de uitwendige 
versierselen van het Koninklijk Paleis van Napels. Hij 
ondernam ook voor deze zeilde plegtigheid, de ver- \\ 
l'rauijiiig van dc groote danszaal, niet al de aan de 
omstandigheid passende versieringen, in hel Paleis van 
den Prins van Teora, le Chiaja, waar de Graal' van | 
Kaunilz, Ambassadeur van Oostenrijk, kostbare fees- | 
U;u moest geven. Hij regelde eveneens al «Ie noodige 
toebereidselen in het Paleis van Parein, voor de 
viering der groote verlustigingen, gegeven door «len 
Hertog van Areos, buitengewoon Afgezant van Spanje, 
ter gelegenheid van «le eerste bevalling «Ier Koningin. 
Dit was het laatste werk van van Yitelli, daar hij 
in den ouderdom van ruim drie en zeventig jaren, op 
den 1"" Maart van het jaar 1773, in «le stad Caserta 
over leed, welke hij door zijn genie zoo beroemd j 
gemaakt had. Hij werd aldaar begraven in de Kerk ;j 
van St. Frunciscus «Ie Paola, zonder eenig uiterlijk ver- I 
toon, en zelfs zonder hel minste grafschrift, hetwelk 
dc plaats aanwees, waar zijne asch rust. Aan de I 
grootheid van ziel van den Doorluchtigen Ferdinand 1 
was het voorbehouden, le Vergunnen, dal men er 
ter zijner eere en nagedachtenis, een marmeren ge
denkstuk oprigtle, hetwelk zijnen naam aan «Ie versie 
nakomelingschap zou overbrengen. Oprcgte hulde zij 
daarom toegebragt aan den grootmoedigen Monarch, 
«lie, als beschermer der wetenschappen en kunsten, 
en reglvaardige hoogschatter van deugd en verdien
ste», de herinnering der afgestorvenen hernieuwde, den 
geest der levenden aanvuurde, en groote ondernemin
gen aanmoedigde (2). 

De vermaardheid welke van Yitelli verkreeg, gedu
rende zijn leven zoowel, als na zijnen dood, was niet 
minder reglvaarclig en verdiend, als gegrond op de on
betwistbare aanwezigheid <l«;r groote gedenk teekenen, 
welke hij aan «Ie nakomelingschap heeft nagelaten. 

De schoonheden van Gaserlu, ontworpen en be
stuurd door zijne zorgen, bewijzen duidelijk zijn genie 
iu d«; bouwkunst, als ook zijne diepe kennis iu de wa- 1 

terbouw kunde. Dc zamenslelling van dil Paleis, ten :j 
eeiiemale grootseb en wel volbragt, levert een bewijs 
van pracht, en van zijn juist oordeel in de uitvinding, de 
evenredigheid en overeenstemming der deelen: deszelfs 
hechtheid, met bedendaagsche bevalligheid verecnigd, i 
is er een nieuw bewijs van. In al dc deelen van dit y 
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gebouw heerscht eene juiste evenredigheid, zoowel len 
opzigle van de grootte, als van den vorm, en al de ver
sierselen zijn bij hetzelve volmaakt evenredig, zoowel 
aan «le deelen als aan het geheel; waardoor ccne 
overeenstemming in het geheel ontstaat, die de be
wondering van ieder opwekt. Zij verrukt niet al
leen hen, die «le kunsten weten te waarderen, maar 
zij verwekt ook een aangenaam gevoel bij «legc-
nen die ze het minst kennen, 't Zij men de onge-
inccnc uitgestrektheid van «le Waterleiding Garolino be
schouwt in hare geheele overdekte lengte, of de «loor-
boring der rotsen cn de drie rijen bogen van eene 
zoo verwoiiderenswauriligc boogie; deze werken zullen 
altijd van den vurigen ijver cn «le volharding van den 
kunstenaar getuigen, die bijna onoverkomelijke zwa
righeden cu hindernissen, welke de natuur, aan alle 
kanten, der kunst in «len weg scheen le leggen, bail over
wonnen. Hij alleen slaagde gelukkig iu het ten eiiule 
brengen van eene zamenslelling, even stout als hecht in 
eene zeer beperkte tijdruimte. Inderdaad, men had 
de werken, die «le Grieken en Romeinen ondernamen, 
hoe ook «loor hunne dichters bezongen, niet als groolcr 
en volmaakter kunnen bewonderen. V an Yitelli, begaafd 
mei een veelomvattend genie, een gezond oordeel en eenen 
gekuischlen smaak, wist zich altijd le hoeden tegen 
de dwalingen, welke in die tijden vrij algemeen ver-
sprekl, van den bijzonderen smaak van Rozoinino af
komstig waren, onderhouden en venneerderd door de 
Guarini cn de Pozzi, die, gedreven door eene aan
geboren zucht tot nieuwheid, en aangezet «loor dc 
begeerte om scheppers van het nieuwe of her
vormers der kunsten te schijnen, met al hunne kracht 
werkzaam waren, der bouwkunst nadeelig tc zijn. 
Hij was overtuigd, dat niets gunstiger was ter 
volmaking eener kunst, dan achtervolgende de ge
schiedenis der werken van «le beste schrijvers, te 
bestuderen; de verschillende wijzen van volksvlijt 
aller natiën te vergelijken; wederkeerig de voor-
en nadeden en de verdiensten of gebreken, in deze 
werken aanwezig, ten gevolge van hel klimaat en 
de tijden, in welke dezelve van den nationalen smaak 
en het bijzonder karakter van «len kunstenaar deden 
blijken, opmerkende. Alzoo luide hij de geringste en bijna 
onmerkbare wijzigingen van slijl onderscheiden; over 
de verschillende oorzaken der veranderingen der bouw
kunst nadenkend ,̂ slaagde hij in het bekomen van 
duidelijke en juiste aanteekeniiigen omtrent die ware 
grondregelen, «lie bepaalde en zekere voorschriften 
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geven omtrent de sierlijkheid, gemakkelijkheid cn hecht
heid, welke drie onmisbare eigenschappen zijn, voor ieder 
gebouw, hetwelk men als geheel voltooid kan aanmerken. 
Terwijl hij over deze grondregelen met juistheid rede
neerde, vormde hij zich een' zoo verfijnden smaak in 
«leze schoone kunst, dat men te beter «le wezenlijke 
schoonheden kon beoordeelen, naarmate hij er de te
genovergestelde gebreken meer van in hel licht stelde. 
Zijne werken bewijzen zijnen smaak in iedere soort 
van schoonheden. De zuiverheid vond zich in «le-
zelve altijd bij «Ie pracht gevoegd, en «le alge
meene welstand zag men nimmer aanwezig ten koste 
van «lc schoonheid «Ier deelen. Hij had bovendien «;en 
Vindingrijke geest voor de bevalligheid der sieraden, «Ie 
overeenstemming der deelen, de verdeeling en de ver
sierselen der groote gebouwen. Steeds gehecht aan 
de voorschriften en <1«! leerwijze van den Romeinschen 
meester en van Alberti, vereenigile hij <l<! denkbeelden 
zijner eigene vinding met den smaak der schoone Ontwer
pen van antieken zamenstel, en ordonneerde de plaatsing 
der «leelen, overeenkomstig het gebruik, waartoe deze ge
bouwen werden daargesteld. Hij volgde «le uitmun
tende methode, van behoorlijk de buitenzijden en de 
uitgangen te versieren, en zijne grondstelling was, dat 
naarmate men het uitwendige versiert, men ook in evenre
digheid «le verfraaijingendie het inwendige vordert, moet 
vermeerderen. Mei «lat al verloor bij nimmer de hecht
heid «Ier slof uit hel oog, en verzuimde evenmin op 
het uitwendige aanzien te letten, overtuigd, dat deze 
als «le ziel der schoonheid kan worden aangemerkt. 
Hij gaf ook bewijs van eene diepe schranderheid en 
doordringend versland, levens vastheid en ongewone 
hechtheid met veel gemakkelijkheid vereenigende. In 
het algemeen hebben de werken van zijne vinding, al 
de eigenschappen en voordeden, welk eene goede bouw
trant vordert. 

Yau Yitelli telde een groot aantal leerlingen, ge
vormd naar zijne school; veel meer intusschen door 
zijne teekeningen, en door de werken onder zijn bij
stuur daargesteld, welke zij onophoudelijk onder dc 
OOgen hadden, dan door zijne lessen. Zij bragten 
zijne kunst lot zulk eene hoogte, dat zij overal door 
dezelver toepassing lof inoogsllen. 

Onder dit aantal, bekleedden zijne zonen Ka-
rel, Pieter en Franeisous geenszins «len minsten 
rang (3). Anion Rinaldo, later tot Architect aan hel 
iiof van Pelersburg benoemd, ond«;rschei<lde zich in 
hel bijzonder; als ook Frunciscus Sabatini van Sicilië, 
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I die Koning Karei in Spanje volgde, waar hij door 
; dezen Vorst met eer en geschenken overladen werd, 
S ter belooning van de groote werken, die hij «laar-

stelde. Zijne fortuin gemaakt hebbende, huwde hij 
de dochter zijns meesters (1). 

Hoezeer van Yitelli van zijne kunst en van die in het 
teekenen zijne bijzondere Studie maakte1, vereenigde hij 
nog andere talenten in zich, die zijnen g«;est versierden. 
Dc Muzen zelfs schenen hem toe le lagchen, en de 
Arcadia te Rome (ü), stond hein volgaarne eene plaats 
loc onder hare leden, als ook de zoo beroemde Aca
demie van St. Lucas. Altijd zeer werkzaam en een on
vermoeid teekenaar, vereenigde bij dikwerf met el
kander strijdige bekwaamheden, en paarde met 

i een doordringend vernuft, een groot geduld in de 
studie, veel levendigheid van geest en eene uiterste 
hardnekkigheid tegen alle v«;rnioeijenissen. Te nii«l«len 
van zoo vele bezigheden, van zoo veel roem, zag 
m«;n hein altijd hulpvaardig, gematigd, vreedzaam, 
voorkomend, geschikt jegens «Ie werklieden, vol van 
medelijden voor «le ongelukkigen, beleefd en beschaafd 
jegens iedereen. Belangeloos, en eeniglijk geilreven 
door liefde lot roem, stond hij uit eigen beweging 
de regtett af, die hij had op het voordeel van iwec 
len honderd, hem door Koning Karei voor de ont
werpen en hel bestuur van zijne werken, toegestaan. 
Welk eene Onmetelijke fortuin zou hij hebben ver
kregen, indien hij ze had aangenomen, en ondertus-
schen stierf hij arm, gelijk hij geleefd had. Ken 
zeldzaam voorbeeld voorwaar van ongemeene belange
loosheid. 

Lodewijk van Vilelli had zes kinderen, bij zijne 
geliefde echtgenoote Olimpia Slarieh, eene Romeinsche 
vrouw, met welke hij het geluk had, alle wisselin
gen des levens, en de bekoorlijkheden van eene ge
lukkige echtvereeniging te deelen; hij gaf zijnen kin-
«leren eene opvoeding overeenkomstig hunnen stand; 
zijn voorbeeld vooral diende hen ter opwekking en 
ten geleiile, op den weg van eer en deugd. Begaafd 
met een zacht gemoed, vreemd aan den nijd, vrien
delijk en opregt zijnde, is het natuurlijk, dal hij vele 
vrienden had, van welke hij zich bemind en geacht zag. 
\ele vreemdelingen van rang, zoowel «loor hunne hooge 
betrekking of waardigheden, als door hunne bekwaam
heden, kennis of geleerdheid, waardeerden hem hoog. Dc 
Vorsten, die hem hadden loeren kennen, of «Ie waarde 

; zijner werken wisten te schatten, weigerden hem «iok 
1 hunne bescherming niet. De achting, welke Koning 
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Karei hem toedroeg, was buitengewoon; deze Vorst 

zond hem in 1703, van uit Madrid , een geschenk van 

ééne gouden cn twee zilveren medailles, als ecu blijk 

van onderscheiding en hoogc achting; ook de zonen 

van van Vitelli, die hem naar Spanje volgden over

laadde hij met eer en milddadigheid. Koning Ferdinand I , 

die zijnen Doorluchtigen vader iu hel bezit zijner Staten 

opvolgde, schonk hem evenzeer ccne geheel bijzondere 

achting. Vele vreemde Monarchen beijverden zich ook, 

hein, door daden van de edelmoedigste weldadigheid, 

eene vereerende onderscheiding te doen wedervaren. 

De Koning van Sardinië, Karei Emanuël, zond hem op 

eene zeer beleefde wijze, in 1770, door den Graaf Las-

eari, drie voortreffelijke boekdeelen, over de Bouw kunst 

handelende, en de vergezigten van Tonino bevattende, 

de gezigten van Piénionl en van Savoyc, eene kostbare 

gift van koninklijke milddadigheid, ü e Keizerin van 

Rusland, de groote Calharina I I , vereerde hem, iu 1771, 

eene medaille in zi lver , die zij deed overbrengen 

door Anton Rinaldo, gelijk w ij zagen, één' der leerlin

gen van M i l Vitelli, toen eerste Architect van hel K e i 

zerlijke Hof te St. Petersburg. 

De ni jd , die onverzoenlijke vervolger van alle groote 

gi;nieën, spaarde ook onzen beroemden Architect niet. 

Deze had te Rome eene even kwaadaardige als onregt-

vaardige cn valsche kritiek opgewekt. Het ware hem 

gemakkelijk geweest, dezelve le wederleggen door hier

over in openbaren pennestrijd te treden, doch overladen 

met ernstige bezigheden, had hij den moed, zijne verach

ting door ccn bloot stilzwijgen aan den dag le leggen. 

Hij beijverde zich altijd zich eene degelijke ver
maardheid, gegrond op ware verdiensten te verwer

ven, en geenszins door heimelijke listen en lage han-

(1) Caspar van Wild, uit eene voorname Familie in 

1047 te Utrecht geboren, legde zich vroegtijdig toe op dc beoefening 

dei- Toekenkunst. Vervolgen! ontving hij te Amersfoort, onderwijs 

iu dc Schilder- cn Houwkunst, van zekeren Matthijs Withoos, die 

een leerling was van den beroemden Architect Jacob van Kampen, 

wiens naam reeds onsterfelijk wezen zou, door de daarstclling van het 
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delingen, of door andere ongeoorloofde en slaafschc 

middelen, in het werk gesteld door kruipende zielen, 

ten einde loftuitingen en onverdiende eerbewijzen te 

bekomen; alle wélke onedele kunstenarijen zijne zui

vere en edele gevoelens nooit gekend hadden. 

In de laatste jaren zijns levens, door een' dier pro

fessoren, die nimmer derzelver staat van middelmatigheid 

hadden kunnen te boven komen, gevraagd zijnde, of 

hij niets betreffende de bouwkunst had in het licht ge

geven, antwoordde hij met eene edele fierheid: dat de 

grootste kunstenaars in stede van dit te doen, liever hunne 

werken aan de nakomelingschap achterlaten, die er altijd 

het gestrengste cn naauwkeurigste oordeel over velt: 

een antwoord eener groote en naar roem begeerige ziel 

waardig. Hij ontveinsde geenszins de zucht , naar eenc 

edele belooning le trachten, wanneer het hem regt-

vaardig en bil l i jk toescheen, die le erlangen. De groote 

achting welke hij in geheel Italië had verworven, kon 

door kwaadaardige gispingen niel worden uitgedoofd, 

noch door de lasteringen van zijne mededingers vernie

t igd, en noch minder zich bczvvalkt zien, door de nijdige 

bl ikken zijner vijanden. 

Zonder het verwijl tewi l len verdienen, van eenc te grootc 

vereering van een zoo groot m a n , evenmin als dat van 

eenc te groote persoonlijke belangstelling in diens roem te 

doen blijken, zouden wij kunnen verzekeren, dat dc Bouw

kunst, toen zoo menigmaal verminkt door de voortdurende 

buitensporigheden vanBoriomiiio en zijne aanhangers,door 

Louis van Vitelli hersteld en meer en meer volmaakt werd. 

Aan hem is het, dat Italië de verbetering dezer 

schoone kunst verschuldigd is , die in gelukkiger tijden 

deszelfs waardigste sieraad, de schoonste bloem van 

deszelfs kroon was. 

Stadhuis van Amsterdam. Na belangrijke vorderingen gemaakt te 

hebben,maakte van Wt'faJ, ook „ Caspar met den Brü"(Cat-

pare degli Occhiali) bijgenaamd, van wege bet doorgaand gebruik, dat 

bij van ecu' zoodanigen maakte, ook veel werk van het Miniatuur-

schilderen; doch, gedreven door dc zucht, om Italic tc zien,ten einde 

zich in dc kunst, die hij het liefst beoefende, meer cn meer te vol-
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maken, verliet bij zijn Vaderland, en begaf zich naar Roms, alwaar I 

hij met zulk cenen ijver arbeidde, dat hij weldra het geluk had, 

zijne werken met het beste gevolg dermate bekroond te zien, dat 

zijne Schilderstukken zeer gezocht werden. 

Vervolgens bezocht hij verscheidene steden van Italië, alwaar bij 

met de meeste onderscheiding ontvangen werd; cn het was tc Venetië, 

Milaan, FTorcnee cn Iluiilognc, dat bij verscheidene Schilderstukken, 

op «Ie Doorzigi- en Bouwkunde betrekking hebbende, vervaardigde; 

alsmede eenige Landschappen, bestemd vour dc Vorsten cn Grootcn, 

die hunne begeerte aan den dag gelegd hadden, zijne werken te 

bezitten. 

Tc Uomc teruggekeerd, huwde hij aldaar Anna Laurence; doch 

dc Onderkoning Louis dc la Cerda, Hertog vau Mediuo Ccli, ccn' 

bijzondci'cu smaak voor zijne werken gekregen hebbende, noodigdc 

hem naar Napels tc komen, wcrwaarts hij zich ook met zijne Echt-

gcuootc begaf, cn waar alle mogelijke gunsten van den Onderkoning 

liem ten deel vielen. Deze Vorst deed hem aanzienlijke bestellingen , 

eu bij had bovendien bet geluk, zich met dc bijzondere vriendschap 

van lijnen Doorluchtigen weldoener vereerd tc zien, van dewelke bij 

een doorslaand bewijs erlangde, in dc vergunning, dat zijn zoon, die 

te Napels het eerste levenslicht aanschouwde, diens Pcctckind cn 

naar diens naam genoemd werd. 

Ten gevolge eener plaats gehad hebbende Omwenteling, weck bij 

naar Rome, waar hij Landschappen en Zeehavens schilderde, cn zich 

inzonderheid grootcn roem verwierf, door zijne Doorzigt- cn Liouvvkun- ' 

digc Teekcningeii. 

Hij stierfin deze hoofdstad ten jarc 1730, nalatende Louis van Vitelli, 

zijn zoon, die niet alleen eender beste Bouwmeester*, maar bovenal dc 

hersteller werd, der ovcrladcnc Bouwkunst in Italië; die zich zoowel dc 

bewondering aller grootc mannen in Europa, als dc toegenegenheid 

der groote Vorsten verwierf; wicn dc veiccreiidste onderscheiding ten 

deel viel van Koning Karet III, van Ferdinand I, van Karet Emanuël, 

en van dc Grootc Russische Keizerin Calharina II, als bewijs van 

goedkeuring op zijne bewonderenswaardige werken, welke nog lieden 

Onderscheidene oorden cn steden van Italië opluisteren; cn die ein

delijk door zijne kweekelingeii, zoo veel tot den goeden Bouwkunsti-

gen smaak, iu Rusland en Spanje bijgedragen heeft, 

(2) Dc lieer Alltjelo Alltonia Spiriti, gedreven door eenc 

levendige erkentelijkheid cn achting voor dc nagedachtenis van den li 
O. III. 
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Architect, vvecs den Koning in de Kerk St. Franciscus van Paola, 

dc plaats aan, waar van Vitelli rustte, cn verzocht, iu naam der 

Stad Cascrta, cr ccn' tiimulaircn steen te mogen plaatsen , ccn opschrift 

dragende, dat zijnen roem aan dc nakomelingschap zou overbrengen. 

Na dc goedkeuring van den Vorst, werd dan ook liet volgende op

schrift, zamcngcstcld door Angelo Antonio Scolti, Bewaarder der 

Koninklijk Bourbonsclic Bibliotheek, cn Vertaler der Handschriften 

van Hci'culanum, op zijne graftombe gegrift. 

D. O . M . 
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BE.IEDICTI. P.P. XIV. PROVIDEMTIA. AHCOMTARIM. PORTCI. 
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MACSIFICENTIOREM. FACIMOIUQOI. IIESTITIIT. 

I» PATRIAJI. A. CAROLO. UTRII'SUCE. Sn:. REU. ADSCITOS. 

CASMTARUH. PREATORIAH. 

QUOD. CINCTIS. GISTIBOS. MIRAÜILE. FORET. 

A B . IfllS. FlSIIAJlEMTIS. EXTSAMT. 

SVLVIS. IIORTIS. O H M . QUE. CCITU. I'.XORSATIS. 

ET. ACIAJI. JCIIAX. TEHPORUM. VICISSITLDISE. DISIECTAI. 

TEREBRATO. MOSTE. MI LTIPIICI. ARCIATIONE. Srormia. 

PER XXVI. M . P. FIODEM. DLXIT. 
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C A . X D E C O R A V I T . 
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T m i i a . PoRIHDUn. ClRiVII. 
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•>) Van dc drie zonen van den Architect rail Vitelli, die 

dezelfde kunst uitoefenden, bleef de oudste, Kttrcl, te Napels, 

cn volgde zijnen vader op als Architect van bet Hof, cn Directeur 
11 
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van al dc Koninklijke gebouwen; bij weid ook geplaatst aan bel 

hoold van den Raad der Heilige Regering, en werd Luitenant-Kolonel 

Honorair, van bet Corps der Génie. Karei bestuurde de voortzetting 

der werken van Caserla. door zijn' overleden vader begonnen; bij 

voltooide dc groote eu schoone Iverk van Maria-Roodschap, cn ver

sierde de Hoolilstad met een groot aantal nieuwe stukken, die alle 

van zijne diepe kennis getuigden, iu dc kunst, welke hij uitoefende, 

Hij deed zich vooral beminnen door zijne voorkomende maniereu, 

als ook door de zachtheid eu regtscliapoulieid van zijn karakter. Hij 

stierf iu Mei 1H21, iu den ouderdom van 82 jaren. 

Zijne twee andere zonen, Franciscns en Pie ter, volgden Zijne 

Katholijke Majesteit in Spanje, cn verdienden door hunne voortreffe

lijke diensten, vooral in het vak der wapenen, de vcrccrendslc on

derscheiding van dezen Monarch, als ook van zijnen zoon Karei IV, 

die hein opvolgde. I)c eerstgenoemde, Franciscns, werd Luitenant-

Generaal. Ridder der Orde van St. Jacobus, en Ka rheer van Zijne 

Katholijke Majesteit; zijn broeder Pieter, door een ontijdige» dood 

weggenomen , was tot Kolonel van het Corps der Genie en Ridder 

derzellile Koninklijke Orde benoemd. 

De vierde zoon. Caspar, vader van den Schrijver, werd Regis-
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geleerde, cn, na al de graden van het Bestuur te hebben doorloopcii. 

stierf hij als Hoold van den onal'liankelijkcn Raad der Heilige 

Regering. 

(1) FrancitCUS SabatilÜ, geboren op Sicilië, vertrok naar 

Rome om cr de Bouwkunst te beoefenen, cn werd vervolgens een 

der leerlingen van tan Fitelli, die, weldra ontdekkende, dat dit 

jonge meiisch meteen groot genie, veel geest in zich verecnigde, hem 

tot ecu zeer bekwaam architect vormde, eu met zijne twee zonen aan 

Koning Karei III voorstelde, om dien Vorst naar Spanje tc volgen, 

alwaar Sabaliiii tot Architect van het hof wen! benoemd. Na het 

Paleis des Konings te Madrid benevens vele andere gehouwen te hebben 

voltooid, waarbij bij zijn talent en diepe kennis ontwikkelde, had 

bij het geluk, zich ccn zeer vereerenden werkking tc zien ojwiicn; 

benoemd tot Luitenant-Generaal. Inspecteur en Kommaiidant-Gcneraal 

der Genie, werd hij vereerd met den titel van Kommandeurder Konink

lijke Orde van St.Jacob, cn dien van Kamerheer des Konings. Hij 

huwde dc oudste dochter van zijnen meester ran Vitelli, Cecilia, 

welke tot Hofdame cn Dame diionncur der Koningin benoemd werd. 

(5) De Architect LottU VUH Vitelli, werd door dr Arcadióïs. 

Archimedes Fidiaco bijgenaamd. 

A L G E M E E N E L I J S T 
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Peearo. 
Toligno. -
Siena. 

De herstelling van hel Paleis Albani. 
l)e Kerk van St. Franciscns, en die van St. 

Dominicus. 
Hel pesthuis en hel havenhoofd. 
De Kapel der heilige overblijfselen in St. Ciriaco, 
De herstelling der Kerken van Jezus en van 

Si. Augustinus. 
De plaats der Geestelijke Oefeningen. 
De Kapel der Barmhartigheid. 
De Kerk en hel Klooster der Olivetaiü. 
Be Kerk van St. Hagdalena. 
De herbouwing van den Koepel. 
De Kerk van St. Augustiiius, bedorven door 

anderen. 

Te Fratcati. — De herstelling van Rnflinella. 
'Te /(ome. - Twee Teckcningen vuur den voorgevel van 

Sl. Jan Lateraan. 
Eene vermeerdering van kamers iu de liiblio-

theek van het Ronieinsehe Collegie. 
Een rijke Kapel, voor den Minister van 

Portugal. 
Het gTOOte Klooster van St. Augustiiius. 
De herstelling van den Koepel der St. Pielers-

Kerk. 
Eenc Teekening voor de Kerk der Karlliuizers. 
Dc versierselen der gaanderijen in den St. 

Pieten-Tempel, in 175',), met eene nieuwe 
wijze van verlichting. 
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Te Milaan. 

Te lire se ia. 

T e Benevento.-

'Te Napels. -

Te Home. — De toestellen lot eene Heiligverklaring. 
De 1 legravenis-plcgtigliedeii der Koningin van 

Engeland. 
De vervoering van dc Godsvrucht, van Miehel-

Angelo. 

- Hel nieuwe Aartshertogelijk Palcis. 

Dc voorgevel van de Hoofd-Kerk, die niet 
voltooid was. 

De openbare Zaal. 

Dc brug over de Rivier Calore. 

Het uitwendige van dc Schouwplaats Carolina, 
thans genoemd : de Marktplaats. 

Hel verblijf der Cavalleric op de Brug van St. 
Hagdalena; een bedil gebouw, zeer doel
matig voor deszelfs bestemming, zoowel niel 
betrekking tol deszelfs aanzien, als ten 
opzigte van het inwendige gemak. 

De Zaal, niet den voorgevel, de Sacristie 
en de Kapel der Ontvangenis, in het Paleis 
van SI. Lode wijk; eene tijdens de laatste 
Hititaire bezetting gesloopte Kerk. 

Dc Kerk van St. Marcellus, 
De Kerk der Rotonde '), mede gesloopt, 

tegenover die van St. Ange te Nilo, al- | 
alwaar de oude Tempel van Vesta was. 

De groote cn prachtige Kerk van Ma na-Bood
schap, naar de Ionische en Corinthische 
Bouworde. 

De voorgevel van het Paleis, van den Prins 
van Cainpolieto, even prachtig als die van 
Sl. Dominicus den Groote. 

') Ecliie de la Kêttmde, Kerk te Rome; in het rond gebouwd; eer
tijds dc AUergoden Tempel, genaamd liet Pantheon. 

Het Paleis van den Markies van Gensano, bij 
de Fontein van Medina. 

De hentelling van den voorgevel van het 
Koninklijk Paleis, tc Napels. 

De poort van hel koetshuis, de Zaal, cn dc 
voortzetting van het Paleis van den Hertog 
van Calubrielto, te Chiaija. 

Hel Paleis van den Prins van Angre, te Toledo. 
Dc herstelling van den Koninklijken Schouw

burg Sl. Karei. 
Dc herstellingen aan den Koepel van de 

Driecenheid. 
Dc voortzetting van het Koninklijke Gasthuis 

der armen. 

Te Caserla. — Het Koninklijke Paleis met deszelfs'aanhoorig-
heden. 

De Waterleiding Garolino, cn de brug met 
de drie rijen bogen. 

Te Madaloni.— Een altaar en Hostie-kasje. 

Te Por tiet. — Dc herstellingen aan hel Koninklijk Pa
leis, en de vergrooting der koninklijke 
tuinen. 

Te Retina. — Het prachtige woonverblijf van den Prins van 
Campoliclo. 

Te Pertano. — De herstellingen aan het Koninklijk Paleis. 

Te Eboli. — De brug over de Rivier Sèle. 

Te Canosa. — De herstelling van dc brug over de Ofanto. 

Te Barletta. — De herstellingen der Koninklijke zoutkeelcn. 

Te Peeeara. — Bet ontwerp voor de herbouwing van den 
Toren van Salino. 

Te Madrid. — Eenc Teekening voor het Paleis van den Com
plice , met de poort en de brug van Toledo. 

11 • 
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" A s 
Medegedeeld door E. S. HEIJNINCX Ms, Architect te Amsterdam 

»{>•;> XQ+OltJ-G-C-oc — 

Het zal wel niet vreemd klinken, dat, wanneer 
men, geen gebruik makende van dagelijks gebezigd 
wordend»! zameristcllingen, de gewone wijze van bou
wen voorbijgaat, en in derzelver plaats, eene, voor 
den min kondigen ol' oppervlakkigen beourdeclaar, 
schijnbaar minder hechte constructie toepast, nionals
dan in Amsterdam tegenkantingen te verwachten heeft, 
welke soms tot zeer onaangename botsingen kunnen 
leiden. Die eer viel mij te beurt in het afgeloopcn jaar, 
en waarschijnlijk zullen reeds velen met mij, dit niet 
zeer benijdenswaardige lot gedeeld hebben, of nog 
moeten deelen. 

Kik inwoner kent den wijzen maatregel der Rege
ring, omtrent het toezigt der gebouwen, hetwelk door 
zoogenaamde Rooimeesteren wordt uitgeoefend, die be
last zijn, om de Regering le adviseren over de meeste 
binnen cn buiten deze Slad uitgevoerd wordende ver
bouwingen of werken. 

Dezen maatregel juichen wij zeer loc; alhen de 
uitvoering en de toepassing der stedelijke keuren op 
hel timmeren, laten on zes inziens veel te wenschen 
over. 

Voor dit oogenblik zullen wij daarover niet verder 

uitweiden, cn ons uitsluitend bepalen, bij onze gewa
pende balken, welke beschouwingen door ons Ier toetse 
van het publick worden gebragt. 

De balk is zamengestcld uit twee dennen platen, 
zwaar 0.073 El bij 0.50 El; twee emdverbindingsstukken, 
zwaar 0.22 El bij 0.30 E l , van zeer vast oud greenen 
hout. Deze zijn met pennen aan voornoemde platen 
verbonden, en daarenboven één duim iu dezelve inge
zonken; een middenstuk, zwaar 0.272 El bij 0.228 
El , van oud greenen hout van hetzelfde soort, en 
twee dennen wapeningsplatcn, zwaar 0.073 El bij 0.50 
E l , welke met gat en pen iu dc eindverbinding en 
middenstukken zijn verbonden, terwijl de einden dezer 
platen, haaks op de schuinschc lijn der wapenings
platcn zijn aangebragt; de acht, tusschen platen en 
wapeningsplaten, gebezigde stukken, dienen alleen ter 
voorkoming eener horizontale doorbuiging der wape
ningsplatcn, en eindelijk twee eiken sleutels, zwaar 
0.15 El bij 0.571 El. De spanning tusschen de mu
ren is 8.51 El en bet peil der wapening 0.15 El. 

Deze balken zijn aangewend in een gebouw, alwaar 
dezelve slechts gedurende 8 uren daags worden belast, 
en bij gevolg '/« van den tijd onbelast blijven. L i l 
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de zamenstelling ziet men, dat de lengte der platen, 
waarvoor uien gewoonlijk 12 of 15 maal dc som der 
breedte en hoogte neemt, is overschreden, doch, dat 
daarentegen de boogie ruim 1 maal de dikte bedraagt. 

Bij het toepassen der formulen van den wederstand 
van prismatische veerkrachtige slaven, mag men niet 
out veinzen, dat wij onze tocvlugt moeien nemen, 
wel is waar, lot achtingswaardige en niet roem be
kende vreemde schrijvers, zoo als Tredgold, Barlow 
cn anderen; doch het ware wel le wenschen, dat onze 
Nederlaudsche Bouwkundigen zich bezig hielden met 
het onderzoek, in hoe verre die formulen op het hier 
te lande meest gebruik wordende hout enz. zijn toe te 
passen, en, zoo de uitkomst mogt verschillen, andere 
in derzelver plaats te stellen; terwijl het ons van 
grool belang voorkomt, dat bij dergelijke proeven, 
vooral in aanmerking wierde genomen, het groote voor
deel, door aan balken eene meerdere hoogte en min
dere dikte te geven, dan men gewoonlijk in de prak
tijk, bij de meeste gevallen bezigt. 

Wij zullen ons, bij het berekenen van het draag
vermogen dezer balken, bij bekende formulen bepa
len ; zoo wij voor den afstand tusschen de steunpun
ten a, de breedte b, de hoogte der staaf c cn x dc 
belasting op elke eenheid der lengte bij gelijkmatig 
belaste slaven stellen, en daarbij als eenheden, de 
Palm en het Neder!. Pond aannemen, dan hebben wij 
voor het draagvermogen van prismatische veerkrach
tige slaven, aan beide einden ondersteund en gelijkma
tig belast, uit dennen hout 2 d e soort samengesteld, 

-= 18970 
6 c 1 

De lengle der wapeningsplatcn, waarop de kinder
balken rusten, is 3G.1 Palmen, zoodat 

3!i,l X 36,1 X 

dingsstukken, zoo zullen wij cene minder gunstige be
rekening aannemen , en veronderstellen, dat als gevolg 
eener mogelijke indruk king, het peil lot op de helft 
verminderd is, de kinderbalken moeien dan ge
schraagd worden, eensdeels door de wapening, en an
derdeels door de beide andere platen; wij vinden alsdan 

85,1 x 85,1 X 

0,75 X 3 X 3 
= 18070. 

x = 17,21 
85,1 x = 1464,57 

het draagvermogen der beide platen, bij eene span
ning van 85.1 Palmen, is dus bij ccuc gelijkmatige be
lasting 2929,11. N. P. 
de wapeningsplatcn bezitten (aan de 
einden ondersteund) cenen wederstand 
van 0817,1 Ponden, maar, aangezien de 
houtvezels kunnen worden ingedrukt, 
zoo kan men daarvoor gerust als mini-

1161,86 „ „ 

1591,00 Ned. P. 

0,75 X 3 X 
= 18970 

x = 91,06 
36,1 x = 3125,7 

Elke wapingsplaat bezit dus een gelijkmatig draag
vermogen van 5123.7 Nederl. Ponden, of de beide 
platen 6817.1 Ponden. 

Dit zou de wederstand zijn, in geval het vereeni-
gingsptint dezer beide platen ondersteund of onbeweeg
baar was, maar, aangezien hier wel degelijk moet in 
aanmerking genomen worden, de indrukking der hout-
vezelen, zoowel bij het midden als bij dc eindverbin-

nium een draagvermogen stellen van. 

te zamen. . . . 
zijnde het draagvermogen op de ongunstigste wijze, 
bij gelijkmatige belasting van dezen gewapenden balk. 

Onze zeer geachte en algemeen met roem l»c-
kende landgenoot, de II. E. G. Heer J. P. Delprat, 
Luit.-Kolonel-Ingenieur enz. te Breda, heeft mij, met 
de meest mogelijke bereidvaardigheid, een regtsehapen 
en kundig man eigen, het volgende bewijs ter hand 
gesteld: 

„Een gewapende balk, bij eene spanning van acht 
Ellen een en vijftig Duimen, zamengestcld uit: 

Twee dennen platen, zwaar zeven Duimen drie 
Strepen, bij dertig Duimen; 

Een greenen middenstuk, zwaar zeven en twintig 
Duimen, twee Sliepen, bij twee en twintig Duimen 
acht strepen; 

Twee greenen eindverbindingsstukken, zwaar twee 
en twintig Duimen, bij dertig Duimen; en 

Twee dennen wapeningsplatcn, zwaar zeven Duimen 
drie Strepen, bij dertig Duimen, hebbende een |>eil 

' van dertien Duimen, bezit, gelijkmatig belast, een 
draagvermogen van vier duizend Nederlaudsche Ponden." 

BREDA den 9 September 1844. 

J. P. D E L P R 4 T . 
Luit.-Kolonel-Ingenieur. 



— 183 — 

Dal deze theorie volkomen gegrond is, hebben 
praktisch genomen proeven bevestigd. 

Deze beschouwingen zouden niet ter toetse van het 
publick zijn gebragt, ware het niet, dat op den 4»" De
cember 1844, in tegenwoordigheid van de E. A. Heeren 
Burgemeester en Wethouderen dezer Stad, van den Heer | 
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Commissaris over de Publieke Werken le Amsterdam 
en van mijne bouw heeren, door Stads Itooimeesteren 
is verklaard geworden, dal deze balken gelijkmatig be
last, slechts 
derlandsche Ponden bezitten 

een draagvermogen van één duizend \e-

DE B O I W H I T T E N D E K M I D D E L E E U W E N . 

jjal iu de vorige Eeuw, de kunstrijke bouwstijl der 
Middeleeuwen, weinig naar waarde geschal werd, is eene 
daadzaak: enkel uil aardigheid gal'men afbeeldsels van 
oude gebouwen, eu de ernstige vormen werden meest 
voor tuinhuizen, enz. in toepassing gebragt. Gcenc 
werken werden daarover geschreven, en zelfs nadat 
Costcnoble, Stieglitz en Büsching in cn vóór 1820 op
traden , om voor de waarde van dezen bouwstijl le 
pleiten, zeide Hirt nog in 1827: „wij zouden echter 
„eene onvergefelijke vooringenomenheid met onze 
„eeuwen openbaren, door le gelooven, «lat de nieuw eren 
„reeds even zoo zinrijk en volmaakt in hunne boiiw-
„ werken waren als de ouden, (Grieken),, of: er is maar 
„eenc bouwkunsl en dit is de Griekscli-lloineinsclie,, 
en daarbij verlangt hij, dal deze enkel bestudeerd zal wor
den. Iu den laatslen lijd heeft inen er zich echter op 
toegelegd, den geest, de grondbeginselen en de geschiede
nis van den edelen spitsbogenstijl vlijlig le beoefenen. 
Degelijke werken, die van lollclijken ijver getuigen, zijn 
uitgegeven. Heideloff bekleedt onder dc onderzoekers 
van de Geschiedenis der Middeleeuwsche Bouwkunst 
eene voorname plaats, en zijn werk, Grondtrekken 
der Oud-Duitsche Bouwkunst, waarvan «leze bouwhutten 
een voorganger zijn, zal eiken kunstvriend belangrijk 
voorkomen. Wij geven van deze bouw hullen hel vol
gende uittreksel. 

Zoo als de titel aanwijst, is hel onderzoek van de Ge
schiedenis der Bouwvereenighigcn het hoofdonderwerp. 
Reeds in 1803 hield zich de schrijver onledig met den 
spitsbogenstijl; hij bad namelijk gunstige gelegenheid 

in verscheidene kloosters belangrijke handschriflcii uit 
de bouw hul len van Straatsburg, Bazel en W ecnen te 
ontdekken; ook eenige steenhouwersboekjes van dien 
lijd gaven hem belangrijk licht. Met regt beklaagt zich 
de schrijver,dat degihlcnkasten der steenhouwers cn met
selaars iu Duilschland, die nog vele oude perkamenten 
brieven bevatten, voor het onderzoek derGeschiedenis van 
de Bouw hullen gesloten blijven; terwijl zij, die deze brie
ven bewaken, dezelve niet lezen kunnen. —Slechts de 
oorkonden, die tot aan de Hervorming reiken, hebben 
eenige waarde; door de staalkundige verwarring van 
hiteren lijd werden de oppermeesters van het beheerder 
hutten afgetrokken en hunne gedachten op andere 
plinten gerigl. 

Volgens het oordeel van Heideloff is de bouwhut 
eene instelling, welker ouderdom misschien van lang vóór 
onze tijdrekening dagteekent; wan! alleen onder de 
leiding van bekwame hoofden en groote talenten, die 
als priesterkaste eene naauw verbonden vereeniging uit
maakten en de wetenschappen beoefenden, kon men in 
Egypte enz., zulke reusachtige gebouwen daarstellen, 
tol welker oprigling eene zeldzame kennis, technische 
vaardigheid en verstandige verdeeling van kolossale na
tuurkrachten onontbeerlijk waren. — Bouwcorporauen 
bestonden bij de Grieken even als bij dc Romeinen, 
welke laatste de werken der voornaamste architecten 
als Vitruvius en anderen, van groot gezag aanmerkten. 
Zij namen in hun bouw genootschap (collegium fabrorum), 
dat onder de leiding van eencn bouwkunstenaar Stond, en
kel leden op, die in wetenschappen en kunsten zeer be-
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schaafd en van een goed zedelijk gedrag waren. Meer 
dan honderd jaren bestond dit bouwgenootschap en wel 
van het jaar 306, onder Coiistanlijn den Groote lot aan 
407, onder llonorins. De daaropvolgende oorlogen waren 
oorzaak vau deszelfs onlbinding en eerst onder Karei den 
Groole vertoonde zich weder zulk eene verbroedering, 
die in kloosters en gestichten, en vooral in de Bene
dictijner-Kloosters, voortgang had, terwijl de abten 
dezer kloosters inden regel bouwkunstenaars waren, die 
hun talent aan de broeders mededeelden. Deze kloosters 
waren als hel ware academiën, alwaar ook de leken 
in kunsten en wetenschappen onderwezen werden. 
De bouwhutten van de zesde lol de negende Eeuw, 
werden door die der Benedictijner-Kloosters van de 
negende lot de elfde Eeuw overtroffen; de rijke 
inkomsten en giften der Kloosters, veroorloofden dc 
grootste ondernemingen. Eginhard, lieveling van Karei 
den Groote bestudeerde en begreep Vitruvius; Alruin, 
Paulus Diaconus, Pisanus en anderen, waren de 
eerste Bouwmeesters van hunnen tijd, en hun Mees
terschap werd door de bouwhutten van Duilschland en 
Frankrijk erkend. 

Buiten andere Kloosters, muntte vooral dat van 
St. Gallen uit; hetwelk onder den Abt Salomon, goede 
kunstenaars, als: Architecten, beeldhouwers, schilders 
en goudsmeden voortbragt, waaronder de beroemde 
Architect Gerung. 

Voor de talrijke Kerken en Kloostergebouwen, 
die men in de tiende Eeuw begon op te riglen, ver
deelde men de werklieden iu Gilden, en iu alle 
Klooster-oorkonden, vindt men sporen van bouwver
ordeningen of wetten. 

In de tiende en elfde Eeuw, werden de meeste 
Kerkelijke gebouwen geslicht; van de Kloosters was 
ccn der eerste, de Abtdij en bet Klooster llirscliau, 
in het Zwarte Woud '), welker oude pracht nog uit 
de bouwvallen te bespeuren is, niettegenstaande deze 
nog binnen kort voor steengroeve gebruikt werden. 
Dit Klooster verkeerde in den grootsten bloei, onderden 
Abt Wilhelm den Heilige, die zelfs uitmuntend Teeke
naar en Architect, en ook Meesier van de bouwhui 
van St. Emmeran te Regensburg was, waarom hij ook 
eene bouwhui in Hirschau oprigtte, en onder zijne 
leiding het Klooster door de Monniken liet opbouwen 
en vergrooten. Hij was de eerste, die de broeders-
leeken in zijne bouwhui vormde, en ze, wanneer zij 

') In Zwaben. 
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de school doorloopen hadden, naar vreemde landen 
zond, om aldaar, onder de leiding van zijne beste scho
lieren, de opgedragene bouwwerken te volvoeren: 
want hij ontving uit alle landen aanvragen om Kloosters 
te bouwen. Hij gaf aan zijn genootschap wellen, die 
door eenige bouwhutten als voorbeeld werden aange
nomen. 

Hirschau huisvestte alstocn een groot aantal bouw
werk lieden, van alle soort, die bij buileiilandsche wer
ken, als uit eene goede school afkomstig zijnde, ge
bezigd, en in broederschappen verdeeld werden, die 
elk door eenen Magister geregeerd werden, die de 
wetten, welke vooral met betrekking tot het zedelijke 
en Godsdienstige, gestreng waren, naauw keurig moesten 
doen naleven. 

Hel Klooster Hirschau, werd in 1082 begonnen, 
en in 1091 voltooid. 

Bij de meeste grootc gestichten en Kloosters, wer
den in dezen tijd bouwhutten opgerigt. 

Vau den tijd van Karei dm Groote, tot aan dien 
der Hohenstaufen, en van Karei IV lot aan Frederik 
III, en zijn zoon Maximiliaan I, werden verscheidene 
prachtige Domkerken iu Italië en Spanje door Duit-
sche Bouwmeesters en scholieren der Diiilsche bouw
hutten gemaakt. Vau de vreemdelingen, ging Steplian 
Bonneveil, uit het beroemde Klooster Clugny, van 
Frankrijk naar Upsala, eu bouwde aldaar, naar hel 
voorbeeld der Notre-Oame, de Hoofdkerk der H. 
Drieënigheid toegewijd; de Teutonische Bidders, be
riepen Bouw corporaliën, uil Duilschland naar Penissen 
en Polen. Ongehinderd trokken deze corporation van 
het eene land naar hel andere. 

In Engeland, alwaar VA jaren v. G., de legioe
nen van Gesar aanlandden, was reeds vroeg een 
betere lust aanwezig; de Bouwkunsl kreeg zoo spoedig 
het burgerregt, dat reeds in de derde Eeuw dil eiland 
door de menigte en door de bekwaamheid van des
zelfs Bouwmeesters, beroemd was, zoodal dc Romei
nen deze naar het vaste land riepen, en men zich 
van hen iu Konstantinopel bediende. Door de Ro-
ineinsche kunst ontstond de eerste geregelde Stad, 
„Camulodumm" 60 jaren n. C , die echter later weder 
door tic Brillen verwoest werd. 

Toen omtrent hel jaar 307, het Christendom in 
Engeland verbreid werd, eu wederzijdsche oorlog cu 
vervolgingen ontstonden, werden onder het gedruisch 
der wapenen, toch de opgerigte Bouw-bi-oederschappcn 
in stand gehouden, en er beslaan nog fraaije over-
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hlijfselen nit dien lijd, welke getuigen van dc be-
kwaamheid dezer Vercenigingcn, die de Duilschers 
eerst niet den eigenlijken Kcrkbouwstijl bekend maak
ten; Britten, Ieren of Schotten, rigtten in Duitschland 
naar bet voorbeeld van bun Vaderland, bouwhutten 
up.— Nadat Elhalbert lot bet Chrislendom overging, 
waarop de andere Koningen zijn voorbeeld volgden, 
verrezen de Hoofdkerken Ie Canterbury, in bet jaar 
600, die van Rochester, in 002, de oude St. Paul's-
Kerk in 604, en de St. Pielcrs-Kerk lc Westminster, 
in bet jaar (505. 

Toen de volken van Europa, na den ondergang 
van Rome, elkander beoorloogden, en landen verwoest
ten, waardoor de kunsten en wetenschappen grool gevaar 
liepen, waren hel de Kloosters, die dezelve eene schuil
plaats Terleenden, de bouw werklieden verzamelden, cn ze 
in Broederschappen verdeelden. Bijna alle Monniken, van 
de zesde tot de negende Eeuw, beoefenden de Bouw kunsl; 
hunne genootschappen werden door de Pausen zeer be
voordeeld, en hen ïatgteu en vrijdommen geschonken. 
Zij reisden, zoo als reeds gezegd is, van het cenc 
land naar het andere, en hadden eene soort van 
krijgstucht; het beheer werd door de opperste Geeste
lijke personen waargenomen, terwijl 10 u 12 broeders 
een' palier hadden, die Monnik was, en den bouw iu de 
onderdeden bestuurde; de handwerkslieden waren 
leeken. Gedurende den bouw, woonden zij in hullen, 
alwaar de Bouwmeester, even als een Generaal, in 
eene vesting heerschic; die geen lid van het Genoot
schap was, kon zonder wachtwoord, niet op hel 
werk komen. Zoo lang de bouw hullen nog van de 
kloosters afhankelijk waren, waren zij aldaar geves
tigd; waar groote Domkerken en Munsters gebouwd 
weiden, rigtte men bij deze, blijvende hullen op. 

In vroeger tijd nam men iu de bouw hullen, ge
zellen van alle volken aan; in den tijd der Holten-
staufen echter, duldde de zuiver Duitsche bouw
hui geene vreemdelingen meer. Onder deze zuiver 
Duitsche bouwhutten, schijnt de Benedictijner Abtdij 
Ie lliisehau, de eerste geweest le zijn. Er bestonden 
overigens in hel Roomsche Rijk, vier Hoofdhutten: 
Straatsburg, Weeuen, Zurich en Keulen, die vier 
Districten vormden, van welke de hul van Straatsburg 
hei grootste gedeelte van Duitschland beheerschte. Zij 
regeerde iu bouwzaken van den Moezel naar beneden, 
overgaande naar Hessen, Thuringen, Saksen, lot aan 
het Bisdom Eiclistadl, lol aan Augsburg en lol aan 
Italië. De Weeuer Hoofdhui van St. Stephanus, ge

bood voor Opper- cn Neder-Beijeren, over het Land 
van F.nns, Bohemen, Moraviën, Stiermark, Carintben 
en Krain, en langs den geheelen Donau. Hel gebied 
tier Keulsehe Hoofdhui begon bij den mond van de 
Main, den Rijn langs, tol aan de Nederlanden '). Ge
heel Zwitserland gehoorzaamde de Hoofdlint van Zurich. 

De Bouw kunsl stond lot aan de laatste helft der 
Middeleeuw en, bijna uitsluitend onder het beheer der 
Bisschoppen en Klooster-Geestelijken, die in het bezit 
van alle kunsten en wetenschappen waren, en aan wie 
men dc uitmuntende vormen vau den zoogenaamden 
Bijzantijnsehen of liever Romaanschen stijl, en de 
prachtigste ornementen verschuldigd is. Toen de Duit
sche Houwkunst haar hoogste punt bereikt had, kon
den de Monniken zich als Meesiers van dezen stijl 
beschouwen. De uil vinder was een Monnik van de 
Orde der Benedictijnen, Albertus Argentmus genaamd, 

'| uit wiens school in 1270, dc; beroemde Erwin van 
'1 Stcinbach cn anderen voorlkwamen. Hij was dc uit

vinder van hel zoogenaamde achtkant, welks zuiver
heid bij het bouwen van deze Munster van Straatsburg 

! bewaard bleef. Volgens het Munster-boekje van Osias 
Scliadacus, schijnt Clodowig, in het jaar 510, op de 
plaats van den hedendaagsehen Munster, ccne houten 

!• Kerk gebouwd te hebben, die Pepijn, Vader van Karei 
! den Grootc, in 709 afbrak, en met het bouwen van 
; eene steenen Kerk begon. Bisschop Werner van Slraats-

huig, begon den bouw vau den Munster, in het jaar 
1015, nadat deze in 1007, door eene bliksemstraal, 
in de asch gelegd was; dit gebouw brandde evenwel 

' nog eens af, waarbij het belangrijke Archief met al dc 
1 documenten van de oudste bouwhut, verloren gingen. 

Paus Leo I \ . bezocht Straatsburg, en vatte dezen bouw 
met ijver weder op, die alstoendoor den reeds vermel
den Albertus Argentum bestuurd werd. Deze uilste-
keude Bouwmeester, bragt de leerstelling van Pijl ha -
goras, voor den Kerkbouw in toepassing; welke leer
stelling op de eenheid berustte, die hij in den acht
hoek als den gdieimzinnigen sleutel van zijne nieuwe 
Bouwkunst legde; dil is de eenheid, de kracht, het 
ondoorgrondbaar iels, het einde en hel begin van alle ge-
lallen; dat alle getallen bevat, en toch zelve geen ge-
lal is; bet is even noch oneven, en tevens beide; 
heeft geenen oorsprong uil eenig getal, en kan niet door 

') llit Geestelijke en Staatkundige oorzaken, rijn er gegronde 
redenen, om lc veronderstellen,dat ook een groot gedeelte van onte 
Provinciën, onder deze bouwhut behoord hebben. 

eene arilhmctischc formule vervangen worden, enz. 
Het is God! en God is de éénheid, en de éénheid is 
zonder begin of einde, — eeuwig; dal ten allen tijde 
door den cirkel of regelmatigen kring, zinnebeeldig 
uitgedrukt werd. In den cirkel ligt de uitdrukking 
der kracht, der standvastigheid, der volharding, en 
het streven, om weder naar hel allereerste uitgangs
punt te geraken; hij is het nuttigste werktuig in de 
practischc Bouwkunst. Daarom nam Albertus den 
achthoek, waarin hij tien cirkel plaatste, als grondbe
ginsel en stelregel van den bouwstijl aan; voor de 
Theosophen, was 8 steeds het gewigligstc getal, 
want het is, als dubbel 4, hel naamcijfer van God 
in dc ziglbarc wereld; daarom drukl die gedachte de
zen in Sterkeren graad uit, even als de Dekas in de 
Pijthagorische pentas. De getallen van den achthoek 
zijn: 1. 3. 4. 5. 7. 9. 10. 12, die alle in den cirkel 
liggen, en welker wortel, de eenheid is. Lit 1, 
ontspringt 5 ; (de regthoekige driehoek werd als 
helft van hel vierkant aangenomen, waar de Hijpolhe-
nuse de doorsnijlijn maakt, even als de halve boog 
van den cirkel, vooreen geheel aangezien werd: want 
de gelijkzijdige driehoek stond op zich zeiven; verdub
beld, ontstond daaruit de zeshoek, cn niet hel punt 
in het midden, bevat dit het heilige getal 7), en 
uit 5, 4, hel geial der Evangelisten, het getal der 
letters in den naam dolt, die bijna iu alle talen, 
vier tcekens of letters heeft, en van daar Sanctum 
Qualeruionem, (heilige naam van vier letters) genaamd 
werd. 

Het grootc verband, dat deze Boiivvvereeniging le 
zamen hield, was hoofdzakelijk de Godsdienst, en den 
leden werd steeds op het hart gedrukt, dat zij in 
den Tempelbouw niemand anders dan God dienden. 
Door Albertus werd de zinnebeeldige spraak der Ouden, 
weder in het leven geroepen, welke dienen moesl tol 
bekorting vau oinslaglige verordeningen; te meer, daar 
het den Bouwvereenigingen niet veroorloofd was, de 
grondbeginselen der Albert ij nsehe Bouw kunst, schrifte
lijk te vermelden; want zij moesl, om niet ontheiligd 
te worden, steeds het grootste geheim bewaren, en 
zinnebeelden namen de plaats van het schrift in, gol
den als voorbeeld en riglsnoer bij de kunstoefening, en 
daarmede overeenkomstig, werden de constructiën ge
vormd. De zinnebeeldige spraak word gemakkelijk dooi
de nieuw aankomende leerlingen geleerd, want men koos j 
daartoe menschen van natuurlijk verstand, envaneeni- j 

ge kennis. De Meesters van don eersten graad, ont- I 
t>. i n . 

| wierpen dc plannen, voor dc opleriglon gebouwen, 
gaven volgons don acht- of zeshoek, do wolten en 
proportion der afzonderlijke conslruclie-gedecllon op, 
waarna do werklieden, de profillcn op don vierkant 
gehouwen steen uittcekenden, en zuiver konden uit
werken. Kik gezel had zijn vast aangenomen naam
leek en (monogram), dal bij zijn' naam in het gezcl-
lonbock opgeschreven stond, hetgeen editor eerst in 
de 15° Eeuw iu gebruik kwam; vroeger heeft 
dil in de bouwhutten dor Kloosters geene plaats ge
had, en hel is zeker, dat men enkel daar steonhou-
wers-naamteekens vindt, waar wereldlijke bouwhutten 
geweest zijn. 

Hot innerlijke wezen der oude bouwhut, was 
eiken oningewijde onbekend, en de toegang voor een' 
ieder geslolen; aan Vorstelijke personen werd eerst 
dan het bijwonen van oen' feest- of huttendag ver
gund, als zij zich als ddeden vau zulk eene hut 
hadden laleu inschrijven. 

De rijke bouwstoffen van kunsl en wetenschap, 
uit de Klooslcr-boekeiijen, stonden ook den geringon 
werklieden ten dienste, wanneer deze lusl tot studie 
gevoelden: gaarne gaf men hun mondeling onderwijs; 
over het algemeen worden de corporation door de 
Kloosters zeer begunstigd, en iu allo opzigten hulp
vaardig bijgestaan. De Benedictijnen nomen, behalve 
elke andere kunst of wetenschap, de volmaking der 
Bouwkunst zoor lor harte. 

Word eene bouwcorporatie tot het bouwen van 
eene Kerk naar elders beroepen, zoo werd zij door 
de in hunnen weg gelogen Kloosters gehuisvest cn 
gespijzigd; zij reisde gewapend onder aanvoeling van 
derzelver opperste, een' Bouwmeester; in het midden 
van den trein, gingen tie muilezels of lastpaarden, 
die de werktuigen, gereedschappen en levensmiddelen 
droogen. De eigenlijke bouwlieden, Monniken of lee
ken, droegen op reis even als in hel Klooster, van 
de 10' le tot de 13 , i e Eeuw, korte tunika's of pijen, 
die aan beide zijden opengesneden waren, en eene 
kraag met eene kaproen of kap en lederen gordels 
om het lijf; de pij of rok was donker grijs of zwart, 
en had nog oen zwart scapulier, «lat bij Kerkdiensten 
over don lossen gordel hing: hij hol werk echter werd 
«lo gordel daarover vastgegespt. Als hoofddeksel had
den zij gewone villen hoeden, op reis daarentegen 
stroohoeden; been- en voetschoeisels waren van leder; 
do oudsion droegen nog sandalen, mol lederen riemen 
vastgemaakt. Ieder had oen' lederen zak, die hot 
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noodwendige voor de reis bevatte. Opperlieden of | 
handlangers, (gewoonlijk kinderen van 9 a 10 jaren, en ! 

van beiderlei kunne, die door derzelver ouders aan het 
Klooster ten ofler werden gebragl) droegen wereld- ; 
lijk gewaad en moesten de karavaan vergezellen. Het 
patroon van hun gewaad verschilde echter weinig met 
dat der lecken; de kraag cn het scapulier hadden zij 
niet. Hunne rokken waren des zomers van linnen, 
des winters van wollen slof, en van verschillende 
kleur; ook droegen zij de kaproen als hoofddeksel. 
Afbeeldingen van eenige steenhouwers uit den Kloos-
tertijd eu uit dien van Maximiliaan I, zijn bij het 
Werk gevoegd. 

Toen door het Sleden-verbond, dc steden onder 
de Hohenstaulïen, zich allengs vergrootten cn in magl 
CO rijkdom toenamen, ja zelfs tol Rijkssteden verheven 
werden, terwijl voorname Kloosters zekerheidshalve 
rich binnen hare muren verplaatsten, vestigden zich 
ook aldaar de in de Klooster-bouw hutten gevormde 
werklieden. Gumpelzhaimcr zegt in zijne Geschiedenis | 
van Regensburg: „In hel jaar 1451 werd Friecierich 
„Spcis, Werkmeester in Regensburg, en bestemde daar-
„loe voor 10 jaren de steengroeve van Abach. Onze 
„Dombouw gaf aanleiding tot cene uiterst merkwaar- J 
„dige bijeenkomst. De beroemdste Architecten van | 
„Duitschland, vooral de huttenmeesters der in aan-
„bouw zijnde Domkerken, belegden hier eene verga-
„dcring. De toren en de bouw van de Domkerk te 
„Straatsburg was voltooid, en muntte bij alle derge
l i j ke ondernemingen uil. Men beijverde zich in an- i 
„dere steden, soortgelijke gebouwen opteriglen. j 
„Tusschen deze Bouwmeesters ontstond eene onder
linge gemeenschap, en zij rigtten in den geest van 
„hunne kunst, bijzondere vercenigingen op, die zij j 
„hutten of Dombouwhultcn noemden; aan de Straats- i 
„burgerhut werd dc voorrang, eu aan hare hutlen-

meesters eene soort van bestier over al de overige 
„Duitsche hutten toegekend. Men wilde nu in naau- i 
„were verceniging met elkander komen, en had afge
sproken, in Regensburg te vergaderen, hetwelk | 
„ook op Markusdag, 25 April 1459, plaats had. I 
„Men bad bepalingen gemaakt over wachtwoorden, I' 
„groet en handreiking, wetten ontworpen en be
sloten, meer provinciale vercenigingen optcrigten, 
„deze aan de Hoofdhut Straatsburg te onderwerpen, 
„elk jaar provinciale, somtijds ook algemeene ver
gaderingen te houden; met één woord, er is eene j 
„inctselarij daargesteld, die dc eerste gedachte tot de | 

„groote verbindtcnis der Vrijmetselaren gegeven heeft." 
„Johann llidz; cn na hem Jodoz Dotzingcr, hullcn-
„meester van Straatsburg, zijn de eerste Grootmees
ters van deze Metselaars-verecniging geweest, bij de 
„eerste vergadering te Regenshurg, in 1159. Het 
„diploma van deze Corporatie, werd in 1553 door 
„Keizer Ferdinand bevestigd. De broederschap der 
„Maeons libres a" Allemagnc had Meesters, gezellen en 
„leerlingen, en oefende bijzondere regten op de haren 
„uit. De hut ten werden Loges, en op derzelver 
„grondgebied werd regt gesproken, volgens de Slatu-
„ten, door Jodoz Dolzinger uil Worms ontworpen, 
„en nog in Straatsburg, in originali voorhanden. (?) 
„De tweede Vergadering was to Spiers, in 1464, enz. 

„Tijdens de eerste Vergadering, was Thomas llorizcr, 
„ccn burgerzoon, alhier (Regenshurg) Dommeester; zij 
„schijnt even als andere gilden-bijeenkomsten van dien 
„tijd, onrustig en woelig geweest le zijn. 

„Deze verceniging bleef nog beslaan tot in latcren 
„tijd. Dc Hoofdhut heeft iu 1705, de bouwhuiten 
„van Neurenberg cn Dresden eene geldboete opgelegd, 
„cn eerst in 1707», is door een Besluil van den Rijks-
„dag, alle verbindtcnis tusschen het Duitsche Rijk en 
„Straatsburg opgeheven." 

Uit de oude oorkonden blijkt, dal sedert 1500, 
de verordeningen enkel voor het steenhouwers- en 
metselaars-handwerk ingerigt waren, en aan deze 
gilden behoorden. Deze gilden, die steeds kunste
naars als Bouwmeesters bezaten, bleven lot aan de 
Hervorming, der oude Duitsche kunst getrouw, en de 
stijl van den ouden Meester Alberli, werd nog zuiver 
bewaard; liet doel hunner bijeenkomsten was evenwel 
niet meer de veredeling en volmaking der kunst, 
maar hel bijleggen van twisten en geschillen vóór 
hun onderling reglsgebied. Bij zulke geschillen, moest 
altijd het advies van eenige hutten ingeroepen wor
den, tot dat eindelijk de Straatsburger-hut in het 
hoogste Ressort besliste. Desniettegenstaande, mogt 
steeds het sleenhouwerswerk grooten roem dragen, 
want de Meesters van de oude school, tlic de Alber-

/i'sche school bleven aankleven en bewaarden, waren 
nog aanwezig, en hun oordeel werd in alle bouw
zaken als onfeilbaar beschouwd. 

Zoo als reeds dikwerf vermeld is, begint het ver
val van den zuiveren spitsbogenstijl, tijdens de Her
vorming; schilders en beeldhouwers traden als bouw
meesters op, en vormden cenen eigenen stijl, tot 
dat de Renaissance eindelijk te voorschijn kwam; de 

bouwhullcn verloren allengs hunne goede oude Mees
ters, cn dc verhevene gedachten van Albcrti cnErwin 
vervlogen. 

Van de Middeleeuwsche Vorsten, beschermde Kei
zer Maximiliaan, de Bouwkunst bijzonder: ouder zijne 
leiding bloeiden de bouwhullcn. Hij verleende aan 
de Broederschap der „Vrije Metselaren" den 5 e n Octo
ber 1498 de bekrachtiging, die door Karei V en 
Ferdinand I vernieuwd werd; hij liet zich in cene 
bouw hut opnemen, was gaarne bij het bouwen tegen
woordig, en hielp de noodige bepalingen vaststellen. 
Men zegt, dat hij ook aan liet genootschap der Vrije 
Metselaren, een nieuw wapen geschonken heeft. Van 
Keizer Rudolf en van den Vorst-Bisschop van Straats
burg, verwierven de bouwhullcn ook vele vrijdommen: 
Paus Nicolaas III, beschonk dezelve zelfs niet cenen 
Aflaatbrief, die Rcncdicius XII hernieuwde. ' 

Wanneer men de inrigting van deze instellingen 
nagaat, dan vindt men dc bouwhullcn als een lokaal, 
dat de zetel van het Gercglshof en het Archief was, 
alwaar ook de vergaderingen en bijeenkomsten der 
Vrijmetselaren plaats hadden. 

Moest men ccn gebouw oprigten, dan werd aan 
een' ervaren Meester het ontwerp of de schets toever
trouwd, en wanneer deze door den Bouwheer en eene 
Bouw-Commissie onderzocht cn goedgekeurd was, wer
den de noodige palieren en gezellen tot den bouw 
uitgezocht, en bun door den Bouwmeester, elk naar 
zijnen werkkring, alles duidelijk gemaakt, cn hunne 
pligtcn nadrukkelijk voorgehouden; hel oorspronkelijke 
ontwerp bleef voorts als Document in de bouwhui. 
Naauwkeurige wellen waren vastgesteld voor eiken 
rang der hutbewoners, vaste bepalingen voor de op
neming, voor bet onderwijs, voor technische cn zede
lijke aangelegenheden, bepalingen, die het eergevoel 
opwekten cn cene lierheid deden geboren worden, 
overeenkomstig met de waardigheid der kunst. Dat, 
wat de echte gezel weten moest, was in den hutten-
catechismus vervat. In de school werd niet slechts 
geteekend, maar ook gemodelleerd; het geheele ont
werp of de gedeelten werden in klei, albast of pleister 
uitgevoerd, en naauw keurig onderzocht; de mallen 
werden uit looden platen gesneden. Men zorgde voor 
het dagelijkschc loon van den werkman, opdat hij, 
onbezorgd voor de toekomst, geheel zijn werk kon 
behartigen; terwijl hij bij ouderdom of ziekte, de 
zekerheid had, in de gasthuizen opgenomen te wor
den. Het was echter niet gemakkelijk, in eene hut I 

te worden aangenomen; moeiende de kandidaat van echte 
geboorte zijn en ter goeder naam bekend slaan: zijn' 
naam werd in de bouwhui opgehangen, en eerst na 
eenige maanden, bekwam hij bescheid, als niets legen 

i hem in te brengen was. Dc Bouw- en holmeesters 
J droegen zorg, hunne onderhoorigen steeds werk te 
ij verschaffen, en voor een goed beheer; zij konden 

staat maken op de onbegrensde gehoorzaamheid van 
jj hunne hutgezellen, doch vertegenwoordigden hen ook 

bij elke gelegenheid en vooral bij de Vorsten, wan-
neer het privilegiën enz. gold. Voor dc stuksgewijze 

| uilvoering der bouwwerken, werden werkmeesters ge
il vormd, die echter vóór den Voorzitter cn uitstekende 

Bouwmeesters, een examen moesten afleggen. 
Dc oude Straatsburger Hoofdlint, moest ook de 

gevolgen der Hervorming ondervinden; burgerlijke 
twislen in de Slad, Godsdiensttwisten enz. braglen in 

1 het bouwwezen sloornis te weeg: de bouwwerken 
bleven onvoltooid en jaren lang stil staan, en toen 
eenige der eerste Bouwmeesters, tot de nieuwe leer 
overgingen, was het met de bouwhullcn gedaan, 
vertrouwen en eendragt verdwenen, de beroemdste 

; Bouwmeesters vertrokken naar elders, en slechts het 
genieene handwerk bleef over. 

„Zum Ten fel war der Spiritus 
„Das Phlegma ist geblicben." ') 

Ecnige pogingen om deze corporation weder in het 
leven te roepen, leden schipbreuk op dc denkbeel
den, door dc Hervorming voortgebragt, cn daarbij 
was reeds de Renaissance-slij] doorgebroken. Dc mensch 
was locn in de kunsl even als in de Kerk afvallig, 
en de oude bouwhui bleef niets dan ccn schaduw
beeld van bare voormalige grootheid; de oude kunst
tempel werd cene herberg, de kunst zelve een hand
werk; zij verzaakte even als de nieuwe Kerk, hare 
pleglige gebruiken, haren dichterlijken ijver, die het 
hart, het gemoed, dc zinnen verheft, en tot innige 
ecndragligheid leidt. De smaak ontaardde, door geene 
regels meer gebonden, en de koude vormen van dc 
nieuwe Godsdienst, waren niet meer in staat, de 
borst van bet vuur der oude bouwhullcn te doen 
gloeijen; nu verscheen in 1767 het Besluit van den 

') Dat «Ie Hervorming uW bouwluitten deed vervallen, is eene 
eenigzins gewaagde .stelling, want iu de katholijkc landen zenden zij 
hebben kunnen blijven bestaan. Men vergele daarenboven niet, 
dat in Italië dc zetel van bet Katliolicismiis, de Rtnaittanot bijna 
reeds cene Eeuw vroeger, den spitsbogenstijl deed ontaarden. 
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Rijksdag, dat alle betrekking tusschen Duitschland 
cn dc Hoofdlint van Straatsburg, opgeheven werd. 
De kostbare voorwerpen, die dc kerk bezat, werden 
reeds in 1530 weggevoerd en vernield, gesmolten enz. 
Het groote Wundalisnins van de Fransche Omwente
ling, zetlede zulke verwoestingen de kroon op het 
hoofd; de uitmuntende steenen beelden van het groote 
portaal, werden nedergeworpen, en door een wonder, 
ontkwam dit wereldberoemde bouwwerk, ') cene alge
heele vernietiging, die menige Fransche Kerk tc 
beurt viel. 

Op deze wijze neigden de houwhultcn, die ge
durende achthonderd jaren bloeiden, ten val, en hunne 
belangrijke Documenten weiden verstrooid cn ver
nield. 

Hierop volgen nu aantcckeningen, uit dc oude 
bouwliut St. Stefanus en uil het Archief van de 
Regering van Weenen, waaruit men ziet, dat reeds 
in het jaar 713, een steenhouwer, Octavian Ziinner 
van Karlstad, dc Kerk bij St. Jan den Dooper, ge
bouwd heeft. 

Het Straatsburger steenhouwers-reglement van het 
jaar 1159, is met dc namen der Meesters en gezel
len, op Pag. 31 lot 1G, en het Rochlitzer-reglement 
van hel jaar 110*2, op Pag. 17 tot 5G vermeld, 
waarbij lol Pag. 91, nog elf andere oorkonden over 
reglementen, Keizerlijke goedkeuringen enz. volgen. 
Tot aan Pag. 99, is ccn meetkundig leerstelsel, iu 
Oud-Duitsche taal medegedeeld, en dan volgt het 

') Eenige Kluhbistrn namelijk, waren van oordeel, dal dc toren 
tc veel met de gelijkheid ia strijd was, cn men zou misschien «Ie 

vernielende hand aan dit door (ioelhe bezongen meesterwerk, gesla

gen hebben, waren niet eenige verstandige lieden op het denkbeeld 

gekomen, boven op het kruis eenc Jacoliijneiimuts te plaatsen, cn 

den toren alzoo revolutionnair te doen schijnen. 

„Ileisebuchlein der Massbretter" van Mathias Roritzer, 
mede in oud-Duilsche laai, waarin dc aanleiding tot 
het teekenen der afzonderlijke gedeelten, profillen en 
gewelven gegeven wordt. 

Het werk sluit met cene Verhandeling over den 
spitsboog, in dc Houwkunst der Ouden, waarin inzon
derheid uitkomt, dat de oude Bouwmeesters dikwijls 
in het zelfde gebouw, den ronden boog opzettelijk 
naast den spitsboog aanbragten, cn dat daaruit geens
zins op le maken zij, dat zulke gebouwen van lateren 
tijd zijn. Dit daargelaten, zoo kan men zich echter 
niet geheel vercenigen met dc meening van Prof. 
Ileidelo/f, als hij beweert, dat bij de Grieken en 
Romeinen, de spilsboog dikwijls bij hunne wateriet-
dingen aangewend werd. Vindt men oude waterleidin
gen, alwaar de spilsboog zich vertoont, zoo zijn zij 
zeker niet zoo door de Grieken gebouwd, en daaren
boven werken van lateien tijd, of later hersteld en ver
beterd. Dc oudste Grieksche waterleidingen liepen 
met duizend omwegen, langs de glooijing der bergen, 
ten einde steeds een genoegzaam verval le behouden, 
tot aan de plaats der bestemming. Dit zou niet 
noodig geweest zijn, als zij geweten bidden, dalen 
door middel van gewelfde, waterleidingen tc doorsnij
den, ten einde in cene regie lijn tot het doel tc ge
raken. Weinige sporen vindt men, dat de waterleidin
gen op hoog muurwerk aangebragt werden; waar dit 
cchler plaats had, was dit muurwerk meestal zonder 
openingen, ol' met horizontaal gedekte poorten. 

De schrijver bestrijdt in deze Verhandeling voor
namelijk, de meening van Galij/ Knight: „dat deze 
bouw slijl eerst in de tiende Eeuw door de Noormannen 
naar Duitschland overgeplant zoude zijn," cn voert 
eenc menigte van voorbeelden aan, die dit gevoelen 
wederleggen. 

EEN WOORD OVER DE MEIW GEROUWDE KERK DER R0OMSCH-KATH0LIEKE GEMEENTE, OP HET 
RAGIJNHOF AAN DE ST JAXSSTRAAT, TE HAARLEM. 

[Zie »Bouwkundige Bijdragen", 3° Jaarg. Pag. 45.) 

vooruitgang op het gebied der Bouwkunst! Zijn 
dat de modellen, waarin dc leden des Genootschaps, 
steun voor hun beroep en voor hunne studiën moeten 
vinden! Is dat het werk, waaruit onze naburen zul-

>ij het doorbladeren van het Eersle Stuk van den 
Derden Jaargang der „Bouwkundige Bijdragen," bleef 
mijne aandacht onwillekeurig op Plaat 3 gevestigd en 
ik kon in gedachte dc vraag met onderdrukken: Is dat 

len zien, op welken trap van kennis ook wij in de 
Bouwkunst staan! Zijn dat de bewijzen, waaruit de 
nakomelingschap eenmaal zal weten, hoe groot ook 
wij A°. 1815 in dc kennis der Architectonische schoon-
heidsvormen waren ? 

Bedroevend, zeer bedroevend zou het antwoord op 
deze vragen zijn, indien niet de innerlijke overtuiging 
ons ware bijgebleven, dat dc Redactie hel plan c. a. 
der nieuwgebouwde Kerk, op hel Bagijuhof te Haar
lem, alleenlijk heeft geplaatst, ombaren lezers te doen 
opmerken, niel, hoe men bouwen moet, maar hoe men 
zulks niet behoort te doen. 

Dc maker is ons lot nog toe niet bekend; doch 
al ware zulks wel het geval geweest, zou dit ons 
oordcel niet hebben kunnen veranderen. Hel gebied dei1 

kunst is heilig. Rang, sland, aanzien, ol' persoonlijke 
verdiensten, kunnen iemand lot een zeer achtingwaar
dig burger maken, doch bij de voortbrengselen der 
kunst mogen wij niet vragen: Wie beeft hel gemaakt? 
maar: Hoe is bel werk? En dit wordt vooral dan pligl, 
wanneer wij met grond moeien vreezen, dal bet 
zwijgen cenen verderfelijken invloed op den smaak van 
hel publiek zou kunnen uitoefenen. 

Wij zullen het vóór ons liggend plan alleenlijk uil 
een Aeslelisch beginsel beoordeelen en de détails der 
materiële zameuslelling ongenoemd laten, omdat de 
laatste, hoewel op zicbzelve beschouwd, van groot ge
wigt, als onderdeel eu niets ter zake doen, of het Aeste-
tisch beginsel moei bewezen goed zijn. 

Waarschijnlijk, ja zeker, zullen dc Meoaenalcn van 
den, gedurende eene halve eeuw, in \cderlaiid gebeerscbl 
hebbenden bouwtrant, bij deze zinsnede uitroepen: 
„Wel man, wat zegje? Wij hebben vijftig jaren lang, 
„gebouwd, begrijp je? met Metselaarsbazen en Tim-
„nierbeden, die zoo ettelijke jaren kalk, steen en houl 
„door de banden hebben laten gaan, en als iu mijne 
„familie een buis, of in onze Gemeente eene Kerk moet 
„gebouwd worden, dan zeg ik, dat baas Piel daar-
„mede belast zal worden, en niet zoo 'n nieuwbak-
„keu Architect, die alleen buizen op papier, «lat is 
„papieren huizen, kan zeilen." Eu dan meent de 
man iets zeer geesligs en degelijks gezegd tc hebben, 
werpt hel hoofd in den nek en den nek legen ilen rug 
van een' Imogen fauteuil, ziet met zegevierenden blik 
de kamer rond, en knijpt met groote zelfvoldoening 
de oogen half digi, als zijn bediende, die toevallig iu 
de kamer is, daarop antwoordt: „Wat kan Mijnheer 
dat toch aardig zeggen: „„ccn papieren huis."" Wij 

zouden daarop kunnen aanmerken : „Wat kan Mijnheer 
dat onnoozel zeggen en wat is zijn verstand, ten aanzien 
van de Bouwkunst, nog in de kindschheid." 

Wat is een Architect? Wat een Metselaar of 
Timmerman? Het zij mij vergund, dit door de beant
woording eener andere vraag, als voorbeeld op te hel
deren. Wie is de maker en uitvinder der voortreffelijke 
Telescoop, (wij bedoelen hier de kleine, nictdc groote) 
waarmede iu de laatste jaren zulke belangrijke ont
dekkingen in de Sleriekimde zijn gedaan ? De werk
man die het bout- en koperwerk der schacht vervaar
digde ; de gieter en slijper van den spiegel, of Herschel, 
die de berekeningen op papier zette, de vormen opgaf 
eu de slraalbuiging bepaalde? Herschel is de architect, 
de kopergieter en slijper zijn als de Metselaar cn 
Timmerman te beschouwen, ') 

Fig. 1 (moet zijn Fig. 1) is de platte grond met het 
plan der zitplaatsen, voor welke laatste wij liever de 
eoiislruclie der gewelven op de grondleekening hadden 
gezien, omdat deze tot de onmiddelijke zameuslelling 
van bet gebouw belmoren, eu de banken, als meubel
werk, niets ter zake doen. Hel portiek is Grieksch. 
De kolommen zijn Ionisch en dc zijmuren zonder 
stijl, mei contreforts, die geene contreforts zijn, maar 
slechts als eene verdikking der muren kunnen worden 
beschouwd. 

De voorgevel (Fig. 3), heeft tot centrum een 
grieksch portiek, met deinen en glasramen in moder
nen Irani, zonder karakter. Hel bovenste gedeelte 
der raamslijlen is dc spitsbogenstijl, vrij slecht gevolgd. 
De blinde muren naast het portiek, zijn hun aanzijn 
stellig aan geen' griekscben Bouwmeester verschuldigd, 
zoo als de kolommen cn bel frontispice. Maar wal be
duidt toch dat basemenl in den ruslieken slijl niet een 
keldervenster, waarop ccn luinkoepcl ii la V/gHo/d 
prijkt, helwelk alles le zaïiien boven op hel grieksche 
frontispice rust, geaccompagneerd door twee reusach
tige consoles, welke niet dragende maar liggende zijn, 
en slechts als doclloozc krullen kunnen worden l>e-
schouwd. Fig. 2. is de doorsnede over de breedte 
naar den achtergevel te zien; een groot middenschip 
met twee kleine zijschepen, beschrijven dc zameuslel
ling der kerk. Hel middenschip van II El 9 Palm 
doorsnede en 15 El 8 Palm boogie, wordt door de-

') Dit verhindert niet, dat Metselaar en Timmerman met veel 
nut ile theorie >,iti lino vak kunnen bctudeien, en een Architect 

! den aard eu het wezen der materiele middelen en de wijze hunner 

i verbindingen, grondig moet kennen. 
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zelfde kolommen gedragen als de zijschepen, welke 
slechts 4 El 7 Palm doorsnede en G El 2 Palm hoogte 
hebben. Hieruit volgt: dat de schachten der kolom
men nog geen derde der geheele hoogte van hel 
middenschip bereiken, cn «lus als kinderen kunnen 
worden aangemerkt, welke een en reus moeten onder
steunen. Het wanstaltige en gedrukte, «lat de Kerken 
der Bijzantijnsche cn Lalijnschc scholen, uil de tijden 
der Wandalen in de kindschheid van hel Christendom ken
merken, vinden wij hier geheel terug. Is hel vooruil-
gang, mei den geest des lijds? Is hel vooruitgang in 
verstand en beschaving, ons lol «le gebreken cn slomp
heden van vijftien Eeuwen geleden terug te voeren ? 

Uit het onevenredige «Ier plafonds en de zwakheid 
der muren zonder contreforts, moesl noodwendig eene 
zwakke en valsche constructie van den kap volgen, cn 
dit valt voor ieder deskundige le zeer in het oog, dan 
dat het noodig zou zijn, hierover thans verder uit te 
weiden. 

De ornementen om het Alzicnd-Oog op het Altaar 
en de pleistergordijnljes in den boog, zijn in den geest 

van dc smakelooze versieringen, welke ons uit de laatste 
helft der vorige Eeuw zijn overgebleven. 

Waarloc in verdere bijzonderheden tc treden? 
Schoonheid is harmonie; harmonie is overeenstemming 
der verscheidenheden tot het geheel. Heerscht die 
overeenstemming in het vóór ons liggend plan ? 

Dc maker zegt in de eerste regels zijner Memorie 
van Toelichting, geen plan te hebben, iels vreemds voor-
Ie dragen. Helaas neen! Een groot getal Kcrk«!n heb
ben wij sctlert eenige jaren in dcnzelldcn trant uit den 
Ncderlandschen grond zien oprijzen, en zoo lang men 
bouwde, zonder die wijze van bouwing ter navolging 
aan te prijzen, heeft men gezwegen; nu evenwel, «laar 
de maker verder zegt, tegclooven, dal de détails van 
het Gebouw hier cn daar op «ene nuttige wijze zouden 
kunnen worden aangewend, hebben wy geloofd, niet 
langer tc mogen zwijgen. 

Is ons oordeel verkeerd, men wijze ons tc regt; 
gecne zucht lot kritiek: — naar de kennis en versprei
ding der waarheid is het, dat wij streven. 

SER VA AS D E JONG. 

T W E E BEOORDEELINGEN V A N DEN GEVEL DER K E R K *DE BOOM», 

T E A M S T E R D A M . 

ïïwee tijdschriften hebben bcoordcelingen over 
den in den hoofde «lezes genoemden gevel ge
plaatst. In den Nederlandschen Kmstspiegel, zag 
men op 151. 185, eene Bijdrage van eencn onge-
noemden Schrijver, welke bijdrage vroeger aan <1«; 
Redactie der Bouwkundige Bijdragen was toegezon
den, doch in dezelve niel mogt worden opgenomen, 
omdat de bevoegde Schrijver zijn stuk ougeteekend 
wenschte geplaatst te zien. Derzchor inhoud bevat 
in scherpe bcwooidingcn, de afkeuring eencr nieuwe 
uitgave van Barrozzio's, reeds te veelbekende regelen 
der Vijf Bouworden, benevens eenige kritische beschou
wingen van den Gevel der Boomskcrk. 

In den Spektalor, Deel V. JU. 109, ziet men ccne 
Verdediging van den Bouwmeester, en eenc Wederleg

ging van het schrijven in den Kunstspiegel, door de 
Redactie van den Spcktator. 

Het is voor ons verblijdend̂  tc zien, dat men het 
thans wagen durft, verschillende en zeer uitccnloopendc 
denkbeelden over eene kunsl, die wij belijden cn voor
staan, aan hel publiek kenbaar le maken. Hierdoor 
ontstaat wrijving, en daaruit moet waarheid geboren 
worden. 

Bij de aanvaarding der Redactie van dit Tijd
schrift, rustte al dadelijk op ons dc vcrpligling, om 
zoo veel mogelijk, tot het doel, hetwelk de Haat-
schappij zich voorstelde: de Bevordering der Bouw
kunsl, mede te werken; de Maatschappij, welke ons 
daartoe vertrouwen schonk, kan met regt van ons 
vorderen, dat ook wij, nadat zich twee Schrijvers, 

zeer verschillend van gevoelen hebben doen hooren, 
onze denkbeelden bcscheidenlijk aan het publiek mede-
dcelen. 

De geschiedenis der Kerk: dc Boom, is ons on
bekend, doch het innerlijke van het gebouw, doel 
met eenigen grond veronderstellen, dat drie gewone 
woonhuizen, met de in der tijd aanwezige middelen, 
ingerigt zijn tot eene soort van Kerk, voorzien van 
twee boven elkander liggende gaanderijen. De zooge
naamde kelderverdieping werd tot koMijkamer cn 
andere noodige vertrekken gebezigd; de bel-étage be
vat thans het ruim der Kerk, terwijl de overige ver
diepingen werden uitgebroken, en daarvoor tot ber
ging van menschen, twee bijna rondloopcnde gaan
derijen aangebragt. Het Altaar is geplaatst aan de 
zijde der Kalverstraat, en aan dc Rokin-zijdc vertoont 
zich de voorgevel dier Kerk. Het komt ons voor, 
dat «leze van gebakken steen zamengcsteldc cn 
met ccne menigte zoogenaamde pakhuiszoldervensters 
voorziene voorgevel, niet behoorde tot den primi
tieven bouw der woonhuizen, maar dat deze ter 
vervanging van de gevels der woonhuizen, in de afge-
loopcne Eeuw was gebouwd. Ofschoon niet de minste 
waarde als voorgevel van een bedehuis bezitlende, was 
noglans daarin eene natuurlijke uitdrukking te onder
scheiden; de afdeeling der woonhuizen werd getrouw 
terug gegeven door onze gewone Hollandsche punt-
gevels, terwijl op de verschillende gaanderijen, in het 
ruim der Kerk en in de kelderverdiepingen, rijen 
vensters waren ingebragt, welke ons de verschillende 
verdiepingen aanwezen. Deze eenvoudige gevelmuur 
met deszelfs pakhuisvensters en Hollandsche punl-
gevels, hoe onbeduidend ook voor den voorbijganger, 
cn hoe wanstaltig voor den voorgevel eener Kerk, 
bezat nogtans dat eigenaardige, dat de binnencon-
structie niet werd geloochend, dat men getrouwelijk 
had terug gegeven, de juiste afdeeling der verdiepin
gen van drie woonhuizen, welke waarschijnlijk achter-
volgelijk, zoo goed mogelijk tot eene soort van Ain-
sterdamsche R. K. Kerk werden ingerigt. Wij zeggtm 
hier Amslerdamschc R. K. Kerk, omdat nog vele «Ier 
Kerken, tot die Ecrcdicust behoorende, uit woon
huizen bestaan, als Kerk ingerigt. 

bi dien staat was «lie Kerkgevel, vóór deszelfs 
slooping, toen hel Bestuur noodig oordeelde, in des
zelfs plaats eencn anderen le doen bouwen. Hel 
schijnt, dat daartoe verschillende ontwerpen zijn ge
vormd; één dier ontwerpen, verscheen op de Am-

sterdamsche Tentoonstelling des afgeloopen jaars, in 
den zoegenaamden Gothiscben slijl. Zonder dat Ont
werp te toetsen aan de inwendige gedaante der Kerk, 
ontwaarde men daarin eene miskenning der hoofd
vormen, van den gelijkzijdigen driehoek, welke een 
gedeelte der grondhoofdtrekken van dien slijl uit
maken. Het thans uitgevoerde Ontwerp, is gedeelte
lijk iu den Romaanschen, gedeeltelijk in den Bcnaissanee-
stijl. Het is ccne zekere waarheid, dat de Bouwmees
ter bij dergelijke verbouwingen, soms vele zwarigheden 
ontmoet, en dat hij liever, ter bereiking van zijn doel, 
beslaande construction zou wenschen te wijzigen; maar 
even waar is het, dal, wanneer zich de Architect 
door zijne bouw heeren, hetzij in middelen, hetzij door 
«le weigering, om iu bestaande zamenstellingen of verdee
lingen , eenige verandering toe le slaan, beperkt ziet, men 
dan ook het best de meerdere of mindere behendigheid 
van den Bouwmeester kan beoordeelen. Zoodra een Ont
werp door de bouw heeren, met gemeen overleg van «len 
Architect is goedgekeurd, rust op hem niet alleen de 
vcrpligling, om voor eene goede uilvoering zorg le «Ira-
g«m, maar hij-alleen is daarenboven verantwoordelijk 
voor het door hem uitgevoerde. 

Alvorens onze beschouwingen, omtrent den thans 
voltooiden voorgevel mede le deelen, achtten wij het 
voorgaande noodzakelijk; wij zullen ons alleen bepa
len bij «le hoofdvormen, en de onderdeelen onaange
roerd laten, omdat goede grondtrekken de hoofdzaak, 
en de onderdeelen van minder aanbelang zijn. Het 
voetstuk (Sousbasement) is door deszelfs deklijst op 
de natuurlijke hoogte aangegeven: men ziet daaruit 
duidelijk, dat het ruim «Ier Kerk ook boven dat 
voetstuk is gelegen; «lil is dus juist en te regt uitge
drukt. Daarentegen is «le verdeeling der ingangen 
met «le zich daar tusschen bevindende ramen minder 
gelukkig. De mogelijkheid bestond immers, om den 
ingang «Ier Kerk iu het midden aan te brengen; men 
behoefde hiertoe slechts eene geringe wijziging «Ier 
hinnenconslruclie, waardoor zelfs nog ruimte zou ge
wonnen zijn; alsdan had men daarbij het karakter 
van den Romaanschen stijl geheel kunnen behouden, 
terwijl men de in- cn uitgangen, naar de beide hier
door ontstane vertrekken, door het daarstellen van 
een portaal gemakkelijk had kunnen vinden. 

Boven dat voetstuk, is de gevel door pilasters ver
deeld in drie afdeelingen, welke de drie beuken eener 
Kerk moeten voorstellen; ook deze verdeeling mogt 
hier worden toegepast, wanneer daardoor «le afschci-
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ding der vroegere woonhuizen wierde aangeduid, en 
men aan de construct ie van het dakwerk der 
verschillende huizen getrouw bleef; het is één der 
hoofdvereischten, dal men dc binncnconslructie naar 
buiten teruggcvc. De verschillende daken hadden 
moeien doorloopen lot aan den voorgevel, en dc 
sehuinsche ligging van elk dak, had men met vrucht 
kunnen toepassen. Dc beide buitenpilasters zijn nu, 
ten gevolge der thans beslaande ingangen in het voet
stuk, parte a faux geworden, hetwelk men altijd ver
mijden moet. 

De vcrdeeling der ramen boven liet voetstuk, be
hoort niet tot de gelukkige denkbeelden. Als men 
dc Kerk van binnen niet kent, kan inen zich voor
stellen, dat het groote raam aan bet middenschip, 
en de beide daar naast geplaatste ramen, aan de zij
beuken het licht verschaffen. Maar welk doel de beide 
gekoppelde ramen, in den Lombardisch en stijl, in de 
zijbeuken en de drie ronde ramen hebben, kunnen 
wij ons niet verklaren. Wanneer men de Kerk 
binnentreedt en het inwendige niet het uitwendige 
vergelijkt, kan elk ongeoefende gemakkelijk ontwa
ren, dat zich daar niets natuurlijks voordoet: de in
wendige constructie is niet in verband met den nieu
wen voorgevel en er heerscht volstrekte disharmonie 
cn miskenning der wezenlijke vormen en gedaanten. 
De Bouwmeester had de eerste regelen der kunst, 
niet op zulk eene wijze moeten loochenen. 

Na deze beschouwingen, vergunne inen ons nog 
een woord over het geschrevene in den Kunslspiegel en 
den Spektator. 

De uitgave van de regelen der Vijf Bouworden door 
Jacobus llarozzio dc Vignola, houden wij alleen dan 
wenschelijk, wanneer men daardoor wil aanlooncn, 
dat de jeugdige Bouwkunstenaar zich voor altijd ont
houden moet van dc toepassing der vormen, welke 
in die leer voorkomen, en dat hij slechts bij zeer 
weinige gelegenheden van de hoofdafmelingen mag 
gebruik maken. Bij de tegenwoordige zucht tot 
vooruitgang, is het voor jonge lieden gevaarlijk, zich 
nog te verdiepen of bezig te houden met datgene, 
hetwelk uil den aard der zaak algemeene afkeuring 
verdient. Men leere hen liever het goede kennen, 
dat de Egyptenaren, Grieken, Romeinen wide Middel
eeuwen hebben voortgebragt; men make hen bekend 
met de leerstellingen van Palladia, Serlio cn anderen, 
en brenge hen onder het oog, wat dc onlangs 
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ontslapene Schinkel, of de nog levende Leo von 
Klcnzc, op den vooruitgang der kunst vermoglen. 
Men verwarrc hier niet de leerstellingen van Vignola 
met zijne uitgevoerde werken; zijne leer, die bij velen 
nog zoo diep is ingeworteld, heeft alleen slaafsche na
volging van door hem gepredikte slechte vormen ten 
gevolge gehad, maar daarentegen heeft Vignola door 
zijne bouwwerken bewezen, dat hij in zijnen tijd veel 
talent bezat. 

De beoordecling van gcmeldcn gevel in den h'unst-
spicgcl, hadden wij liever in cenen meer gematigden 
toon gezien; de kritiek zou daarbij gewonnen heb
ben. Daar deze echter vele wenken bevat, op 
waarheid gegrond, verbiedt dc kunst ons, daartegen 
le velde te trekken. 

De Schrijver in den Spcklalor, geeft reeds bij zijne 
eerste zinsnede, blijken van niet le welen, wat er 
in de Bouwkunst omgaat. Hij weel niet, dat twee 
Duilselie Bouwmeesters, Schinkel cn von Klcnze de 
grondslagen lol cene hervorming op het gebied dier 
kunst hebben gelegd; dat hunne leer reeds bij 
velen ingang vindt, cn dal men daarop slechts be
hoeft voort tc gaan, om de vroegere verbastering tc 
zien verdwijnen, en daarvoor eene zuivere leer in de 
plaats tc stellen. 

De Spektator heeft een loffelijk werk verrigt met 
dc verdediging van den persoon des Bouwmeesters. 
Maar alvorens zich de bevoegdheid toe te kennen, om als 
beoordeelaar eener kunst op te treden, behoorde men 
die kunst zelve te kennen. Volgens den Spcklalor, werd 
voor dezen Kerkgevel gevraagd: eene Caclw-Miscre, 
alleen dit woord, is voor ons een afdoend bewijs, 
dat bet kunslmaligc gedeelte van dat Artikel, door 
iemand is geschreven, die niet in onze kunst te huis 
behoort. Wij geven dc verzekering, dat gemeld wooid 
in onze terminologie niet beslaat, en welen ook niet, 
welke be teekenis er in de Bouwkunst aan te geven. 
En zoo eindigen wij ons Artikel, niet de verklaring, dal, 
aangezien wij van ons gevoelen ten deze, met onzen naam 
doen blijken, wij, elk tegen ons gcrigt en ongeleekend 
sluk zullen beschouwen, als door geen deskundige 
geschreven lc zijn, terwijl wij hel voor ons vereerend 
achten /.uilen, — mogt inen zich met onze wijze van 
zien niet kunnen vereenigen — met der zake kuiidigen. 
van denkbeelden te mogen wisselen. 

BEDACTIE. 
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BI.NW.- SS BIIIT;E;IV.LANDSCH.E; BER.I.frT E.N.. 

K O R T E R O U W K U K D I G E M E D E D E E L ! N G E N , C O R R E S P O N D E N T ie* E>Z. 

BINNENLANDSCH BERIGT. 

Arnhem. — Hij, die sedcrl twintig jaren deze Stad niet 
bezocht heeft, zal dezelve ter naauvvernood herkennen, uit 
hoofde van de vele veranderingen die hier plaats gehad hebben. 
Dc stadspoorten door de Hertogen dikwerf versterkt, zijn 
alle gevallen, met uitzondering van de Sabel- of liever Sebis-
Poort. Dc oude muren cn de aardwerken uit den Spaanschen 
lijd, door onze voorvaderen zoo nuttig beschouwd, hebben 
plaats gemaakt voor bekoorlijke wandeldreven, en in plaats 
van door dc duistere poorten, in het gezigt naar buiten be
lemmerd le worden, ziet men nu door eenvoudige barrières 
dc fraaijc omstreken vóór zich liggen. In dc plaats van de 
Velpcr-Poort, is een groot regelmatig vierkant plein gekomen, 
van waar men door de Barrière heen, regt op den straatweg naar 
Vel]) ziet. Aan de St. Jans-Barriére ziet men dadelijk het 
overschoone Sonsbeek vóór zich liggen, en de toegang naar 
den Rijn is door dc Rijn-Barrière zeer verbeterd. Ook de 
markt is zeer verfraaid. Het oude Stadhuis, dat geen de 
minste kunstwaarde bezat, is afgebroken. Het oude Hof heeft 
plaats gemaakt voor een nieuw geregtshof, en zou uiter
lijk eene goede gedaante hebben, ware het niet, dat de Ar
chitect het ongelukkige denkbeeld opgevat had, dit gebouw 
met kolommen op te luisteren. 

Het gebouw is tamelijk groot, heeft drie verdiepingen, en 
is voorzien van eene lijst met triglijphcii. Twee zijvleugels 
springen vrij sterk vooruit, zoo dat zij cene soort van hof 
vormen, en hebben beide, op dc plaats eene deur. Ten einde 
nu bij den hoofdingang in het midden een acant-corpt daar 
te stellen, heeft men aldaar ccn portiek van slechts 4 kolom
men geplaatst; dc betrekkelijk geringe breedte, geeft aan deze 
kolommen eene tc hooge proportie, eu de cutre-colomie-
iiicnteii komen tc smal voor, tc meer, om dat dc middelste 
tusschenruimte voor den ingang iets grootcr is. Op zich 
zelve alzoo doet deze portiek eene slechte werking, en behoort 
als het ware niet tot het gebouw, terwijl dc rankheid der 
kolommen ten overvloede de ramen verkleint. Een eenvoudig 
vooruitstek in het muurwerk, zou een gunstiger voorkomen 
gehad hebben. 

Het gouvernementsgebouw heeft het oude Prinsenhof 
vervangen. Het is eenvoudig en zonder versierselen. Dc 
oude vischmarkt is buiten dc Sabel-Poort verplaatst, en 
in het geheel is dit marktplein zeer ruim en levert een 
goed gezigt OJI dc groote of Euschius-Kcrk. Om te beschrij
ven , hetgeen aan deze Kerk door de hand des lijds cn des 

D. III. 

menschen bedorven is, gedoogt dit bestek niet. De voorma
lige St. Jans-Kcrk is in het begin van deze Eeuw afgebroken, 
en de Walburgs-Kerk, vroeger tol 's Lands Magazijn gebruikt, 
is weder aan dc Katholijkc gemeente ingeruimd en onlangs 
nog met nieuwe beelden opgesierd. Het plein vóór deze Kerk, 
is door de Stad zeer verfraaid; in het midden is eenig ge
boomte geplaatst, omringd met een ijzeren hek, en men is 
voornemens ook de groote markt met boomen te beplanten. 
Voor de regelmatigheid der Slad is het overigens een nadeel, 
dat de pleinen alle aan derzelver uiterste gedeelten gelegen zijn. 
De voormalige St. Pieters-Kerk wordt gebruikt als wijnpakhuis, 
en de St. Nikolaas-Kerk is tot een woonhuis ingerigt. De Lu-
thersche Kerk is eene navolging van de nieuwe Luthersche Kerk 
tc Amsterdam, doch is niet gelukkig tc noemen. Als nieu
were gebouwen telt men de kazerne bij de St. Jans-Poort, 
een groot en zeer doelmatig gebouw, waarnevens een ruim 
plein voor exercitiën of parades, en de gasfabriek buiten dc 
Rijn-Poort. 

Burgerlijke woonhuizen zijn in groot aantal op dc plaats 
der oude wallen verrezen. Vooral bij die tusschen de St. Jans
en Sabels-Poort, zien wij een'grooten vooruitgang in bouwstijl, 
en het valt in het oog, dat de school van Schinkel hier 
invloed heeft uitgeoefend, vooral bij de St. Jans-Poort. Al
gemeen opzien baarde een huis in villa-stijl, ontworpen door 
den heer Hitchcock, geplaatst aan den hoek van het bolwerk 
cn het plein voor dc Vclper-Barrière. Men heeft geijverd te
gen dc onregelmatige gedaante van dit huis, en hoewel men 
misschien bij de inwendige constructie op onberedeneerde moei
jelijkheden kan gestuit hebben, zoo is evenwel dc uiterlijke 
gedaante zeer geestrijk cn afwijkende van dc gewone sleur, 
vooral als men, van het plein ziende, het gebouw met deszelfs 
trapsgewijze verhoogingen, terrasgewijs balcon, bloemenkas 
enz. in oogenschouvv neemt, waarbij de geplaatste boomen 
cene goede en aldaar noodzakelijke werking doen. 

Bij al deze verfraaijingen bezit Arnhem ccn nadeel, na
melijk, dat door dc oude vestingmuren, de Stad aan de rivier
zijde afgesloten ligt, en dat eene wandeling langs deze muren, 
alwaar kalkputten, enz. geplaatst ziju, niet zeer aangenaam 
is. Ten einde nu dit gebrek le verbeteren en de fraaije gor
del, die de Stad voor ecu gedeelte omsluit, te voltooijen, is 
dc Regering voornemens, deze muren gedeeltelijk tc laten af
breken en aan de rivierzijde eene hooge kaai van basalt, als 
scliuts tegen dc hooge watervloeden lc leggen, en verder op de 
oude muren eenen terrasgevvijzen aanleg te bewerkstelligen, 
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welke dan met huizen zal versierd worden, van waar men een 
fraai en ongehinderd uitzigt op den Rijn kan genieten. Het 
station van den Spoorweg is, zoo als bekend is, gereed, en be
slaat eene groote ruimte buiten de St. Jans-Barrièrc. Flet ligt 
in den aard der zaak, dat hel openen van den Spoorweg, den 
algcmeenen houwlust nog zal aanwakkeren. Het logement 
Rheeberg is aangekocht door eene sociëteit, en in de nabij
heid wordt eene soortgelijke inrigting gebouwd. Ook op 
Beekhuizen houdt men zich onledig met een logement en 
eene brug daarnevens te houwen. Tusschen Arnhem cu Velp 
bestaat ccne ware bouwwoede; kleine stukjes grond worden 
daar duur verkocht, cn nog onlangs werd eene middelmatige 
woning met ƒ20 ,000 betaald. Het spreekwoord: »dat het 
alle geen koks zijn, die lange messen dragen," wordt hier dik
wijls bewaarheid, vooral bij het pseudo-gothico landhuis, aan 
het einde van hel dorp Velp, hetgeen getuigt van ccn vol
slagen wanbegrip van den edelen spitsbogenstijl. Ook de 
nieuwe Kerk van dit dorp is niet fraai en heeft wel eenige 
overeenkomst met den bouwstijl (?) van dc Amsterdamsche 
hulpbeurs, welke binnen kort aan sloopcrs-handcn (moderne 
wandalen) zal overgeleverd worden. De krulijzers, boven aan 
den voorgevel, schijnen ons met opzet dc krullen van de zoo
genaamde Jezuïteiikerken uit den rococotijd te moeten ver
tegenwoordigen. Teu slotte vermelden wij nog als verbetering, 
dat de regering in het vorige jaar eenen straatweg langs den 
Rijn lot aau lbilkcsleijn heeft laten aanleggen, zoodut men 
met rijtuig thans ook ouderlangs (leiizclven kan rijden. Men 
maakt tegenwoordig veel gebruik van Stenzelberge.r kcijen, die 
zeer hard zijn. Ook in dc hoofdstad zal men proeven daarmede 
nemen. Deze verbeteringen, waaronder de nieuwe gasver
lichting eene voorname plaats bekleedt, doen zien, dat.lrnhem 
te regt kan gerekend worden, tot dc sleden van vooruitgang 
te behooren, en voor de toekomst opent zich daardoor voor 
deze Stad, bij zulk cenc versnelde gemeenschap met de Hol-
landsche steden, een uiterst gunstig vouruilzigt. 

— » 5 > . * « • • < 

BUITENLANDSCIIE BERIGTEN. 

Frankrijk. — Ons land bezit thans aan Straatwegen 35,512 
Kilometers, aan provinciale Straatwegen 38,828 K., aun Land
wegen 771,100 K cn aan zoogenaamde Groote Landwegen 
40,000 K. te zamen 885,500 K , welke 0935 Millioencii 
Francs gekost hebben. 

Parijs. — De regering heeft voor de Ontgravingcn le Ni-
nive een buitengewoon crediet van 50.000 Francs aangevraagd. 
Deze Ontgravingcn van Botta schijnen bijna geëindigd te zijn. 
(Zie de Bijdragen D. II p. 213). Volgens de laatste heriglcn 
was hij lot een gedeelte genaakt, dat reeds sedert Eeuwen 
verwoest is, en alwaar de platen reeds lung verdwenen zijn, 

1 omdat zij het beste bewaard gebleven waren, en het minste 
van den brand, die het palcis vernield heeft, geleden hadden. 
Botta was voornemens, dc Oostelijke helft van den Zuidelijken 
gevel van puin te ontdoen; dc grootc ingang, in het midden 
van dezen gevel geplaatst, is nu ontbloot en bestaat uit zes 
kolossale slieren met mciischeiihoofdcii, en twee kolossaio 
mensclihccldcn, die leeuwen iu hunne armen verstikken. Dczo 
beeldhouwwerken zijn niet alleen van groote schoonheid, maar 
ook op eene onbegrijpelijke wijze bewaard gebleven, als of zij 
eerst oulangs uit des beeldhouwers werkplaats kwamen. De tweo 
middelste slieren maken met hunne voorzijde dc posten van den 
ingang, en met hunne zijden den ingang zelvcn uit; daartus-
schen vond men twee bronzen leeuwen, die door lange ijzers 
aan den grond gehecht waren cn op den rug ccn'ring droegen. 
Het schijnt, dat de ringen bestemd waren eene roede te dra
gen, aan welke de ringen van het gordijn, dat den ingang 
vau de groote zaal sloot, been en weder konden geschoven 
worden. De stieren hebben opschriften tusschen de poolen; 
eenigen zijn echter vveggebeiteld en gelijk gemaakt, hetgeen 
schijnt aan tc duiden, dat ccn nieuwe koning of dijnustio 
voornemens was zich het gebouw toe le eigenen, hetgeen in 
het Oosten veel voorkomt. Botta hoopt deze kolossule beesten 
mar Parijs te zenden, hoewel de zwarigheid vau in ccn van 
werktuigkundige hulpmiddelen ontbloot land, zulke zware 
steenklompen in beweging lc brengen, bijna onoverkomelijk 

; is; misschien kun men ze op rollen naur den Tigris, vijf uren 
ver gelegen, voeren, en van daar bij hoogen walenland naar 
Bassora per schip verzenden, alwaar dezelve alsdan door een oor
logschip naar Frankrijk zouden kunnen worden overgebragt. Zij 
zouden eenen fraaijen ingang van dc Assuische zaul op dc Loners 
kunnen vormen. Flandin, de teekenaar, die de Fransehe Regering 
aan Botta gezonden had, om dc beeldhouwwerken le teekenen, 
heeft de koorts gekregen en werd tc Konstaiilinopel terug ver
wacht. Deze ontdekking van Botta, is de grootste dergeuc welke 
sedert langen tijd in de archaëologie gemaakt zijn, cn ver
spreidt onverwachts een groot licht over de geschiedenis en 
dc beschaving van Assyrie; hoewel dit eerst volmaakt zal 
zijn, wanneer men het zoo ver brengt, dc opschriften te ont
cijferen , welke ten gctalle van meer dan 200 voorhanden zijn. 
Botta heeft ze niet alleen met grootc naaiivvkeiirighcid nage
schreven, maar zelfs met nat papier afgedrukt, hetgeen, zoo als 
men weet, ccne volmaakte kopij Levert, en met hulp van dczo 
beide middelen, zal de Fransehe Regering in staat zijn, der 
geleerde wereld dc rijkste bouwstoffen tot dc aloude geschie
denis van Mezopotamic tc verschaffen, Uit latere berigtcn zien 
wij , dat Flandin lc Parijs is teruggekeerd cn den Koning 
in persoon van deze ontdekkingen verslag gedaan heeft. 

— Nu de herstellingswerken van Saiut-Germain-l'' Aujcer-
rois, Saint-Sëcerin, dc Sainte-Chapelle, zal nu ook de 

jj beurt aan dc Nötre-Dame komen. De Hecren Lassus cn 
ii Viollet-Ledue hebben een grondig verslag over de Kerk 

en hare herstelling volgens het oude plan uitgegeven, en het 
is te hopen, dat aan hen dc uitvoering zal toevertrouwd wor
den. (Zie Bouwkundige Bijdragen 1" Doel Pag. 91.) 

— Dc Oude Hoofdkerk van Constance, uit dc 13° 
Eeuw, wordt ook weder hersteld. Daarentegen is de her
stelling van het portaal van dc Karthui/.ers lc Dijon, met 
de beelden van Philips den Stoute en zijne Gemalin Mar-
garelha van Vlaanderen, verworpen door de Regering, op 
grond van hel rapport van de Commissie voor de Geschied
kundige Gedenktcekenen, welke dit Middcleeuvvsch gedenk-
teeken gecne kunstwaarde toekent. 

— Men zul alhier in de Chumps-Elijsécs eenen nieu
wen Circus, onderden naam van Hippodroimis, bouwen, 
waarin men wedrennen tc paard, in wagens, en le voet, 
oploglen, jaglen, iu het kort, zoo als het programma zegt, 
„alles inrigten wil, wat den Ouden zoo zeer behaagde." 
Men zal in Januari] met bouwen aanvangen eu in April ge
reed zijn. De llippodroniiis zal 85 N. Ellen lang en 00 N. 
Ellen breed worden. .Men berekent, dat 10 ii 12,000 men
schen iu denzelven kunnen geplaatst worden. Hel perk zsd on
gedekt zijn, maar de toeschouwers, die aan de beide einden op 
amphitheaters en op zijde in gaanderijen geplaatst worden, 
zullen tegen den zonneschijn eu regen beveiligd wezen. 

De monolieth voor de tarkophaag vau Napolstn werd 
onlangs uit de porpliyrgrocvcn te Morluix te voorschijn ge
bragt, cn weegt 25,500 N. I'. 

Men zal eene Artesische put boren, ten einde den 
Jurdin des I'lantes en de Gasthuizen de la Salpëtrière en 
de la Pitié met water tc voorzien. De middellijn zal 
grooter zijn dan die vau de put vau Grenelle ; men rekent 
op ccne diepte van 870 N. Ellen en begroot de kosten op 
800,000 Francs. 

Keulen. Keulsche Dom. — Uit het zevende houwrapport 
van den Architect Zicirner d.d. 10 Jan. 1845, ontkenen 
wij de volgende bijzonderheden, 

Men was iu 1842 reeds begonnen met de voltooijing 
van de muren vau hel zuidelijke zij pand, (bas-cólé) en deze 
zijn nu niet alleen lol aau de kroonlijst opgetrokken, maar 
boven de gewelven verrijzen reeds de muren van het schip, 
en bepaaldelijk de niiddclpijlcrs voor de steunbogen (arcs
boutants). 

In hel laatste halfjaar heeft men (lc zes Oostelijke 
wulven met de 0 nieuwere le zamen verbonden. Deze steen
massa, ter lengte van 150 Voelen eu 05 Voeten breedte, 
vormt met de lijst boven de spitsbogen van hel schip, een 
geheel van 02'i Voeten hoogte, vollooit het zijputid, en 
zal met een nooddak gedekt worden. Door de groote kosten, 

door dezen houw veroorzaakt, kon men voor rekening van 
de koninklijke gift niet zoo spoedig als vvenschclijk was, met den 
gevel van het zuidelijk kruispand (Iransept) voorlgaun. Dit 
gedeelte is op cenc gelijke hoogte van 19 Voelen gebragt. 

Voor rekening van de Dombouw-vereciiiging, werd met 
het opbouwen van den gevel van het Noordelijke kruispand 
iu den zomer van 1844 begonnen, en hetzelve binnen weinige 
maanden lot op ccne hoogte van 22 Voelen opgetrokken. 
Deze steenmassa heeft ccne lengte van 128 Voeten, en de 
drie ingangen zullen in den volgenden zomer overwelfd 
worden. 

De winter heeft voorts de werkzaamheden doen staken, 
uitgenomen iu de steenhouwerslootsen. 

Het zoogenaamde Lagerlutits cu twee Vikarie-huizcn 
enz. , zijn nu afgebroken, en het gebouw staat aan dc 
noordzijde van den toren tot hel kruispand vrij. 

Dc werkzaamheden aan den Noordelijken toren zijn ge
staakt geworden, daar men tot nu loe geen materiaal heeft 
ki cu bekomen van dezelfden aard als het oude steenwerk. 
Het openen van steengroeven op den Draclicnfcls, is aan 
zulke beperkingen onderworpen, (lat men, gecne andere 
voldoende Steengroeven in dc nabijheid bezittende, genood
zaakt zal zijn, andere materialen uit Sluttgardt le ontbieden. 

Over liet besteden der fondsen zou bij eene volgende 
gelegenheid rapport gedaan worden. Met inbegrip van den 
koopprijs van het Lagerliuus, heeft men nagenoeg 115,000 
Pr. D. (/ 230,000) uitgegeven; in het volgende jaar zal 
men nog meer krachten kunnen aanwenden en het is tc 
hopen, dat de belangstelling van hel publick, met het voort
gaan van den bouw mag vermeerderen. Gedurende het 
grootste gedeelte vau hel jaar, waren 400 werklieden werkzaam. 

Uit de lijst der geschenken zien wij onder anderen , dat 
II. Seijdlitz, koopman le Maastricht, een gekleurd glas in 
dc middelste gaanderij van het koor geschonken heeft, ter 
waarde van 170 Pr. D. ( ƒ 340.) 

Berlijn. — Het Opera-plein levert, zoo als bekend is, 
door eene grootc ruimte en door de bouw- en beeldhouw
werken, die hetzelve omringen, een grootsch gezigt op. Aan 
dc eene zijde wordt hetzelve door het herstelde gebouw van 
de Hoogcschool, de Hoofdwacht met de marmeren heelden 
van Bii/oir en Sclitirnhor.it, en door hel Tuighuis met 
deszelfs rijke beeldhouwwerken ingesloten, aan de andere zijde 
door het Paleis van den Prins van Pruissen, het vernieuwde 
Opera-gebouw met het fronton van Rietickel, en hel bronzen 
beeld van Blücher daarnevens, en het Paleis van den 
overleden Koning. Naar het Westen loopt het plein uit in 
dc straat Linden, aan welker einde ilc Victoria boven de Bran-
dcnbiirgcr-IWl zigtbaar is; naar het Oosten in de Slotbrug, 
waarop de Lmtgarlen, mede met fraaije bouwwerken om
ringd , volgt. Nieuwe ondernemingen tot opluistering van 
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deze merkwaardige plaats worden voorbereid. In plaats van 
den kleinen dom bij den Lustgartcn, zal eene grootc basiliek, 
en boven het portaal van het Slot, (dat naar dc boog van 
Constantijn tc Rome gevolgd is) zal dc Slotkapel in dc ge
daante van cenen koepel verrijzen. Voor dc grootcre voet
stukken van dc Slotbrug, worden, volgens de ontwerpen 
van Schinkel, kolossale marmeren groepen, victorié'n met 
krijgslieden voorstellende, vervaardigd. Ook zal men de 
Hoofdwacht versieren met het fronton-beeldhouwwerk, door 
Schinkel ontworpen. Vóór het begin van de Linden, cn 
wel in het midden van het Opera-plein, zal het gedenktec
ken van Frederik den Groote , welks voetstuk op het oogen-
blik door Raueh uitgevoerd wordt, geplaatst worden. Voor 
de Hoofdwacht, cn tegenover dit gedenktecken, zal men een 
tweede ruiterbeeld plaatsen, namelijk, dat van Frederik III. 
en naast dc Hoofdwacht bij de beelden van Billow en 
Scharnhortt, die van Kleitt en Tauenzien; naast het ko
lossale standbeeld van Blücher, die van Gneitenau en 
Vork; en ten laatste vóór den tuinmuur van het zooge
naamde Prinsessenpaleis, (zijvleugel van het Paleis van den 
overleden Koning), die van Stein en Hardenberg. Op deze 
wijze zullen om het ruiterbeeld van Frederik den Groote, aan 
welks voetstuk de levensgroote haut-relief-beeUen van de 
groote mannen zijner regering prijken, de helden van dc 
jongere geschiedenis geschaard staan. Op last van den 
Koning, is Rauch reeds bezig met de ontwerpen en schet
sen voor deze gedenkteekenen. 

— Het fronton-beeldhouwwerk van Riet schel, (van de 

Opera) is 42 Voeten lang, 9 Voelen hoog, cn heeft 
18 bijna op zich zelve staande beelden van gegoten zink. 
Het is zeer schoon, en het model zal tot de beste werken be
hooren, die in deze Eeuw in Duitschland gemaakt zijn. 

Hamburg. — Van de ingezondene plannen voor dc Nico-
laas-Kcrk, heeft het ontwerp van Prof. Semper in Dresden, 
den eersten prijs van 100 Louis d'or behaald. 

— De voornaamste bouwwerken alhier, zijn aan En-
gelsche Architecten opgedragen, van welke Adkinson een 
der eersten is, die builen andere ontwerpen, ook de plans 
voor den aanleg van de nieuwe Jung/ernslieg en voor 
de afgebrande Nicolaas-Kerk, in zuiveren spitsbogenstijl met 
een' toren van 300 Voeten hoogte, vervaardigd heeft. 

Stiitgardt. — De Architect von Thouret, »Obcrbaurath" 
en Voorzitter vandc Academie, is op den 17c"Jan. 1.1. inden 
ouderdom van 78 jaren overleden. Zijn laatste werk is de 
badinrigling te Wildbad, zijn beroemdste, de Schouwburg tc 
Weimar. 
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t München. — Op den 23 Feb. hebben de leerlingen van 
de Academie, hunnen Directeur, von Gartner, eeno Serenade 
gebragt, ter gelegenheid van zijn 25 jarig werkzaam wezen bij 
deze instelling, en zijne overige vrienden hebben hem op den 
24™ een feestmaal aangeboden. De zaal was met bloemen ver
sierd, cn men zag een chassinct, waarop de door Gartner 
ontworpen gebouwen, op eene schilderachtige wijze afge
beeld waren. 

— De Loggia aan het begin der Zi/rfieî 's-straat, werd 
jl op den 9 October 1844 ontbloot, nadat in den nacht van 

den 27" cn 28en Sept. de standbeelden van Wrede en Tilly 
i daarin geplaatst waren. Dc Koning legde den eersten steen op 

den 18™ Junij 1841; de uitvoering was aan von Gartner op
gedragen, en het gebouw is uit 's Konings middelen bekostigd. 
Het gebouw staat op een grondmuurwerk van 117 Voeten 
lengte, 58 Voeten breedte en 10 Voeten hoogte, en is inden 

| Florcntijnsch-Bijzantijnschen stijl gebouwd. De standbeelden 
j van Wrede cn van Tilly, zijn naar de modellen van Schwan-
I thaler, door den Inspecteur van de Koninklijke gieterij, 

Miller, van brons gegoten. 

Baden. — Het leggen van den eersten steen van de bonds-
j vesting, met welke reeds in 1842 een aanvang werd ge

maakt, had op den 18 October plaats; de arbeid gaat rus
tig voort, en de reeds onderhanden zijnde werken hebben do 

I lengte van een uur, zijnde een vierde van het geheele werk, 
welks voltooijing wel zes jaren zal vereisehen. 

Darmstadt. — Het gebouw voor dc School voor Am
bachtslieden, enz. en de daaraan verbonden Realschule, 

' welker kosten 120,000 Guldens bedragen, is geheel voltooid. 
I Aan de vestingwerken van Mainz, zijn sedert 5 jaren meer 
| dan 10 Millioenen Guldens besteed geworden; dc voltooijing 
,i zal in 1845 plaats hebben. 

Pau. — De Civiele Lijst (Huis des Konings) heeft bij 
wijze van toelage, ten bedrage van 60,000 Francs, dc voort

ij zetting van de herstellingswerken van het Kasteel Hendrik IV 
bevolen. 

Trier. — Het zoogenaamde Konslantijnschc Paleis, over-
I blijfsel van eenc groote basiliek, zal op last van den Koning 

weder worden hersteld cn tot eenc Kerk voor dc Evangcli-
i sche Gemeente ingerigt worden. Het grootc schip (net) zal 
i binnenswerks 180 Voeten lang, 88 Voeten breed cn bijna 
j 100 Voeten hoog zijn. Na de voltooijing zal men ook de 

grootc Maximiliaans-Kcrk, tot nu toe ais kazerne gebruikt, 
herstellen. 
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Rheinfels. — Dc Prins van Pruisscn heeft dc bouwval
len van het Slot cn dc Vesting gekocht, en laat deze weder 
opbouwen. 

Londen. — De onkosten van de Beurs bedragen 400.000 
Pd. St. Het Parlemcntshuis, dat op 700.000 Pd. St. begroot 
werd, heeft, ofschoon hetzelve eerst halverwege voltooid is, 
reeds meer dan een Millioen Pd. St. gekost. Een oud huis, 
dat men afgebroken heeft, leverde zoo veel hout cn stecnen 
op, dat men daarmede, volgens den nicuwmodischen bouw
trant, 14 huizen zoude kunnen bouwen; 4000 Ponden lood wer
den aldaar gevonden. Eene nieuwe parlements-aklc, bevat voor 
de toekomst eenige nuttige bepalingen; men zal in het ver
volg gcene kelders of onderaardsche kamers mogen verhuren; 
ook moet elke binnenplaats 100 • Voeten bevatten. Voor 
St. Domingo is een fraai ijzeren huis vervaardigd geworden, 
dat drie kamers bevat; zelfs dc zonneschermen zijn van ijzer, 
cn het dak van ijzeren stangen is met gegalvaniseerde ijzeren 
platen gedekt; dc vloer is enkel van hout. Het geheele huis 
weegt 28000 Ponden en kost 200 Pd. St. 

Sutherland. — Do Vuurtoren, in het jaar 1802 ge
bouwd, is van deszelfs plaats verschoven. Deze Toren is 76 
Voeten hoog cn 15 Voeten in doorsnede, aan den basis. Hij is 
van gehouwen steen gebouwd, cn een wenteltrap leidt naar 
boven; het totaio gewigt bedraagt 338 Engelschc Tonnen, cn 
dewijl deze geheele massa slechts op dc geringe oppervlakte 
van 162 • Voeten verdeeld was, zoo was het voortschuiven 
zeer moeijelijk. Desniettegenstaande gaf de Heer Murray in 
bedenking, de onderneming tc beproeven, ten einde de aan
merkelijke onkosten te besparen, van het bouwen van eencn 
noodhulp cn van den nieuwen Toren. Hij grondde zijn voor
nemen op het voorbeeld der Verecnigde-Staten, alwaar het 
in hoogen graad gelukt is, geheele huizen iu beweging te 
brengen. Eene toevallige omstandigheid, bespoedigde het aan
nemen van het voorstel van Murray, namelijk, dat de zee 
aan het havenhoofd, waarop de Vuurtoren stond, groote schade 
veroorzaakte; men ging daarom daartoe over. Metselaars 
boorden gaten in het metselwerk van den Toren, door welke 
gaten men bindtcn, op eene stevige onderlaag verbonden, 
aanbragt; daar onder en dadelijk onder den Toren, werden 
vervolgens 140 gegoten ijzeren wielen aangebragt, die over 
8 sporen liepen; het gebouw was geschoord, en de schoor
balken, die het metselwerk le zamen hielden, steunden op 
onderlagen, die weder op andere, van hout, voortgeschovcn 
werden, waarbij men de wrijving door middel van zeep enz. 
trachtte te verliglen. Het kolossale gevaarte werd voortge
schovcn door dommekrachten, en voortgetrokken door mid
del van kaapstanders, en onder anderen drie draaispillen, 
elk door 18 menschen in beweging gebragt. Nadat dit 
alles gereed was gemaakt, werd de Toren van deszelfs plaats 
geschoven, cn 28 Voeten 6 Duimen Noordwaarts, tol aan de 
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li lijn van het nieuwe havenhoofd, gebragt. De plaatsing van 
de raderen cn van de slepende balken, werd nu veranderd, 
zoodat zij eerst eene bogt van 647 Voeten straals beschrij
ven moesten, en vervolgens naar het Oosten voortgeschovcn 
worden. 

Met eene snelheid van 33'/J Voeten in het uur, werd de 
Toren nu in beweging gebragt, zoo dat dezelve binnen 14 Uren 
cenen weg van 447 Voelen aflegde: veel tijd echter werd 
verloren door het verwisselen der raderen cn balken, endoor 
het bevestigen der onderlagen, gedurende het verschuiven 
noodzakelijk gemaakt; zoodat de Toren eerst na 62 dagen 
op het einde van het nieuwe havenhoofd, alwaar de nieuwe 
grondslag gebouwd was, aankwam. Nadat dus het gevaarte 
op dezen grondslag geplaatst was, werden de balken ccn 
voor een weggenomen, en de gaten weder digtgemelseld. 
De Vuurtoren staat nu op zijne nieuwe plaats, zonder dat 
een barstje in de muren zigtbaar is. Gedurende het voort-
schuiven, werd des nachts als naar gewoonte het vuur in de 
lantaarn onderhouden Dc kosten van het geheele werk be
droegen 827 Pd. St., en men heeft daarentegen, (gerekend 
tegen het bouwen van cenen nieuwen Toren,) eene bezuini
ging van 893 Pd. St. verkregen. 

Liverpool. — Over den Marsey zal ccne Kettingbrug 
aangelegd worden, die de grootste van Europa zal zijn. Aan 
den mond van deze rivier ontslaat eene nieuwe stad, Bir
kenhead, die door hare ligging tegenover Liverpool en in 
het midden van al dc daar uitloopende spoorwegen, ceuc der 
voornaamste steden van Engeland worden, en binnen tien 
jaren, eenc bevolking van 100,000 zielen tellen zal. In het 
begin dezer Eeuw had Birkenhead slechts 7 armzalige 
visschershutten, en werd uit aaimiciking van dc voortreffe
lijke ligging in 1841 tot stad verheven, en den 23 October 
werd dc eerste steen gelegd van de havenwerken en dok
ken , die alle andere werken van dien aard in Engeland over
treffen zullen. Ongcloofelijk snel ontstonden groote straten, 
sommige ter lengte van 2 Eng. Mijlen, eene grootc markt, 
een reusachtig stadhuis, kerken, gasthuizen, vleeschhallen, 
een fraai park enz. cn te oordeelen naar de in aanbouw 
zijnde huizen, zal het getal der inwoners in 1845 reeds 
40,000 bedragen. Het beste bewijs voor den bloei van deze 
Slad is, dat bij voorbeeld een stuk grond, dat voor eenige 
jaren voor 3000 Pd. St. gekocht werd, thans met 80,000 
Pd. St. betaald geworden is. 

Glasgow. — Men heeft hier eencn schoorsteen gebouwd 
van 435 Voeten hoogte, teneinde den rook van dc fabriek, iu 
welke zwavelzuur bereid wordt, voor dc buren onschadelijk 
tc maken. Onlangs werd eenc kerk van 65 bij 40 Voelen, 

' geheel van gegoten en gesmeed ijzer vervaardigd, naar Ja-
maika gezonden. De kosten bedroegen 1000 Pd. St. 
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Petersburg. — Deze Stad wordt allengs fraaijer; sedert 
15 jaren werden tien kerken, vier schouwburgen en drie ze
gebogen gebouwd; dc Alcxanders-kolom cn de gedenkteeke
nen van 1\ illusoir cn Barclay de Tollij opgerigt, en het 
Kruloirsche kanaal wordt in deszelfs geheele lengte niet 
lindcnhoomcu beplant en tot eene fraaije wandelplaats inge
rigt; dc zoogenaamde Blauutce Brug bij de lzaaks-kcrk, 
werd verbreed en daardoor een fraai plein tot stand ge
bragt, dal aan het iu verbouwing zijnde Leiiehtenbergsche 
Paleis een fraai uitligt lot aan dc Admiraliteit verschaft. Dc 
Izaaks-kerk, aan welke men reeds '20' jaren gebouwd heeft, 
is van buiten gereed, doch zal van binnen niet voor 1847 
voltooid zijn. Hel gebouw van de Eremitage zal ook spoe
dig gereed wezen cn voor den Genenden Slaf wordt ccn 
groolsch gebouw nabij de Admiraliteit geplaatst. Iu het 
algemeen heeft de bouwkunst in Rusland sedert 15 jaren, 
zelfs tot in dc meest afgelegene provinciën, aanmerkelijke 
vorderingen gemaakt. 

Ten einde het voornaamste product van Finland , zijnde 
hout, uit de groote bosschen van het Meer Sn hu a te kun
nen uitvoeren, begon men reeds vóór 200 jaren een kanaal 
naar zee le graven; hetwelk echter door gebrek aan midde
len onvoltooid bleef. De Keizer heeft nu de vollooijhig er van 
bevolen cn eene som van 3 Millioenen Roebels daartoe aange
wezen. Hel kanaal zal 00 Wersten lang worden, neemt bij 
Wilmansslrand een' aanvang, en loopt bij Wiborg in de 
Golf van Finland uit. 

Egijple. — Dc Onderkoning heeft Mogelli, Ingenieur 
van hel dok, dal nu gereed is, belast, met de bedijking 
van den Nijl en de daaraan verbonden werkzaamheden; 
10,000 arbeidslieden zullen daarbij gebruikt worden. (Men 
zie de Bijdragen I). I. pag. 203). 

Athene. — De Archiicologischc Maatschappij heeft de 
restauratie vaudeu Tempel van de Victoria apt era, (Onge
vleugelde Zegcgodin) voltooid. Van binnen werden drie gevleu
gelde vicloriën, die bij eene balustrade behoorden, die het 
gebouw omringde, ten loon gesteld. Twee stukken van de 
fries ontbreken nog, die waarschijnlijk in den muur van dc 
Turksclie schans zullen gemetseld zijn; voorts de vier stukken, in 
het Engelsehe Museum berustende. De kolommen van de 
Propyleen zijn ontgraven; van hier naar het Parthenon, en 
van daar naar het Frectlieum, zijn de puiiilioopen wegge
ruimd. Het inwendige gedeelte van hel Parthenon, werd 
van de Turksclie moskee bevrijd. Dc maatschappij heeft 
overigens den Zuidelijken muur van den Tempel van Miuerra 
Polios weder opgebouwd, de Portiek der Kariatiden her
steld, en het Erectheum en liet Cckropeum ontgraven. (Zie 
de Bijdragen ü. I. pag. 150). 

E E ! » N I E I V E E O C W S T I . I L . 

Noord-.dmerika. — Dc sekte van dc Mormons, welke 
zich meer cn meer uitbreidt, beeft in de stad Nauvoo, door 
baar tot cene heilige stad verkoren, eene Kerk van redelijke 
grootte gebouwd. De lengte bedraagt 128 cn de breedte 80 
Voeten; dc pilasters hebben tol aan de kapiteclen eene hoogte 
van 50 Voeten; deze kapileelen zijn zeer zonderling, en 
met twee reusachtige handen versierd, welke ieder kruisge
wijze cene trompet houden. Het voetstuk stelt een steen
blok voor, met het tecken van dc nieuwe maan. Onder 
den grond is het doopbekken, met twaalf vergulde koperen 
stieren; eene navolging van dc koperen zee iu den Tempel 
van Salomo. Dc kosten zijn berekend op 400.000 Dollars. 

S P O O R W E G E N . 

Spanje. — Men maakt tc Barcelona toebereidselen tot 
hel tracé van den Spoorweg naar Malaro. Dit werk wordl door 
IV. Green, onder opzigt van den Ingenieur Locke uitgevoerd. 

Frankrijk. — Als het net der goedgekeurde Spoorwegen 
voltooid is, dan zullen zij te zameu eene lengte van 7000 
cn eenige Kilometers of 1750 Fransche Mijlen bedragen. 
Slechts ',7 (of 1020 Kilometers) is in gebruik. De Spoor
weg van Parijs naar dc Belgische grenzen, zal met doornen-
hagen afgesloten worden. Eenige pereeelen zijn voor 36 a 
50 Centimes per Ned. El. aangenomen. 

Fruitten. — Ten einde dc talrijke ongelukken voor te 
komen, die op dc Spoorwegen door de onervarenheid der 
lokomolief-stiiurders plaats hebben, heeft de Regering het 
oprigtcn van eenc afzonderlijke school voor dergelijke lieden 
gelast; 100 plaatsen zullen daar geopend worden, en al dc 
lakken van wetenschap, hiermede in verband staande, onder
wezen worden. 

Uit het statistieke overzigt van den Heer von Beden 
blijkt, dat 48 Spoorweglijiien in overweging zijn genomen. 
Daarvan waren op 1 Nov. 1844 geopend 129,75 M. op 13 
Spoorwegen; in aanbouw 202,25 M. op 12 banen; 24 Mijlen 
op 3 banen zijn beslist, en 282 Mijlen op 22 banen, ern-
sliglijk ontworpen. Het kapitaal der geopende Pruissischc 
Spoorwegen bedraagt 35.551.143 Pr. Daalders, of per Mijl 
(met uitzondering van dc Neder-Silesixch-Markxelte baan) 
gemiddeld 203.213 Daalders; voor dc iu aanbouw zijnde 
Spoorwegen is een kapitaal van 50.010.500 Pr. 1). begroot; 
voor de ontworpen en besliste Spoorwegen 4.800.000 Pr. D. 
en voor de ontworpen 08.000.000. Dc gczaiuelijke Spoor
wegen van het Rijk, zoo als zij nu ontworpen zijn, zulleu 
dus minsteni 105 Millioenen Pr. D. kosten. 

Oostenrijk. — Dc Rijks-Spoorweg van Weencn naar 
Triest en Venetië, is reeds lot Grill voltooid, cn het laatste 
gedeelte, tusschen Gratz en Mürzuschlag, is op den 21 
October 1844 pb'glig geopend. In het laatst van 1845, zal 
zeker dc baan tot Cilli gereed zijn. Deze geheele Spoorweg 
levert groote mocijclijklicdcn op, die zich door dc bcrgachlig-
heid van Steijermark laten verklaren. Eenc menigte van 
tunnels cn wegleiden (viaducten) komen dan ook aldaar 
voor. Dc Spoorwegbrug tusschen Venetië cn Mcstre, (Zie 
Bijdragen D. 2. p. 57 en 177). is volgens het officiële Rap
port van den Ingenieur Andrea Noale, op 64 Per Cent van 
den geheelcn bouw gereed, namelijk, dc twee hoofden, dc 
groote cn drie kleine plaltc-formcn, 159 pijlers en 143 
bogen. Men kan aannemen, dat deze brug in 1845 ge
reed zal zijn. 

Engeland. — Men heeft in Engeland zeer kostbaar ge
bouwd en velerlei zaken, onder anderen de groote uitgaven 
voor het Parlementshuis, hebben deze uitgaven nog vermeer
derd. Desniettegenstaande leveren de Spoorwegen over het 
algemeen gecne slechte Rente op. De » Rait way Times" 
meldt, dat 2000 Engelsehe Mijlen gedurende het vorige jaar 
7.002.004 Pd. St. opbragten. Dc administratiekosten be
droegen 2.222.924 Pd. St., uitkeeringen aan het Rijk 191.081 
Pd. St. Rente van geldlccningen enz. 1.070.000 Pd. St., 
plaatselijke belastingen enz. 156.000 Pd. St., zoodat de ge

heele uitgaaf bedraagt, ongeveer 3.024.834 Pd. St. en er dus 
nagenoeg 3.111.000 Pd. St. als dividend voor een kapitaal 
van 84 Millioenen overig blijft. 

Rusland. — Aan den Spoorweg van Petersburg naar 
Moskou wordt Teel gewerkt, cn men hoopt binnen kort de 
baan van eerstgenoemde slad tot nabij Novvgorod, ter lengte 
van 180 Wersten, tc kunnen openen. 

Alexandria. — Het ontwerp tot een' Spoorweg over do 
landengte van Suëz, zal in uitvoering komen. Sporen tot 
eene lengte van 30 Eng. Mijlen zijn reeds door Galloway, 
die, zoo als bekend is, de concessie van Meliemed-Ali 
verworven had, doch intusschen gestorven is, daarheen ge
zonden. 

Oost-Indië. — Men heeft alhier ccn spoorwegennet 
van grooten omvang ontworpen. Dc hoofdweg zal van Bom
bay naar Godavcrv loopen, ten einde het dal van dc Gotla-
very-rivier te bereiken, en langs deze naar de Oostkust bij 
Coringo geleid worden. Zijwegen zullen van Piixna naar 
Bcdschapiir, van Aurungabad cn van Hyderabad naar Nagpur 
zich hij den hoofdweg aansluiten. Deze wegen bedragen eene 
lengte van 289 Duilsche Mijlen en de kosten zijn op 5 Mil-
lioen Pd. St. begroot. 

VAN HET VOORGEVALLENE OP DE DERDE ALGEMEENE VERGADERING, DER MAATSCHAPPIJ: 

T O T B E V O K D D H l \U 1>ER H O I I W I I I I T , 
gehouden den 2S" Mei JSi't, te Amsterdam. 

IDe opening dezer Algemeene Vergadering geschiedde 
door den President, den Heer D. D. BUCKLER, met 
eenc gepaste voorafspraak, waarbij het doel der zanieii-
komst, bcknoplclijk werd medegedeeld. 

Daarna deed dc Secretaris Verslag van den toestand 
der Maatschappij en dc werkzaamheden des Bestuurs, 
sedert de laalstgchoudcne Algemeene Vergadering; welk 
Verslag was van den navolgenden inbond: 

„Mij volgens de voorschriften van onze Instelling 
andermaal kwijtende van de op mij rustende verplig-
ling, tot het uitbrengen van een Verslag, betreffende 

den staat cn de werkzaamheden onzer Maatschappij, 
sedert dc laatslgehoudene Algemeene Vergadering, is 
bet mij aangenaam, aan ü , Mijne Heeren! andermaal 
te kunnen niedctlcelen, dal de Maatschappij zich van 
lieverlede meer en meer onlwikkelt en cene vooruil-
gaande beweging blijft ondervinden. Op ultimo Decem
ber des jaars 1843, bedroeg het aantal Leden 561. 
In den loop des jaars 1811 hebben niel minder dan 
94 personen het Lidmaatschap aanvaard, 15 hebben 
voor hun lidmaatschap bedankt, 7 zijn ons door den 
tlood ontvallen, cn 2 zijn, wegens het in gebreke 
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blijven van de betaling hunner jaarlijksche toelage, 
van de lijst geschrapt geworden; zoodat het aantal 
nieuwe Leden, dat van dc verlorenen met 70 over
troffen heeft, en de Maatschappij op den laatsten 
December des vorigen jaars alzoo telde 634 Leden. 

Onder het getal dergenen, die ons door den dood 
ontrukt zijn, betreuren wij den Hoog-Edel-Geb.-Heer 
Jonkhr- II. N. BARON VAN SLINGELANDT , die in onze 
Maatschappij, even als in zoo vele andere Instellingen 
van kunst, veel belangstelling betoonde, die onder 
bare eerste Leden geteld werd, cn het zich tot ge
noegen lekende, door ziju lidmaatschap het doel onzer 
Instelling bevorderlijk te zijn. 

Een ander verlies leden wij in het afsterven van 
den Heer JACOB DE VOS, WZ., Secretaris van de Vierde 
Klasse van het Kon. Ned. Instituut en Vice-President 
van den Baad van Bestuur der Kon. Academie van 
Beeldende kunsten, die onze Maatschappij zeer genegen 
was cn van zijne belangstelling bijzonder deed blij
ken, door zich wel onder de opriglcrs te hebben w illen 
rangschikken. Hij was vroeger, Bestuurder, van de 
voormalige Maatschappij: Tot aanmoediging der Bouw
kunde, en liet zal U niet onbekend zijn, dat Zijn Ed. 
ook in den aanvang tot Mede-Bestuurder onzer Maat
schappij gekozen werd, doch om reetls gevorderden 
leeftijd, zich bescheiden daaraan meende te moeten 
onttrekken. Het was dan ook niet vreemd, dat in 
het Tweede Deel der Bouwkundige Bijdragen, cene 
korte maar welverdiende hulde, ook door onze Maat
schappij, werd tuegebragl aan de nagedachtenis van 
hem, die steeds gereed was de Beeldende Kunsten te 
ondersteunen en derzelver bloei le bevorderen. Door 
dc wederzijdsche betrekkingen is het Lidmaatschap 
van beide overledenen goedgunstig overgenomen, zoo
dat hun afsterven, als zoodanig, geen verlies aan onze 
Maatschappij berokkend heeft. 

Sedert de laatste mcdedeeling zijn door het Be
stuur lot Correspondenten benoemd, de Heeren: 

II. M U Y D E R M A N , Architect cn Mr. Timmerman, te 
Zutphen ; 

W. A. S C H O L T E N , Stads Architect, tc Purmcrcnd; 
Z. VAN DER BIE , Stads Architect cn Ridder van dc 

M. W. Orde, te Zwolle; cn 
D. II. Bos, Stads Architect, te Groningen. 

Door het vertrek van den Heer W. A. F R O G E R , 

l e Luit.-Ingenieur, van Breda naar Naaiden, de be
trekking van Correspondent te Breda opengevallen 
zijnde, zoo is aldaar als zoodanig benoemd de 1» Luit. 
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Ingenieur G. G. VAN DER H O E V E N ; alle welke Heeren 
dc op hen uitgebragtc keuze zich bereidwillig hebben 
laten welgevallen; terwijl de Heer FROGER zijne be
trekking ook tc Waarden wel beeft gelieven aan te 
houden, zoodat cr als nu in het geheel in 23 steden 
van ons Rijk, Correspondenten gevestigd zijn. 

Om dc vele veranderingen, die in de Ledenlijst 
noodig waren, heeft het Bestuur besloten, dit jaar geen 
vervolg op die lijst uit le geven, maar in stede daar
van in een volgend jaar, eene geheel nieuwe lijst te 
doen drukken, en alsdan tevens eenige onnaauwkeu-
righeden, welke daarin zijn ingeslopen, te herstellen 
en alzoo een beter geheel te bekomen. 

De in het vorige jaar bekroonde ontwerpen zijn, 
zoo als bekend is, in plaat gebragt, en daarvan is 
aan ieder Lid een exemplaar met bijgevoegden tekst 
gratis afgeleverd; voor diegenen echter, welke in het 
jaar 1845 of later Lid worden, is hetzelve door het 
Bestuur verkrijgbaar gesteld a /'1.50 en voor het 
publick a /'2.50. Daar mei dit stuk de uitgave der 
bekroonde werken onzer Maatschappij eerst een' 
aanvang heeft genomen, zoo is het niet ongeschikt ge
acht, eenen nieuwen titel en ook cene eenigzins nieuwe 
inrigting van uitgave aan te nemen: eensdeels om deze 
stukken in het vervolg te onderscheiden van die der 
vorige Maatschappij, anderdeels omdat eenige wijziging, 
vooral in den tekst, wenschelijk geacht werd. Zoo 
werd het onder anderen, tot het wel verstaan der be
kroonde ontwerpen dienstig gekeurd, de uitgeschreven 
programma's, waarnaar die ontwerpen zijn zamenge
stcld en bekroond, in derzelver geheel bij de verkla
rende beschrijving op te nemen. 

De teekeningen van het Ziekenhuis te Rotterdam, 
bereidwillig afgestaan door onzen geachten Correspon
dent W. N. ROSE aldaar, zijn in behandeling ter uit
gave, en zullen later aan de Leden worden uitgereikt; 
de groote omvang van dit werk maakt echter eene 
spoedige uitgave niet wel mogelijk. 

Van de Bouwkundige Bijdragen, zijn sedert het 
laatste berigt weder vier stukken in het licht versche
nen, en vormt het laatst uitgegevene reeds het eerste 
nommer van het Derde Deel. De Commissie van Re
dactie, die met ijver zich van hare moeijelijke taak bij 
voortduring blijft kw ijlen, heeft gemeend bij de uit
gave van dit Derde Deel een grootcr formaat te moeten 
aannemen, dat hoofdzakelijk voor de bijgevoegde plalen 
wenschelijk gekeurd werd. Ook zelfs bij eene opper
vlakkige beschouwing zal men ontwaren, dat ook in de 
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uitvoering van het Tijdschrift vooruitgang is op te 
merken, en dat de Commissie geene moeite spaart, om 
het uitwendig aanzien meer en meer eener Maatschappij 
aan de bevordering van hel schoone en goede toege
wijd, waardig te doen zijn. Ten einde alle verant
woordelijkheid van de uitgave en redactie geheel voor 
hare rekening te nemen, heeft de Commissie met goed
keuring van de zijde des Besluurs, hel besluit geno
men, in het vervolg de namen barer Leden openlijk 
bekend lc maken, waardoor zij als van zelve tot de 
meeste onpartijdigheid wordt aangespoord, aangezien 
hare Leden nu als hel ware persoonlijk verantwoordelijk 
zijn voor hunne handelwijze; terwijl vroeger die verant
woordelijkheid nicer op het Bestuur der Maatschappij 
alleen rustle, dal in sommige gevallen aanleiding lot 
min aangename opvallingen kon geven. Overigens is 
het duidelijk, dat, volgens Art. 54 der Wetten, die 
Commissie steeds verantwoording van hare handelwijze 
aan het Bestuur schuldig blijft, zoodal er geenszins 
van dc beslaande wettelijke bepalingen is afgeweken 
of behoefde afgeweken te worden; daar te dezen op-
ziglc de Wet het stilzwijgen bewaarde omtrent het al 
of niet bekend zijn van de Leden der Commissie. 

De deelneming, medewerking en ondersteuning, 
die het Maatschappelijk Tijdschrift mag ondervinden, is 
eerder verlevendigd dan verflaauwd; het is echter 
wenschelijk, dat de inzending van oorspronkelijke bij
dragen meer en meer moge toenemen, opdat de in
houd van wezenlijk belang voor Nederlaudsche bouw
kundigen zij, en clil Tijdschrift van lieverlede een der 
krachtigste organen worde, waarmede onze Maatschappij 
hare bedoelingen kan verwezenlijken, zoodat ik mij 
veroorloof, den Leden dezer Instelling dringend aan te 
bevelen, het inzenden van bijdragen niet le veron
achtzamen. 

Dc in het vorige jaar benoemde Commissie om tc 
dienen van raad en voorlichting omtrent hel al of 
niet wenschelijke van de wederinvoering der zooge
naamde Livrei ten voor de ambachtsheden, heeft hare 
onderzoekingen en beraadslagingen steeds voortgezet. 
Daar het baar echter wenschelijk is voorgekomen, om, 
alvorens een bepaald rapport aan het Bestuur in te 
leveren, te worden onderligt, of in de overige gewes
ten, sleden en plaatsen van ons Vaderland, aan de 
wettelijke bepaling van de invoering der Liv rellen gevolg 
is gegeven, cn deze ook welligt nog worden in acht 
genomen; zoo ja, of er zich bij die invoering ook 
bedenkingen of zwarigheden hebben opgedaan, cn 

D. III . 

levens lc vernemen of ook elders dc wederinvoering 
der Livretten op boog gezag als wenschelijk gekeurd 
werd; zoo heeft, op voorstel der Commissie, het Be
stuur zich bij Circulaire gewend lot de Correspon
denten in de voornaamste sleden des Rijks, ten einde 
zoo mogelijk eenige narigleii en wenken omtrent deze 
aangelegenheid te vernemen. Het meerendeel der 
Heeren Correspondenten heeft hieraan bereidwillig en 
met naauwgezetheid voldaan, zoodat dc Commissie 
belangrijke mcdedccliiigcn ontvangen beeft, die haar 
in slaat stelden het zoo uitvoerig en zaakrijk Rapport 
naar eisch op le maken, waarvan aan deze Vergade
ring nadere mcdedecling zal worden gedaan. 

Op de in den jarc 1815 uitgeschrevene prijsvragen 
zijn ingekomen de navolgende slukken: 

Voor het eerste onderwerp, zijnde ccn Vorstelijk 
Paleis, één ontwerp geteekend: Door vlijt tot hooger. 

Voor het tweede onderwerp, zijnde cene Vischmarkt, 
zeven ontwerpen, als: 

N°. 1. geteekend: De twee dolfijnen. 
„ 2. „ Doop doet leven. 
„ 5. „ A. Z. 
„ 4. „ X. de Vissehen. 
„ 5. „ Zonder spreuk. 
„ 6. „ La beauté de PArchitecture, nait 

tonic da necessaire el de V utile; en 
„ 7. „ Oefening. 
Voor het derde onderwerp, zijnde een verbeterd 

dcurhangwerk met dubbele werking, twee modellen in 
hout, als: 

N°. 1. geteekend: Rustzoeker. cn 
„ 2. „ Zeldenrust. 
Als vierde of buitengewoon onderwerp, zijnde cene 

ijzeren kap van 17 Ellen spanning, één ontwerp, ge
teekend: de Ijzermijn. 

De stukken behoorende lot de beide eerste onder
werpen, zijn gesteld iu banden van vijf beoordeelaars; 
die, behoorende tot de beide laatste onderwerpen, in 
handen van drie beoordeelaars, «lie daarover schrifte
lijk hunne rapporten hebben iiilgebragl, waarvan «-en 
zaakrijk uittreksel aan de Vergadering zal worden 
medegedeeld, en waarvan de uitslag is geweest als 
volgt: 

Dat het ontwerp voor een Vorstelijk Paleis, getee
kend met «le spreuk: Door vlijt tot hooger, met al
gemeene stemmen «Ie uitgeloofde Eereprijs is waar
dig gekeurd. 

Dal de drie eersle ontwerpen voor eene Vischmarkt, 
14 
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gelwkcnd: Dc twee dolfijnen, Hoop doet leven,cn A. Z. | bedunkens, de uitgeloofde prijs zoude behooren te 
algemeen zijn afgekeurd; ofschoon aan het laatste «loor 'i worden toegekend. Na onderlinge vergelijking dier 
twee beoordeelaars eenige lol' is loegekend; dat het , stukken, en «le overweging van de verschillende bc-
ontvverp N°. 4, geteekend: de Vissclien, door één' der oordeelingen, is hel «lezen Beoordeelaars voorgekomen, 
beoordeelaars voorwaardelijk «le bekrooning waardig dal de stukken No. 4 en li geene genoegzame ver-
gekeurd, cn door de vier overige loffelijk vernield is; dienste hadden om aanspraak op bekrooning le maken; 
dat N°. 3, gel. Zonder spreuk, door Iwce beoordeelaars dal No. 6 en 7 beide veel verdienste bezalen, zoodat 
de bekrooning waardig gekeurd, «loor twee amlere «Ie keuze eenigzins inoeijelijk was; doch dat, aangezien 
loffelijk vermeld en door «len vijlden afgekeurd is; dal hel ontwerp No. 6 geacht moest worden, meer in «len 
N°. 6, gel. La beauté dc PArchitecture etc., door één' geest van hel programma en volgens de bedoelingen 
beoordeelaar de bekrooning waardig, door een' ander der Maatschappij lc zijn zamengesteld, daaraan, 
zeer verdienstelijk gekeurd, doch door «le drie overige baars bedunkens, «le uitgeloofde Eereprijs behoorde te 
afgekeurd is, ofschoon van één' hunner met loffelijke worden toegekend; doch «lal hel ontwerp No. 7 cenc 
melding; dat eindelijk N". 7, get. Oefening, door twee eervolle vermelding verdiende. Bestuurders zich niet 
beoordeelaars de bekrooning waardig gekeurd, waar- deze uitspraak verecnigd hebbende, is aan hel ontwerp 
van één echter voorwaardelijk, door ccn ander loffelijk >o. 6, get. la beauté dc /'Architecture, etc. de uitgc-
vcrmeld, doch door de beide andere afgekeurd is. loofde prijs toegewezen, cu bleek het hij de opening 

Dat de beide modellen van een hangwerk voor i van het naanibiljet, «lat de vervaardiger daarvan was 
naar beide zijden opengaande deuren, door al «Ie be- de Heer W. A. SCIIOLTEN , Slads-Archilect en Corres-
oordcclaars als ongeschikt en niet voldoende voor dc pondent der Maatschappij, le Pu mierend. 
toepassing, zijn afgekeurd, en eindelijk «lat het .out- . In het afgeloopen jaar heeft het Bestuur weder 
werp voor eene ijzeren kap, get. de Ijzermijn, mede een nieuw Programma van Prijsvragen uil geschreven, 
als onvoldoende, eenstemmig door al do beoordeelaars en wel voor een eerste onderwerp bij vernieuwing: 
afgekeurd is. een Schouwburg voor ccne groote Stad; voor een tweede 

Met opzigt tot de eerste, dorde en vierde prijs- onderwerp: ccne Zwemschool, en voor een «lorde on-
vraag, hebben Bestuurdercn gemeend, zich met de derwerp: een verbeterd toestel voor ccne Ophaalbrug. 
uitspraak van Heeren Beoordeelaars Ie kunnen on Dil Programma word openlijk bekend gemaakt, cn is 
moeten vereenigen; zoodat zij tol hun leedwezen aan daarvan aan ieder Lid oen exemplaar uitgereikt. Het 
geen dor stukken, ingezonden op do derde en vierde • uitschrijven van geschikte Prijsvragen, voor het Bestuur 
prijsvraag, «len uilgeloofden Eereprijs hebben kunnen geene gemakkelijke taak zijnde, omdat de keuze daartoe 
toekennen; terwijl hel, hun'aangenaam was, aan het niet altoos even ruim is, zoo acht ik mij verpligt, ook 
Ontwerp vooreen Vorstelijk Paleis, gel. Door vlijt lot in dil op/.igl do medewerking van do Loden dor Maal-
hooger, «Ion uitgeloofden prijs te kunnen loew ijzen. schappij in te roepen, die mol het inzenden van ont-

Bij opening van liet naambillcl, is hel gebleken, werp-prijsvragon, hol Bestuur in slaat kunnen stellen, 
dal de vervaardiger daarvan was, «lc Heer W. J. J. OF- 1 van «Ie meest geschikte gebruik le maken. 
IBHBEB6, te Amsterdam. . Daar hot invorderen van «Ie jaarlijksche contribu-

Daar met opzigt lot «le tweede prijsvraag, geen tien «lor builen Amsterdam woonachtig zijnde Lotion, 
der ontwerpen de vereischte meerderheid van stemmen «menige moeijelijkheid ondervond, en de gelden niet 
ter bekrooning op zich verecnigd had, en echter uit ' behoorlijk bij tijds inkwamen, zoo is desaangaande 
den inhoud der beooideehngen was op le maken, dat j' «loor het Bestuur eene nieuwe schikking tot stand gc-
eenige dier stukken eene meerdere of mindere mate van ! brugt; die, alhoewel dezelve eene geringe verhooging 
verdiensten bezaten, zoodal «le onbesliste uitspraak vordert van de onkosten, op het incasseren der gelden 
grootendeels aau de moeijelijkhekl dor keuze was toe vallende, echter aanleiding zal kunnen geven, dat «loze 
te schrijven, zoo hebben Bestuurders, ingevolge Art. 56 || beslaande moeijelijkheid in het vervolg, zoo niet ge-
der Wel, gemeend te moeten benoemen eene Coin- !j heel, dan toeh grootendeels wordt uit den weg ge-
missie van drie nieuwe Beoordeelaars, ten einde, na | ruimd, iets «lat voor eene geregelde geldelijke admi-
inzago van do verschil lende beoordeelingen, le beslissen, ]: nistratie allezins wenschelijk geacht moet wonion. 
aan welk «lor ontwerpen, sub No. 4, li, ü en 7, baars j Naar aanleiding van de in behandeling zijnde zaak 

tot do wederinvoering dor Livrellen, is door één' dor 
Hoeren Correspondenten aan hot Bestuur in overwe
ging gegeven, te onderzoeken, of het niet wenschelijk 
ware, dat er van hooger hand bouwkundige Commis
sion van onderzoek wierden ingesteld, vóór welke een 
ieder, die in hel oen of ander vak der Bouwkunst 
meester of baas wilde worden, genoodzaakt zoude zijn 
een behoorlijk examen af te leggen, opdat hol zich 
opwerpen van onkundige of ongeschikte werkbazen, 
Ion nadoelo van hel algemeen, zooveel mogelijk mogt 
worden voorgekomen. Hoewel het Bestuur zich van het 
nuttige en zelfs wenschelijke eener soortgelijke bepaling 
overtuigd hield, zoo vreesde men echter, dat or zich bij 
do uitvoering van oenen «lergelijkeii maal regel vele en wol
lig! onoverkomelijke bezwaren zouden voordoen, zoodat 
voor alsnog dil punt in nadere overweging gehouden is. 

Sedert de laatstgehoudene Algemeene Vergadering 
heeft er op don 17en December, 1.1., eene bijeenkomst 
van do Loden hier Ier slede plaats gehad, bij welke 
gelegenheid door den Heer J. HULT ccne voorlozing 
gehoudenis, over: „het Verval dor Bouw kunsl hier te 
Lande, en de middelen, die zijns bedunkens, tol her
stel zouden kunnen leiden, hoofdzakelijk uit ecu ma
terieel oogpunt beschouwd;" welke bijeenkomst door 
eene kunstbeschouwing van bouwkundige platen, daar
toe door onzen geachteii Voorzitter goedgunstig afge
staan, besloten werd. 

Ton einde voorls do Loden, vooral die builen Am
sterdam woonachtig, meer bekend te «loon worden 
met «Ion staal en do werkzaamheden «Ier Maatschappij, 
zoo hebben Bestuurderen, ter voldoening aan een 
daaromtrent beslaand verlangen, besloten, het Verslag 
en hol Rapport der Beooideehngen op de Algemeene 
Vergadering des vorigen jaars iritgebragt, alsmede het 
verhandelde op die Vergadering zelve, in de Bouwkun
dige Bijdragen op le nemen, waardoor dan ook dc 
geschiedkundige gang onzer Maatschappij meer alge
meen bekend zal kunnen blijven. 

Als geschenken ontving de Maatschappij: 
van de Commission des Annates des travaux publics, te 
Brussel, «Ie twee eerste doelen van de onder dien titel 
uitkomende jaarboeken; 
van den Uitgever J . A. ROMIIKRO, to Leipzig, de jaar
gang 1844 van Romberg's Zcitschri/1 fur prakt. Bau-
kunsl, hel Conversalions-lcxicon der bildende Kunsl, 
Beft 1—0 on Romberg en Steger, Geschkhte der Bau-
kunst, l c Doel, bevattende de inleiding en Geschiede
nis der Indische Bouwkunst; 

ii van den Hoer Correspondent Dr. C. LEKMANS, le Lei
den, (loszoll's 2° en 3 c Bijdrage tot dc Geschiedenis der 
Bouw- eu Beeldhouwkunst in Nederland, on 

|i van «Ion Heer I). 1). BÜCIII.ER, een' afdruk van do «loor 
Zijn VA. gehoudene Redevoering iu de Openbare Zitting 
van do Vierde Klasse van hot Kon. Ned. Instituut dos 
vorigen jaars." 

„Ik vertrouw met een en ander, U , Mijne Hoeren! 
een zoo beknopt mogelijk verslag Ie hebben medege
deeld, van al datgeen, wal er wetenswaardigs in hot 
afgeloopen jaar mot betrekking lot deze Maatschappij 
is voorgeval len. Zoo dit in allen dooie niet even be
langrijk te noemen is, hel ligt in «len aard onzer In
stelling; die bij eenen geiegehlen gang van zaken, 

ii geene stof tol groote bijzonderheden kan opleveren, 
j even als do gelukkigste reizen de minste aanleiding 

geven tot het mededeelen van belangrijke avonturen. 
Wij kunnen echter mei genoegen op de afgelegde 
baan terugzien en met vertrouwen op <lo toekomst, 

j rustig voorwaarts streven. Onze Maatschappij ontwik-
i kelt zich geregeld en van lieverlede; en eten als in 
j de groote werkplaats dor Natuur <le geringste middelen 

en krachten, door gedurige ontwikkeling en geregel-
den voortgang, de grootste uitwerkselen te weeg 

] brengen, terwijl daarentegen groote' en plotselinge 
overgangen doorgaans omkecringen cn verwoestingen 
van hol roods beslaande ton gevolge hebben; evenzoo 
zal in onzen nederigen werkkring een geregelde maar 
zekere voortgang en ontwikkeling, «le boste waarborg 
voor het welslagen van ouzo onderneming en voor het 
verwezenlijken onzer verwachtingen kunnen zijn. Werken 
wij daartoe allen le zamen mede, opdat door geringe 
maar vereenigde krachten, oen' vasten grondslag gefor
meerd worde, waarop eenmaal dc tompol <1«T Bouw
kunst in ons Vaderland kan worden opgetrokken, 
volgons «le regelen van den goeden smaak en hot 
gezond verstand, en ontdaan van alles wat wansmaak, 
onkunde of modezucht daaraan zouden kunnen toe
voegen; eerst «lan zal ecu nieuw tijdperk voor de 
Bouwkunst in Nederland kunnen aanvangen, en hot 

jj zal eene schoone zegepraal zijn, als wij eenmaal kunnen 
. zoggen: de verbetering van «Ion toestand van de eerste 
! ou moesl oorspronkelijke «lor beeldende kunsten in 
I Nederland, is voor een groot titel lot stand gebragt 
|| door de Maatschappij: ,,Tot Bevordering der Boiiw-
I kunst." 

i i -
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Na de lezing van dit Verslag deed de Penningmees
ter Rekening en Verantwoording van zijne gehoiidene 
Administratie. De hiertoe benoemde Commissie tol 
onderzoek deed, na gehouden verificatie, rapport van 
hare bevinding; ten gevolge waarvan gezegde Rekening, 
als blijk van goedkeuring, door den President eu den 
Secretaris geleekend, en alzoo aan den Penningmeester, 
onder dankzegging voor zijne gehoudene administratie, 
decharge verleend werd. 

Daarna aan de orde zijnde, dc keuze van twee 
Leden des Besluurs, iu plaals van de als zoodanig al
tredende Heeren C. W. M. KLU.N en J . WARNSIJICK, 

werd der Vergadering eene benoemlijst aangeboden, 
zamengesteld uit de Heeren: 

C. W. M. KUJN, 

J . WARSSISCK, 

W. J . J . O F F E V B E R G , 

C. C. V E R W E N D E , en 

J . VAN MA (IR IK. 

Met groote meerderheid van slcmmen werden de 
beide eerslgenoeuiden herkozen, die zich bereid, ver
klaarden, aan den wensch der Vergadering le zullen 
voldoen. 

De in het vorige jaar benoemde Commissie ter zake 
van de wederinvoering der L'wretten voor den Ambachts
man , deed als nu bij monde van haren President, den 
Heer A. C. P I E I K O N , rapport van hare veelvuldige be-
moeijingen. Daar uit dil rapport het wcnschelijke van 
die wederinvoering, alsmede de daartoe leidende mid
delen waren aangetoond en uiteengezet, zoo werd deze 
zaak, nadat door één' der Leden, nog desaangaande 
een belangrijk advies was uitgebragt, ter verdere rege
ling , in handen des Bestuurs gesteld. 

Volgens de wettelijke bepalingen deswege, werd 
daarna door den Secretaris voorgedragen een zaakrijk 
uittreksel der verschillende beoordeelingen van de ont
werpen en modellen, ingezonden op de door de Maat
schappij uitgeschrevene Prijsvragen in den jure 1813. 

Dit uittreksel was van den volgenden inhoud: 

»Ten aanzien van hel ontwerp van een VORSTEI .UK P A 

LEIS voor eene der voornaamste steden des Rij kt, op een 
vrij terrein, hel front uitkomende aan den publieken weg, 
de achtergevel aan eene groote plaats of tuin, hetwelk 
bestaal uit zeven teekeningen, als: drie platte gronden, den 
voor- en achtergevel en twee doorsneden, ingezonden onder 
de spreuk: Door vlijt tot hooger, zijn alle vijf beoordeelaars 
van gevoelen, dat de voorgestelde Vraag is beantwoord, inge
volge de bedoeling en den geest van het Programma, cn 

dat, behoudens eenige gebreken, die echler meerendeels van 
ondergeschikten aard zijn, het geheel door ccne kundige 
hand bewerkt is; zoodat het goede daarin verreweg dc over
hand heeft, en het vereischtc karakter, dat goed uitgedrukt 
is, zoowel uit- als inwendig behoorlijk is volgehouden. Ecu 
der beoordeelaars begint deszelfs rapport niet dc opmerking, 
dat, wanneer VEcole Polytcchnique te Parijs eenc soortge
lijke Vraag had uitgeschreven, voor hel gewone concours, 
dc beoordeelaars geen ander sijstecm vau distributie konden 
verwachten, dan dat hetwelk door Durand, volgens zijn 
slrcng beginsel d'entr'axe aldaar wordt onderwezen, cn naar 
welke leer het onderwerpelijkc project met vaardigheid, 
juistheid cn soliditeit is zamengesteld, een sijstecm, dat door 
middel van wiskundige regelen dc beginselen der Bouwkunst 
aan de leerlingen tracht in te prenten, om daardoor alge
meen gevorderde bekwaamheden op te wekken en bij hen 
den grond tc leggen, voor verdere vorming cn eigene ontwikke
ling; ten einde later met verheven kunstzin, cn zonder 
slaafschc navolging der regelen, het onbekende tc kunnen 
scheppen en voortbrengen. 

Dc platte gronden van dit ontwerp bieden eene regel
matig bouwkundige verdeeling aan, en de distributie in 
het algemeen, verdient allen lof; aan dc vcreisehten bij het 
Programma bepaald, omtrent de Communication en toegan
gen is wel voldaan, en de hoofd-lrap goed geordonneerd en 
wel aangebragt; ook zijn dc verdiepingen behoorlijk onder
scheiden, cn die van dc bet-étage duidt genoegzaam dc ver
blijfplaats der Vorstelijke personen aan, terwijl de plans, 
opstanden en doorsneden behoorlijk niet elkander, overeen
stemmen, zoodat het ccne als het ware uit het andere 
natuurlijk en ongedwongen kan worden afgeleid, cn ccn 
geoefend oog dc hoofdiiidccling kan afleiden, naar het uit
wendige, zonder misleid tc worden door verschillende vormen; 
iels, dat helaas! zoo dikwijls het geval is, en waardoor do 
uiterlijke vorm niets heeft van het daarachter liggende. Do 
opstanden en doorsneden geven zoowel in ordonnantie als iu 
versiering genoegzaam tc kennen, welke soorl van gebouw 
men vóór zich heeft, zoodat inen kan aannemen, dat in des
zelfs geheel, dit ontwerp iu slijl en groolschhcid met beslaande 
gebouwen van dien aard zoude kunnen wedijveren. Het 
opzigt tot den hoofdvorm, werd echter door ééncn beoor-
deelaar het bestaan van vier binnenplaatsen minder geschikt 
gekeurd, omdat daardoor het inwendige iets koels en een-
toonigs verkregen heeft, cn ook dc verlichting van dc 
benedenverdieping op vele plaatsen flaauw of onvoldoende 
zal zijn; in welk gebrek, niet dan door kunstmiddelen zoude 
kunnen voorzien worden. Ook werd het beter geacht, de 
woningen voor den Intendant en den Hofmeester, aan do 
achter- of tuinzijdc tc plaatsen, cn dc aldaar gelegene keu
kens, bakkerijen, koks- cn kehler-oflieianlen-woniiigon, die 
nu juist onder de vertrekken der Vorstelijke personen liggen, 
naar elders tc brengen, ten einde meerdere vrijheid iu den 

tuin tc verleencn, die, zoo veel mogelijk ten gebruikc van 
liet Hof, dient afgescheiden le blijven van dc onmiddellijke 
nabijheid der bediend en, hel gene, door dc plaatsing der 
keukens aldaar, thans niet het geval is; terwijl door die 
veranderde plaatsing do kleine trappen bij de Salons voor 
den Koning eu dc Koningin als meer gereserveerde toegan
gen lot den tuin konden dienen; verder werd betwijfeld of 
slechts twee keukens, ééne kook- en ééne braadkcuken wel 
genoegzaam voor zoodanig gebouw mogten geacht worden, 
waarvan dc bewoners van zoo verschillende rangen en attri
buten zijn, cn keurde men slechts zes vertrekken voor be
dienden van allerlei aard te weinig, ofschoon dc doelmatige 
verdceling van dc tweede verdieping in de bestaande be
hoeften kan voorzien; terwijl cr tevens geschikte bergplaatsen 
voor wijnen enz. gemist worden. Voorts ontbreekt cr eene 
zaal voor gewone uuiliëntiëii, welke niel altijd in de troon
zaal kunnen plaats hebben, die uitsluitend bij pleglige ge
legenheden, als voorstellingen van Ambassadeurs en derge-
lijkcn gebezigd wordl; terwijl cr ook geen hoftooiicel 
gevonden wordt. 

De ingang tot dit gebouw heeft mede aanleiding gegeven 
tot eenige aanmerking; de toegang kau wel is waar, zoo als 
het Programma verlangde, ongehinderd te voet en met rijtuig 
plaats hebben, doch aan een' eigenlijken hoofdingang en aan 
hetgeen door eene Porte-Covhere en ruime Vestibule be
doeld werd, is minder voldaan; op zich zeken beschouwd, 
zijn de beide doorgangen niet ondoelmatig, maar zoo als zij 
in het ontwerp zijn daargesteld, zouden zij ongetwijfeld hin
derlijk wezen voor de rijtuigen, die op ccne lengte van bijna 
negentig Ellen, tienmaal eenc poort van niet meer dan twee 
cn een halve El breedte moeten doorrijden; terwijl liet be
twijfeld is, of daarin wel overal gedurende den dag genoeg
zaam licht wezen zal, vooral bij die gedeelten, welke tus
schen dc binnenplaatsen liggen, cn het licht zeer van ter 
zijde ontvangen. 

De weinige breedte van dit gedeelte des gebouws, heeft 
nog ten gevolge, dat de daarin op de bet-étage geplaatste 
kunstzaal, boekerij cn schilderij-galerijen ccnigzins tc smal 
zijn, daar ccne breedte van vijf Ellen, vooral voor laatstge
noemde, niet genoegzaam is om schilderstukken vau ecnigen 
omvang behoorlijk te kunnen bezigligen. De vijf bogen en 
de twee ingangen voor de rijtuigen, doen dan ook onwille
keurig denken aan het bekende gebouw, dat, hoe uitmun
tend ook op zich zelf, en thans tot paleis dienende, nimmer 
bij de bouwing daarvoor bestemd is. Een Vorstelijk paleis 
moet ecnen Vorstclijken ingang hebben, en aan dit 
Tcrcischte is niet voldaan. 

De Constructie van het geheel, toont ccne genoegzame 
soliditeit aan, en het sijstecm d'enlr,axe is niet even veel 
zorg voor den opbouw iu acht genomen, als dit voor de 
gronden is bepaald. Uit dc teekeningen was liet niet geheel 
duidcljjk hoe dc heetc lucht door dit gebouw gevoerd 

wordt, en kan het welligt betwijfeld worden of het aantal 
verwarmingstoestellen wel voldoende is; terwijl bij eene 
geheele verwarming met hcelc lucht, de stookplaatsen op D E 
tweede verdieping konden gemist worden. 

Een der beoordeelaars wenschto ook, dat het midden-
avant-corps meer vrij stonde; de twee vóórkolommen van hel 
fronton, staan nu wat te (ligt bij dc pilasters, en belemmeren 
het gezigt; wanneer dc tusschenwijdte der Colonnade van 
het fronton gelijk aan die der hoofdvcrdeeling genomen ware, 
dan zoude het welligt beter aan het oog voldoen, cn in dat 
geval, zouden de vijf Caissons der peristyle ccn vierkant, en 
twee derzelve een parallelogram gevormd hebben, welke 
beide laatste nu als entr'axe voor dc Caissons met D E pijlers 
der porte-cochire genomen zijn. Een ander keurde ook het 
predomineren van dc beloédèret boven het middcnfroiit min
der gepast; terwijl een derde bij D E groote ramen van D E 
hei-étage liever pilasters, dan halve kolommen had aange
bragt gezien. 

De geheele ordonnantie en D E versieringen, venlienen 
naar het gevoelen der beoordeelaars allen lof, en zijn M E T 
kennis cn smaak aangebragt, ofschoon de bijzondere deelen 
in het algemeen niet overal kenmerken van eigene vinding 
dragen; wal het decorative aangaat, schijnt dc vervaardiger 
met de werken vau Schinkel niet onbekend, daar eenige 
versieringen getrouw dien kunstenaar nagevolgd zijn; zoo 
deze navolging al eenige berisping mogt verdienen, dan 
wordt dit merkelijk verzacht door de overweging, dat de 
ontwerper voor het minst een uitmuntend voorbeeld TER 
navolging gekozen heeft; terwijl één be oordeelaar vau ge
voelen W A S , dat er welligt E E N te groot aantal S T A N D B E E L D E N 

A A N de buitenzijde des gebouws, vooral hij hel rez-de-chaussée, 
was aangebragt; hij gelooft, dat daarvan E E N matig gebruik 
moet gemaakt worden, tenzij uien daarmede E E N E gebrekkige 
architectuur op den achtergrond wil stellen of maskeren, 
hetgeen bij dit ontwerp wel niet behoeft le geschieden. Ook 
achtte hij het minder gepast, dat I N D E vertrekken D E R 
kameniers dezelfde ornementen voorkomen, als in D E speel
zaal, achter D E danszaal gelegen, (doorsnede over D E breedte 
volgens A II), daar D E bestemming dezer verschillende V E R 

trekken tc zeer uitccnloopcnd is, om op dezelfde wijze geor-
ncerd TC kunnen worden. 

Iu weerwil echter van D E opgenoemde aanmerkingen, die 
voor E E N groot deel van ondergeschikt belang zijn, hebben 
alle beoordeelaars vermeend, dat het ontwerp om D C vele 
verdiensten, D E vlijt cn den arbeid daaraan besleed, den 
uitgeloofden Eereprijs ten volle waardig was. 

Ten opzigte van de zeven ontwerpen voor eene V i s e i i -

M A R K T , gelegen aan eenc ruime gracht of een banaal, 
waren dezelfde beoordeelaars van hel navolgende gevoelen: 
dal het ontwerp No. 1_, geleekend met de spreuk: De ticee 
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dolfijnen,hoewel do leekeningengoed uitgevoerd zijn, geene n 
bouwkundige verdienste bezit, ook geene genoegzame bouw-
kundige vcrdecling aanbiedt, en zonder smaak is zamengc-
steld. De plaatsing der afdeelingen in evenwijdige rijen, 
tonder eenig plein iu het midden, komt ongeschikt voor, en 
door de geringe oppervlakte van niet meer dan negen honderd 
Vierk. Ellen, zijn de gevraagde veertig vischbanken te digt 
opeengedrongen, zoodat de verkoopers, achter hunne banken 
slaande, slechls zes Palmen ruimte hebben: de gevraagde 
kleine magazijnen ol' luchtige bergplaatsen worden gevonden 
onder dc banken en lubben daar eene lengte van 2,90 KI en 
eene breedte van slechts 4 Palmen, zoodat dezelve wel zeer 
klein en vooral niet luchtig zijn. Dc directie over de markt 
heeft slechts vijf Vierk. Ellen Ier barer beschikking, terwijl 
de portier zich met nog geene lien Vierk. Ellen lol woning 
moet vergenoegen, en er eene afslagersbank gemist wordt; 
zoodat dit ontwerp wel veertig banken voor vischverkoopers 
beval, maar noch de noodige ruimte voor dezelve, noch die 
voor de circulatie. De markt ligt voor liet overige genoeg 
open en zijn de drie toegangen van de landzijde ruim eu ge
makkelijk, doch die van de zijde der gracht is te bekrom
pen, daar cene enkele, naar een vischvlol geleidende trap, 
hoezeer ook van drie Ellen breedte, wanneer de aanvoer met 
schuilen geschiedt, geene genoegzame gelegenheid aanbiedt, 
tol hel lossen der visch en hel ter markt brengen derzelvc. 
De ronde hoeken aan de straatzijde, vermeerderen hel bevallig 
aanzien geenszins, eu belemmeren van binnen de circulatie, 
daar de bezoekers, op die plaatsen slechts eene breedte van 
anderhalve El hebben om elkander voorbij le gaan. 

Het uitwendige is uiterst eenvoudig, zonder smaak of 
bepaald karakter; zonder de monsterachtige dollijneu van 
vier Ellen lengte, boven den hoofdingang geplaatst, kon hel 
gebouw lol ieder ander einde bestemd zijn; terwijl de ver
siering van de, zoo als écu der beoordeelaars zich uitdrukt: 
<( verliefd?" waternimf, (de vervaardiger laai haar een' visch 
omarmen), belagchelijk te noemen is; om alle welke rede
nen dit ontwerp algemeen werd afgekeurd. 

Het ontwerp No. 2, geteekend: Hoop doet leven, is eenig
zins van dezelfde gehalte, doch minder goed uitgevoerd, ja 
zelfs slordig geteekend en karakterloos, zoodat het geheel 
weinig bouwkundige waarde heeft; met opzigt lot de teeke-
ningen heeft de Maatschappij het regt meer zorg te verlan
gen; teekenen toch, is de spraak van den bouwmeester, cn 
in de eerste plaats dient hij zich die eigen te maken. 

De oppervlakte van 3140 Vierk. Ellen is niet be
krompen le noemen; een zeer ruim plein is omgeven door 
veertig vischbanken of stallen, waarvan de plaatsing en in
rigting niel ongeschikt gekeurd is; doch het plein is al le 
groot, en de fontein in het midden niet cenen watersprong 
van negen Ellen, zal in ons Land wel eene licrschciischim 
blijven; ook geeft de ontwerper niet op, hoe dien sprong tc 
verkrijgen. De toegang en circulatie is overigens gemakkelijk 
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en de bergplaats ter bewaring van den zeevisch goed aange
bragt; doch is de afslagersbank Ondoeltreffend en ontbreken 
dc steenen bakken, waarin het water zich moet uitstorten; 
terwijl de construction onvolkomen zijn. Het aanbrengen] 
van privaten ware niet af le keuren, indien dezelve aan de 
buitenzijde gevonden werden, daar zij binnen den besloten 
omtrek, nadeelig op de zuiverheid der lucht zullen werken. 
De woning voor den portier en hel bureau van toczigt zijn 
goed geplaatst en ruim genoeg; de afslagersbank is echter 
niet goed begrepen, dewijl dit slechls eene enkele bank is; 
ook de plaatsing is minder geschikt; daar, bij eene groote 
volle aan den afslag, do toegangen ligt versperd worden. 
Het rookhuisje was niel bij hel programma gevraagd en 
meent men dit ook niet te kunnen goedkeuren, eensdeels 
omdat hel rooken binnen den besloten omtrek nadeelig op 
de versche visch kan werken, althans iu de onmiddellijke 
nabijheid, anderdeels omdat deze werkzaamheid een afzon
derlijk middel van bestaan uitmaakt, waartoe de loealileilen 
meer eu groeier iu getal moeten wezen, dan bij eene Visch
markt aanwendbaar zijn. De bouworde is hoogst eenvoudig, 
doch zonder smaak of schoonheid, en (leze laalsle behoeft door 
den eersten niet te worden uitgesloten. De lange lijnen de 
beide zijfacades, uit doorgaande vakken metselwerk van f)6 
Ellen lengte, zonder iels dat het gezigt afbreekt, en met een 
eenvoudig hiiiteiiboeideel, waarboven een afdak, hebben 
weinig bevalligs; zoodat om al hel aangevoerde, ook dit ont
werp werd afgekeurd. 

Van N°. 3, geteekend A. Z. verdient het oorspronkelijk 
denkbeeld eenigen lof, maar de verdere uitwerking daarvan, 
is niet genoegzaam door de gezonde rede geleid, cn hoewel 
het plan niet zonder verdienste is, bezit het echter grove 
gebreken en ondoelmatige disposition, waarom de beoordeelaars 
hetzelve hebben afgekeurd. Dit plan is op eene al te ruime 
schaal genomen; metende ruim acht duizend Vierk. Ellen 
iu oppervlak, en beval als het ware twee markten in elkan
der. Door de dubbele rij pilasters zijn de vischbanken al te 
zeer bedekt voor het oog, zoodat het vereischle eener markt: 
het zooveel mogelijk verloonen van de ten verkoop aange
boden voorwerpen, daarbij is uil het oog verloren; terwijl 
alles daardoor een somber aanzien heeft gekregen, en bij 
eene uitvoering van dit project, het denkbeeld zoude ontstaan, 
of dit gebouw niet tot eenig ander einde bestemd, doch 
later als vischmarkt ingerigt ware; dc imleelingen ten ge-
bruike der vischverkoopers, zijn niet ondoelmatig, maar de 
gangen langs de vischstallcn, — slechls vijftien Palmen breed, — 
zijn veel to smal; de vischbanken daarentegen zijn bij eenc 
breedte van drie, en eene lengte van vijf eu eene halve El 
veel te groot, cn gelijken, zoo als één der beoordeelaars zich 
uitdrukt, eerder naar «vitchvertrekken:" terwijl daaren
boven bij iederen vischslal, een vertrekje van anderhalve bij 
drie Ellen, is aangebragt. De woning van den portier is daaren
boven slecht geplaatst in één' der hoeken achter aan de 
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markt, cn even als het bureau van toezigt inwendig onge
schikt ; ook is dc afslagersbank niet goed begrepen , cn de over
dekte gaanderij daarvóór misschien meer hinderlijk dan nuttig. 

Dc pomp op hel midden der markt, is zonder smaak en 
strekt niel tol sieraad derzelvc; de pijpen of kranen in den 
opstal van eiken vischverkooper, ontbreken, of zijn tenminste 
in dc teekening niet aangewezen. Niettegenstaande deze markt 
open ligt, zoude door de groote diepte der vischslallen eu de 
daarvóór loopende gaanderij, waarschijnlijk wel eenige onaange
name reuk ouder (leze gaanderij ontstaan , zoodat desaangaande 
aan hel verlangde niel voldaan is. Waartoe ook de negen 
pvlaslers aan eiken der vier hoeken van het ingesloten vier
kant moeien dienen, verklaart men niet te begrijpen. Ze 
zijn daar als het ware alleen tot vulling dier hoeken, want 
tot draging van hel dak was een zoo groot aantal overbodig. 

De opstanden hebben een somber en zwaarmoedig aan
zien en niets van het karakter eener vischmarkt. De uil-
voering der teekcuingeii is overigens niet onverdienstelijk, 
doch de aan dit ontwerp eigene • gebreken, geven hetzelve, 
volgens hel gevoelen der beoordeelaars, «eene aanspraak op 
bekrooning. 

Aan hel ontwerp N°. 4, geteekend: A. da Vissehen, is 
door alle beoordeelaars veel verdienste toegekend, en door 
één' hunner is hetzelve bij loling, met een ander ontwerp 
de bekrooning waardig gekeurd. De ontwerper beeft geene 
moeite gespaard, eu getracht aan de vraag der Maatschappij 
te beantwoorden; iu vele opzigten is hij daarin goedgeslaagd. 
Hoewel het grondplan, 2200 Vierk. Ellen, wat groot en 
daardoor wclligt eenige nullelooze ruimte ontslaan is, is het
zelve goed ingerigt en verdeeld, en bezit veel regelmatigheid, 
ofschoon de kruisvormige gedaante, waarnaar de vischslallen 
geplaatst zijn, volgens het gevoelen van ééneii beoordeelaar 
hinderlijk aan den geregeldcn omgang kan zijn, en ook vol
gens een' anderen, er te weinig ruimte bij de afslagersbank 
is, alwaar het meeste volksgedrang plaats beeft; zoodal het 
aandragen van visch van de landingplaats, belemmerd kan 
worden. De vischslallen hebben de noodige ruimte, en elke 
stal is voorzien van eene geschikte bergplaats lot bewaring 
van den visch; de uitgangen van de stallen naar achteren op 
dc vier plaatsen, is doeltreffend, wijl daardoor de visch door 
dc bergplaatsen naar de banken gebragt wordt, zoodat de 
voorzijde der stallen alleen voor de koopers bestemd blijft, 
en alle andere met den viselihaiidel in verband slaande ver-
riglingen, aan de achterzijde geschieden kunnen, terwijl die 
plaatsen tevens lol berging van verschillende benoodigdheden 
kunnen dienen. Eén beoordeelaar meent cellier, dat die 
magazijntjes niet gelukkig geplaatst zijn, omdat bij het ge
durig loopen dóór die magazijnen, de visch wclligt minder 
versch zoude blijven, aangezien dezelve niet luchtig genoeg 
zijn, tenzij de deuren niet open traliewerk voorzien wierden. 
De portierswoning, de afslagersbank en hel bureau van toe
zigt, zijn overigens goed geplaatst, ofschoon eerstgenoemde 
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wclligt beter aan dc landzijde ware aangebragt De fontein 
is mede goed geplaatst en strekt lol sieraad van de markt; 
de waterleidingen zijn doeltreffend ingerigt, de toegangen 
ruim en gemakkelijk, eu de. ronde landingplaats biedt eenc 
geschikte gelegenheid tot ligplaats voor schepen aan; omtrent 
de aangebragte privaten geldt echter dezelfde aanmerking 
als bij het ontwerp N". 2 gemaakt is. Deze markt is aan 
alle vier zijden door eenen muur van vijf cn een halve El 
hoogte ingesloten; één der beoordeelaars gelooft echter, dat 
hel meer in den geest van hel Programma zoude zijn, indien 
twee zijden, die naar de gracht of hel kanaal, en dc daar
tegen overliggende namelijk, niet door muren maar door 
hekken waren afgesloten. 

Twee beoordeelaars konden zich met de bouworde wel 
vercenigen en vonden die zelfs smaakvol toegepast, doch dc 
overige zagen geene reden waarom de ontwerper juist de 
Toskaansche Orde gekozen had. De Maatschappij had wel 
eenvoudigheid voorgeschreven, doch (lil was geen wenk om 
daarom eene eenvoudige kolomorde te bezigen, en zelfs die 
orde bij de vischbanken te gebruiken; de aard des gebouws 
vorderde geene kolossale kracht, en niettemin zijn er geene 
kolommen of pilasters gespaard. Hel hoofdbestanddeel der 
Houwkunst bestaat niet uitsluitend, zoo als men vroeger 
meende, uil de orders; de vervaardiger beeft dit nog als 
zoodanig beschouwd, want, om eenvoudigheid le bereiken, 
heeft hij, zoo als hij zegt, de Toskaansche Orde gebruikt als 
de meest geschikte; doch is volgens die oude leer deze Orde 
ook niet de sterkste, cn wal hebben hier al de kolommen 
en pilasters le dragen? 

Dil geeft aan hel geheid een zwaarmoedig aanzien, waar
toe de booge allieken boven de portierswoning, het bureau, 
de ingangen, enz. (die nergens toe dienen) nog veel bijdragen. 
Het schijnt vooral, dat (lil gebrek aan bet nieerendeel der 
beoordeelaars reden gegeven heeft om liet project, dat overi
gens vele verdienste heeft, en zeer goed geteekend is, den 
uitgeloofden prijs niet len volle waardig le keuren. 

Aan hel ontwerp N°. 5 geteekend: Zonder spreuk, kan 
mede, volgens het gevoelen van beoordeelaars, gecne ver
dienste ontzegd worden, zelfs werd het door twee hunner 
de bekrooning waardig gekeurd. Het plan geeft meer dan 
het Programma verlangde; de markt beslaat uit Iwee deelen, 
één voor den eigenlijken verkoop, cn een tweede voor den 
afslag, alwaar tevens het bureau, bergplaatsen en eene gracht 
of ligplaats voor tachtig karen om den riviervisch levend te 
houden, met (le noodige loopplanken op paalwerk gevonden 
worden en hoewel deze inrigting niet le verwerpen is, beeft 
echler daardoor het geheel eene wel wat te groote uitge
breidheid verkregen, beslaande eene oppervlakte van ruim 
5200 Vierk. Ellen. De gelegenheid lot hel bewaren cn 
verkoopen van gedroogden visch lag niel iu den geest van 

, bet Programma, zoodat de opstallen daarvoor, eenigzins over
bodig kunnen geacht worden; dc beide gebouwtjes aan dc 
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hoeken van hel front, grool ieder binnensvverks, zes en een 
halve El in het vierkant, schijnen geene beslemming te heb
ben; een en ander heeft gemaakt, dat dit ontwei]) van geene 
omslagtigheid is vrij te pleiten; het geheel vormt echter eene 
goede en doelt rellende zamenstelling, en heeft de ontwerper, 
bij cene aandachtige beschouwing, getracht in alle behoeften 
ruimschoots lc voorzien, eu aan het gevraagde naar cisch te 
beantwoorden. Het plan zelf der markt is zeer goed inge
rigt, dc toegangen zijn voor de circulatie voldoende en de 
plaatsing en verdeeling der rischslallen zeer geschikt geacht; 
zoodal het doeltreffende cn nuttige der geheele inrigting niet 
ontkend kan worden; ook is in de behoefte van water be
hoorlijk voorzien. De inrigting der portierswoning, uit twee 
van elkander verwijderde vertrekken bestaande, werd minder 
geschikt geacht. 

Omtrent den gekozen stijl, waren beoordeelaars van een 
verschillend gevoelen. Volgens eenige is de uitwendige vorm 
zeer regelmatig en eenvoudig, en levert een goed geheel op; 
het karakter is eigenaardig voor cene vischmarkt, cn beant
woordt aan het doel, zoodat de aard des gebouw s genoegzaam 
vvordl uitgedrukt; terwijl het inwendige ten gevolge van de 
gekozene constructie, een eigenaardig, eenvoudig en onge
zocht karakter heeft, cn de proportion der onderscheidene 
deelen voldoende kan genoemd worden; dc constructie werd 
ook goedgekeurd, als vormende, door occonomie met solidi
teit gepaard, ccn gewenscht geheel. 

Anderen waren van een tegenovergesteld gevoelen; vol
gens hun oordeel verraadt dc bouworde, hoewel eenvoudig, 
weinig smaak, en geeft dc hooge muur met kleine halfronde 
lichtopeningen, aan hel geheel het aanzien van een' paarden
stal, zonder eenig karakter van cene vischmarkt te vertoo
nen; het stevige en strenge der uitwendige gedaante, beant
woordt ook niet aan het inwendige. Aan dc buitenzijde, 
doelt alles op steencoiislriictie, terwijl van binnen alles 
houtconstructie aanduidt; dit is gebrek aan stijl, het gewoon 
gebrek van onze dagen. Een gebouw, hoe ook zamenge-
sleld, moet zich door eenheid van stijl kenmerken, zoowel 
uit- als inwendig; dit gemis was oorzaok, dat het ontwerp 
niet meerdere stemmen ter bckrooning op zich vereenigd 
heeft. 

Omtrent het ontwerp N°. 6, geteekend: la beauté de 
{Architecture, cel. waren de gevoelens van beoordeelaars 
mede uitcenloopcnd; eenige vonden, dat het gebouw tc 
wijdloopig, tc overdadig hoog en al le zeer open lag, zoo
dat het eene toglige markt zoude geven: men was van 
mcening, dat de vervaardiger dc woorden des Programma's 
»geheel open liggen" niet wel begrepen of overdreven heeft, 
cn daarom de te hooge bekapping, dc gebroken dakschilden, 
ccn' ringmuur mei openingen cn deuren met jaloiisiën iu 
plaats van paiicelen had aangebragt; terwijl, om in bet ge
brek van te groote luchtigheid eenigzins te voorzien, dc 
stallen der vischverkoopers met afzonderlijke bedekkingen 

als luifels waren voorzien; men vond daarbij, dat dc vele 
dakschilden met dc daaronder geplaatste openingen aan dit 
gebouw hel aanzien eener fabriek gaven; ook dat de bewaar
plaatsen van onverkochte zceviseh niet koel genoeg zouden 
zijn, en dat dc réservoirs alleen bij eenen afwisselenden 
waterstand genoegzaam waren te vervcrsclicn, om den visch 
daarin levend tc kunnen houden; terwijl naar dc kostbare 
projectie, deze markt gecne genoegzame schoonheid aanbood. 
Het uitwendige aanzien vooral, keurde inen al lc eenvoudig, 
zoodat men vreesde, dat dit door de dakcoiistriicliën cn door 
het afdak boven dc inagazijiiljes, een onbehagelijk aanzien 
zoude hebben. Hel inwendige daarentegen, zoude door dc 
ijzeren kolommen, die dc kap der opene gaanderij dragen, 
waaronder de visclibankcn zijn aangebragt, cn door dc ijzeren 
longen tusschen dc kolommen, een meer vrolijk aanzien 
hebben. Ook achtte men de portierswoning cn het bureau 
van toezigl, niet goed geplaatst; dc eerste als tc veel in 
in eenen hoek, het andere als bijna buiten dc markt ge
legen; terwijl ook de toegangen niet ruim genoeg zijn, en 
men deze liever mei ijzeren hekken dan met deuren afgesloten 
zag. De afslagersbank was zeer goed geplaatst cn doeltreffend 
ingerigt; dc kleine magazijnen vonden bij enkele beoordeel
aars slof tot aanmerking; men vond i.c wel luchtig, maar 
niet genoeg een deel van de vischstallen uitmakende, zoo als 
hel Programma scheen tc verlangen. Daarentegen vond men 
de afzonderlijke inrigting voor zee- eu riviervisch, ofschoon 
niet uitdrukkelijk verlangd, goed begrepen cn wel in den 
geest van hel Programma, cn het denkbeeld om dc visch
stallen niet ieder afzonderlijk in tc .sluiten, maar eenvoudig 
lc stellen onder ruime en hooge overdekte gaanderijen , welke 
zes Ellen breed, tot onder dc kap vijl'KI len hoog, cn van voren 
geheel open zijn ; alleen rustende op ijzeren kolommen , bij

zonder geschikt cn geheel ingevolge dc bedoeling van het 
Programma; dc pomp, waterbakken en waterleidingen waren 
goed geplaatst en ingcrigt, terwijl liet geheel cene goede 
constructie met soliditeit vertoonde. Van den anderen kant 
werd beweerd, dat dit ontwerp het in uitvoerigheid cn door
dachtheid won van al de andere, en dat de vervaardiger, in
dachtig aan dc gekozene spreuk: »dat dc schoonheid der 
Bouwkunst, als van zelve uit het noodige en nuttige ont
staat," zich van alle vreemde versierselen onthouden had; 
waardoor hel gebouw zich dadelijk als eene markt voordoet, 
en het karakter , zonder daarnaar angstvallig te moeten zoeken, 
als van zelf uit de inrigting schijnt voort te vlocijcn. De 
uitvoering der teekeningen werd tevens geprezen; door het 
verschillend gcziglspunt der beoordeelaars bekwam echter 
ook dit ontwerp geene meerderheid ter bekrooning. 

De vervaardiger van het uitmuntend geteekende ontwerp 
IN'o. 7 met dc spreuk: Oefening, is volgens het gevoelen 
van het meerendeel der Beoordeelaan in een tegenoverge

steld uiterste vervallen , door dien het geheel op cene tc bc-
knople schaal is ingerigt: zoo dc beperkte ruimte ware op

gegeven, dan zou liet ontwerp wclligt niet ongeschikt cn 
voor gewone gevallen van toepassing kunnen zijn; maar de 
bedoeling der Maatschappij vorderde ongetwijfeld ruimere 
schaal cn betere voorziening in alle behoeften. Alles is nu 
te zeer ineengedrongen,' zoodal de oppervlakte nog geene 
twaalf honderd Vierk. Ellen beslaat. Onder dc overdekte 
gaanderijen van acht Ellen breedte, zijn dc visclibankcn in twee 
rijen geplaatst, waarvan sommige somber verlicht zullen zijn, 
met cenen ouderlingen afstand van slechts ccn en een vierde 
El, waardoor dc circulatie ongetwijfeld bemoeijelijkt, cn dc 
onaangename reuk, in zulk ccn kort bestek, zeker zeer be
vorderd zoude worden; terwijl dc schikking der banken zelve 
ook voor verbetering vatbaar is. Aan de kleine magazijnen 
of luchtige bergplaatsen is dan ook niet te denken; deze 
worden onder de banken aangewezen, welke inrigting als 
verwerpelijk geacht is, ofschoon slechts ccn hcoordcelaar 
dezelve in den geest van het Programma gedacht vond, daar 
zij op die wijze een onderdeel der eigenlijke vischhaiikcn 
uitmaken. De afslagersbank vond men zeer doeltreffend in
gerigt, dc portierswoning en het bureau van toezigt, goed 
geplaatst, maar de privaten minder geschikt aangebragt, als 
to veel binnen het marklruim uitkomende. De toegangen 
naar de afslagersbank, konden echter hinderlijk ziju voor de 
visclibankcn, doordien aan dezo alle vrijheid wordt benomen 
door de circulerende volksmassa, welke uit koopers aan den 
afslag beslaat; terwijl daarenboven al de daar gekochte visch, 
door het binuenruim der markt moet worden weggevoerd, 
dat mede aan ongerief verbonden is. 

Het uitwendig aanzien vond de meerderheid eenvoudig 
cn smaakvol, van een goed karakter en wel in den geest 
van het Programma; men rekende het van eene bekwame 
hand afkomstig; ccn hcoordcelaar meende, dat, als het ge
heel op eene grootere schaal ware ingcrigt en meer iu de 
verdere behoeften voorzag, dit ontwerp zeker meer op den voor
grond zou kunnen worden gesteld; bouwkundig echter was het 
niet verkieslijk, dat de zes lichten van dc drie buitenmuren, 
in plaats van tegen een cntrecolonncmcnt over tc slaan, ieder 
eene kolom van dc binnengaanderij vóór zich heeft. 

Om de bovenvermelde redenen is ook dit ontwerp door 
de meerderheid der beoordeelaars niet kunnen bekroond 
worden. 

vius gaf reeds eene breedc lijst van alle kundigheden die de 
Architect moet bezitten, en daaronder noemt hij ook dc Let
terkunde. Zoo hij thans nog leefde, zoude hij zeker den 
jongen Architecten toeroepen: ((verzuimt dc studie der talen 
niet; tracht op du hoogte van uwe Wetenschap tc blijven , 
door alles le kunnen lezen, wat uwe naburen over uwe kunst 
hebben geschreven of nog schrijven! Ook past de bouwkun
stenaar in dc meer beschaafde kringen der maatschappij, 
waar de kennis der talen, vooral der l'ransclic taal, bij ons 
cene voorwaarde is. En wanneer men die taal verstaat, dan 
schrijft men geene woorden, als die, welke bij het letterschrift op 
het ontwerp lc lezen slaan. Zoo de vervaardi
ger, jong zijnde, nog tijd voor studio over heeft, dan make 
hij zich dezen wenk ten nutte 1" " 

Eene aanmerking van algemeciien aard, welke één der 
beoordeelaars bij de behandeling van een ingezonden ontwerp 
meende tc moeten maken, kan ik hier niet onvermeld 
laten; zij is deze: »ofschoon hel bij liet onderwerp, waar
van hier sprake is, vreemd zal schijnen, moge het volgende, 
als ccn wenk voor aankomende houw meesiers, hier eene 
plaats vinden. Veelomvattend en talrijk zijn dc onderwer
pen van studie, waaraan de bouwkunstenaar zich behoort tc 
wijden, zal hij eenmaal met regt dien naam dragen, f'itru-

D. m . 

»Ten aanzien van dc twee modellen van een Deur-
hangtcerk, werd door dc drie daartoe benoemde beoordee
laars aangemerkt: 

Dal N°. 1, geteekend llust zoeker, hoewel met zorg ver
vaardigd, cn van eene zeer eenvoudige zamenstelling, aan 
vele gebreken onderhevig is. Doordien de tappen, waaraan 
dc deur is afgehangen, niet iu eene vcrlikale lijn gelegen 
zijn, zoo verliest de deur bij het opengaan haren loodregtcn 
stand, cn tracht daardoor het verbroken evenwigt weder tc 
herstellen; doch hieruit volgt, dat, naarmate dc poging ster
ker is, ook hel openen van de deur bezwaarlijker wordt, 
omdal hel geheele gewigt van dc deur verplaatst en daaren
boven hare neiging om zich weder te sluiten moet overwon
nen worden; daarbij wordt tevens ccn groote misstand ver
oorzaakt wanneer dezelve geopend is, doordien zij alsdan 
twaalf cn een' halven duim uit den loodregtcn stand geraakt, 
en als het ware den voorbijgangers op het lijf schijnt tc zullen 
vallen, welke misstand de toepassing zeer zoude verhinderen; 
terwijl eindelijk daardoor tevens de potten, waarin de tap
pen draaijen, aan de binnenzijde spoedig uitslijten cn tot 
ongerief aanleiding geven zullen. 

De deur zal daarenboven veel togt doorlaten, dewijl er 
geene sponningen kunnen aangebragt worden, eu het hol 
uitwerken der kozijn-tij len cn bovendorpel, met het afron
den der voor- achter- en bovcndeiirregels, zal dit gebrek 
niet geheel wegnemen. 

Het denkbeeld is daarenboven niet nieuw, aangezien de 
inrigting der gewone lakensclie togtdeureu eigenlijk op het
zelfde beginsel berust; terwijl cr betere inrigtingen dan deze 
bekend zijn. Daar alzoo dit model niet beantwoordt aan dc 
uilgcschrcvene vraag, zoo is het door al de beoordeelaars als 
onvoldoende afgekeurd. 

Van N". 2, geteekend Zeldenruxt, heeft het gronddciik-
deukbeeld wel eenigc verdienste, doch is het model mede 
aan bezwaren onderhevig. Daar de beide lappen in het 
kozijn bevestigd zijn, zoo zullen dc potten moeijelijk over 

15 
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dezelve le liglen zijn, tenzij de deur afgehangen, cn het 
kozijn gelijktijdig op dc bestemde plaats gesteld worde; of 
wel dat de bovenste tap langer zij dan de onderste, welke 
laatste het tegenovergestelde in het model schijnt tc zijn; 
echter moet hiervoor speelruimte zijn, die niet bestaan kan, 
als dc deur goed in het kozijn zal passen. In het groot 
vreest men, dat dit model niel zoude voldoen; op den duur 
zal dc kracht der aangebragte voeren niet genoegzaam zijn, 
om de deur in bewering te brengen; zc zullen aan vcrlani-
ming onderhevig wezen, eu belemmerd worden, wanneer in 
de kast, waarin zij zijn opgesloten, zich stof en vuilnis op
hopen, zoodot de samenstelling niet duurzaam zijn kan, 
daar hel hier alleen op de elasticiteit (Ier veeren aankomt, 
terwijl herstelling later nioeijelijk uit te voeren is. Omtrent 
dc veeren valt nog op te merken, dat liet niet genoeg is, om 
dezelve 0111 dc spil sluitend le maken, maar wel degelijk tc 
bevestigen, want door het gestadig open en (ligt doen der 
deur zullen, hoe sluitend men de veer ook om dc vierkante 
borst van de spil gemaakt hebbe, door dc gedurige wrijving 
dc kanten van de borst verloren gaan, en eindelijk dc veer 
ronddraaijcn, zonder eenigen invloed op dc deur tc hebben. 
Ook gelooft men, dat hel straf aanzetten der veeren, gcenc 
deugdzaamheid zoude tc weeg brengen, als alleen, dat dc 
deur spoediger zal digitallen, maar integendeel, wanneer de 
deur niet lelkcnreizc digt gesloten wordt, dat dc linker of 
regterveer meer spanning zal ondergaan, en daardoor het 
evenwigt of de gelijke spanning der veeren verbroken wordt. 

Daarenboven zal het mocijclijk zijn, dc beide veeren 
met gelijke veerkracht te vervaardigen, ten einde evenwigt 
daar te stellen óm de deur digt tc honden cn de sluiting 
aan beide zijden even gemakkelijk tc maken. Ook ware 
het heler om, in plaals van de stijlen van het kozijn in den 
dag hol uit tc werken, zulks tc verrigten aan den regel 
van de deur, kunnende alsdan dc deur meer dan regthoekig 
doordraai jen, dat thans het geval niet is. Het denkbeeld is 
overigens rnoeijelijk anders dan op zeer dikke deuren toe tc 
pussen, waarin dc veerkast moet verborgen zijn. Daar alzoo 
dit model ook niet aan alle vercischten voldoet, noch vrij vau 
gebreken is, werd het mede eenparig afgekeurd." 

«Het ontwerp geteckend: de ijzermijn voor eenc ijzeren 
kap, voldoet volgens het algemeene oordeel denelfde Beoor
deelaars, noch aan het Programma, noch aan de vercischten 
eener goede zanienstclliiig. 

Onder dc balken der zoldering steken dc kruisaukers 
door, geheel in strijd met het gevraagde, waarbij gecne 
ondersteuning, schoring of versterking onder het plafond ver
langd werd. De spanning der kap, dat is dc wijdte tusschen 
dc muren, bedraagt slechts 15'/2 cn geen 17 Ellen, zoo als 
het programma verlangde, terwijl dc hoogte meer bedraagt 
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dan een derde deel der spanning, welke gebreken reeds 
genoegzaam waren dit ontwerp af te keuren. 

OJI de samenstelling der kap zelve werden echler daaren
boven dc volgende aanmerkingen gemaakt. 

De vorm van hel dak keurde men in de eerste plaats 
verkeerd aangewend en onaangenaam voor het oog; terwijl 
deze vorm a la mansarde niet genoeg voor algcmccne toe
passing geschikt is; het onmiddellijk stellen van dc spanten 
met hunne voeten op platen, op de zijmuren liggende, cn 
het eenige Palmen hoogcr aanschroeven der balken tegen 
deze spanten, is geheel af tc keuren, cn ten ccnemalc in 
strijd met eenc goede constructie; ook niet beantwoordende 
aan de vraag, die de meest mogelijke sterkte voorschreef. 

De spanten zelve zijn veel le zwaar; zoowel het regte als 
boogvormige gedeelte is dertien Duimen breed cn tien Duimen 
dik, terwijl de doorsnede daarvan een' oiigcsebikten vorm 
heeft, daar het eenc bekende zaak is, dat de ijzeren staven 
in den vorm der letter H. bij dc minste massa den meesten 
wederstand hebben, hetgeen iu den geest des programma's 
lag, hetwelk verlangde, dat dc incest mogelijke sterkte met 
dc minste kostbaarheid moest vcrecnigd worden; hierom 
merkte ook ccn der beoordeelaars op, dat dc vervaardiger 
meer getrouw aan zijne spreuk was gebleven, dan aan het 
programma , dewijl cr tc veel ijzer noodig is, zonder dat de 
kracht daarvan doeltreffend is aangewend; het boogvormige 
doet daarenboven niets ter zaak, wijl dc kracht der boog 
niet in werking gesteld wordt. Daarbij komt het geheel op 
de tickankers aan, die in gecne verhouding tot hel overige, 
of tot dc daarmede aan te wenden kracht slaan. De wijze 
waarop dc ïnidileiiliangcr is aangebragt, werd mede afgekeurd, 
daar dezelve eigenlijk niets afdoet, vooral wanneer de spijkers 
of bouten, waarmede de doorgaande houten legger (die op 
dc zolder-balklaag ligt) bevestigd is, toegeven of loslaten. 
Eindelijk ware het meer in den geest van het programma 
geweest, de gordingen en nok niet van hout, maar desgelijks 
van ijzer te projecteren, iets, dal daarenboven sterker was 
voor het verband der kap over dc lengte, omdat ijzer met 
ijzer zich heter laat verbinden, dan hout met ijzer. Het 
houten dakbeschot had alsdan mede kuiiuen worden wegge
laten, cn de verlangde bedekking niet metaalbladen, op dunne 
ijzeren spanribbctjes kunnen geschieden, zoo als bij vele be
staande constructies van dien aard plaals heeft, cn waarmede 
levens beter aan het voorschrift, de minste kostbaarheid, ware 
voldaan geworden. 

Alle genoemde aanmerkingen waren van genoegsamen grond 
voor de beoordeelaars, om dit ontwerp eenparig, als voor gecne 
bckrooiiiii" vatbaar le beschouwen." 

Ten slotte werden de toegewezene F.ereprijzen uil-
, gereikt aan de Heeren \V. J. J. OFFE>BERG, te Amster-
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dam, cn W. A. SCHOI.TEN , te Purmerend; waarna deze ij eenc gepaste toespraak, door den Voorzitter gesloten 
derde Algemeene Vergadering, onder dankzegging aan werd. 
de Leden voor de geschonkene tegenwoordigheid, mei i Accordeert mcl het geëxtraheerde uil de notulen van 

de in het hoofd dezes genoemde Vergadering, 
dc Secretaris 

Js. WARNSINCK. 

B O E K A A I M K O I M D I C I I M C . 

Bij de Boekhandelaars fVetjtingh en van der Haart tc 
Amsterdam, is eene inteekening opengesteld op een Handhoek 
hij het bepalen der afmetingen der voornaamste deelen 
van bouwkundige zamenstellingen, naar de daarop wer
kende krachten of belastingen ; in overeenstemming met 
het werkdadig» bewerkt en ook voor minder geoefenden 
verstaanbaar gemaakt, door den lieer VV. A. FuoiiEii, 
Ridder der Orde van de Eikenkroon, cn Eerste Luitenant-
Ingenieur, welk Handboek in drie of vier Stukken, geziinie-
lijk omstreeks dertig Vellen druks bevattende, zal in het 
lichl verschijnen. 

Het Eerste Stuk zal over den wederstand der bouwstoffen 
bandelen, cn in dc volgende Stukken zal worden aangewe
zen , welke afmetingen aan de hoofddoelen der bouwkundige 
zamenstellingen moeien gegeven worden, om dezelve tegen 
dc daarop werkende krachten bestand le doen zijn, en eencn 
voldoenden hechten bouw le bekomen. 

Dc schrijver heeft zich tol hoofddoel gesteld: 
1" om dc berekeningen zoowel te doen overeenstemmen met 

bestaande of beslaan hebbende hechte en toch niet van ver
kwisting getuigende zamenstellingen, als met dc beste daartoe 
betrekkelijke bekende proeven; 

2'J om de berekeningen van de (dikwerf langwijlige) inte

gration te bevrijden, en vooral, om die niet door toepassing 
j van de, tegenwoordig in zwang zijnde vergelijking der levende 

krachten, even als in Engeland en Dttitschland reeds ge
schiedt, tc verduisteren cn moeijelijker te maken; zoodat 
dan ook slechts weinige der beslaande berekeningen zullen 

• worden bijbehouden; 
I5" om door uitvoerige tafels, liel rellende de afmetingen der 

voornaamste deelen, zoo van den gewonen huishouw, als van 
aanzienlijke construction, hel maken van ontwerpen le ver-
ligten. 

De kunde vau den bereids gunstig bekenden Schrijver, 
doel niet grond verwachten, (lal 'Ml Handboek van groot nul 
en belang voor alle bouwkundigen zijn zal, die bij hiiime 
ontwerpen, deugdzaamheid niet minkostbaarheid wensehcii te 
vereenigen, en daarom voor hunne construction liever gezonde 
tlieoriëii, iu overeenstemming met bekende proeven, dan 
blootclijk uit de lucht gegrepene leerstellingen willen volgen. 

YAij vermeenen dan ook, op de uitgave van gemeld werk 
te mogen opmerkzaam maken, met den wensen, dat ccne 
gereede deelneming, de Uitgevers in staat moge stellen, dit 
Jlandhock eerlang in liet licht le doen verschijnen. 

.Is. WARNSINCK.. 



ONTGRAVING DER FUNDERING VAN DE KERK EN DEN TOREN TE DORDRECHT. 
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IETS, BETREFFENDE DE GROOTE K E R K E N TOREN, 
TE DOKBBECHT. 

Medegedeeld door fi. ,V. I TZ, Stads Architect aldaar. 

aar het bij enkele mijner kunst
broeders bekend is, dat zich aan 
de Grootc Kerk te dezer Stede 
van tijd tot tijd gebreken voor
doen, welke van eenen zorg-
wekkeiiden aard zijn, en doen 
vreezeu, dat dit inderdaad 
prachtig gebouw, deszelfs ont
binding nadert, zoo niet tijdig 
met eene krachtige hand en 
met aanwending van groote 

kosten, de vernielende baud des tijds als het ware 
met geweld gebreideld wordt, achten wij hel niet 
onbelangrijk, onze bevinding ten opzigte van dit 
gebouw en «len daaraan verbonden Toren mede te 
deelen. 

Deze mededceling zullen wij zoo beknopt mogelijk 
in drie afileelingen inkleetlen, om 

Ten eerste: de Kerk cn den Toren van ccne geschied
kundige zijde te beschouwen en zoo veel ons de oor
konden daarvan achterlieten, en onze bevinding raad-
plegende, te trachten derzelver tijd van bouwing en 
ouderdom te bepalen. 

Ten tweede: melding te maken van de gebreken, voor 
zoo verre die aan ons bekend zijn geworden, uit oude 
geschriften, uit ccne twaalfjarige ondervinding en het 
te dien einde plaats geha«l hebbende onderzoek, en 

Ten derde: eene medudeeling onzer beschouwing 
te doen, over hetgene de gedane ontgraving der fon
damenten ons heeft doen zien; het bevondene 
toe te passen op Kerk en Toren, en ten slotte te vcr-

D. III. 

melden, al hetgene aanleiding gegeven kan hebben, tol 
de bestaande gebreken, voor zoo verre die als oor
zaken aau ous bekend zijn geworden. 

Daartoe overgaande, bepalen wij ons ten eerste, 
bij cenc beknopte geschiedkundige beschouwing van 
«lc Groote Kerk en derzelver Toren te Dordrecht, en 
wel eerstelijk bij de Kerk. 

Dat dit gebouw eene der grootste cn voortreffe
lijkste in tien spitsbogenstijl gebouwde kerken van 
Nederland is, achten wij bij onze kunstbroeders, 
voor welke wij schrijven, genoegzaam bekend '). 
Minder bekend is het, dat zij eene der oudste is, doch 
ook dat met sommige andere kerken in ons Vaderlaml 
en elders gemeen heeft, dat zij niet te gelijkertijd 
in haar geheel is aangelegd en afgebouwd geworden. 

Wat den lijd van derzelver bouwing betreft, rekenen 
wij ons zeer verpligt, aan onzen verdienstelijken stad
genoot den Heer J. Smits Jz. Geschiedschrijver dezer 
Stad, die ous «le vrijheid gaf, voor zoo verre wij 
zulks tot ons oogmerk dienstig keurden, gebruik te 
maken van Zijn Eds. voor dc drukpers gereed liggend 
Handschrift: „Vervolg der Beschrijving «Ier Stad Dor
drecht." Gemelde Heer maakt daarin meltling van een 
in zijn bezit zich bevindend hoogst belangrijk oud Hand
schrift in Folio, zijnde eene Beschrijving van Dordrecht, 
groot 105 Bl. waarschijnlijk van Corn, ran Somerenl). 

') Over stijl en vorm dezer Kerk en eenige bijzonderheden be
tredende derzelver Toren, zie men ff. C. Timmerman, Bouwkunde 
«Ier Middeleeuwen, lil. 107. 

') Zie Beschrijving der Stad Dordrecht, door ./. Smits iw cn 
D' O. ü. J. Schotel V. D. M. tc Chaain 3- AOev. Bl. C2. 

T G 
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Wij zijn liet niet Recensent in de Xadcrlandsche 
Letteroefeningen volkomen eens, dat dit Werk, wanneer 
het voltooid zal zijn, cene belangrijke aanwinst voor 
onze Vaderlandsche Letter- en Geschiedkunde zal 
wezen, waarin onder anderen melding wordt gemaakt 
van een latijnsch Calendarium of Dagregister, op zes 
bladen perkament geschreven door Pieler Michelsz, 
Kapellaan van O. L-Vrouwe Kerk te Dordrecht, die, 
na dat ambt 36 jaren lang bekleed le hebben, in 
1228 overleden is. Hetzelve liep van 1168 tot 1203, 
was afkomstig uit het geslacht van OCWJ >) en in 
hel bezit geraakt van zekeren Mr. Hendrik de Weert, 
en door dezen ter afschrijving en vertaling aan gemel-
den 6'. van Someren afgegeven; het is dit sluk, het
welk wij bijzonder tot.ons ontwerp dienstig keuren. 

Gemeld Calendarium zegt: 
„In den jare 1160 was Jan IJsbrand» Zn- Pastoor 

„der Parochiale Kerk van onze L. V. te Dordrecht; 
„hij is overleden den l l c " Mei 1175 cn was de achtste 
„Pastoor dezer Kerk." 

Indien nu deze Pastoor bij zijn afsterven 25 jaren 
in die betrekking kan geweest zijn, cn men aanneemt, 
dat dc achtste Pastoor 32 jaren nadat dc dienst in 
deze Kerk aangevangen is, oud was, dan zouden deze 
twee getallen (le zanten 57) van bet sterfjaar van 
IJsbrandsz. (1175) moeten worden afgetrokken; 
waaruit volgen zou, «lat in het jaar 1118 «lo eerste 
dienst in die Kerk verrigt was. 

Berekent men nu daarbij, dat cr 20 ii 50 jaren 
kunnen noodig geweest zijn, lot den bouw dezer Kerk, 
dan moet de aanvang van denzelven gerekend worden 
plaats gehad te hebben, slaande de Grafelijke Regering 
in 1080 of 1090 onder Dirk V 2). 

Meergemeld Calendarium zegt verder: 
„In den jare 1171 begon men het nieuwe koor en 

„het kruiswerk te bouwen; er kwamen vele schepen 
„met kalk en steen van Luik, maar daar hier vele 
„menselien aan de pest stierven, trokken de meeste 
„arbeiders weder naar huis." 

En verder: 
„In 1182 werd bet nieuwe koor en het kruiswerk 

„van boven tocgedigt. 
„In den jare 1183 werd het groote Altaar afge-

') Dit aanzienlijk geslacht was reeds in 1230. te Dordrecht aan 
de Regering. 

V. Halen, Beschr. van Dordrecht, hl. 1171. 
•) Dirk V werd iu Holland als Gr.ia gehuldigd, in den 

jare 1077. Hij stierf den 15" Augustus 1091. 
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„broken, cn de muur aan het Oosleindc nedergewor-
„pen, en toen scheen onze Kerk «loor dien nieuwen aan-
„bouw wel eens zoo groot. Kort daarna werd een 
„heerlijk nieuw Hoofdaltaar in het nieuwe koor ge-
„zet, en «Ie Bisschop van Utrecht, Baldewijn, wijdde 
„onze Kerk op den eersten Zondag van den Advent." 

Wijders vindt men in dalzelfde Calendarium be
halve eenige Aaiilcckciiingcii wegens den Toren, nog 
eene bijzonderheid, te weten: 

„In den jare 119G «len 5 e n Maart, is overleden 
„Anna de Groot, oud 115 jaren, geestelijke maagd 
„zijnde. Haar grootvader Pieter de Groot, was Bouvv-
„meester dezer Kerk geweest, enz. 

Deze Anna de Groot was «lus geboren in 1081, 
cn haar grootvader welke toen omtrent 50 jaren 
oud geweest kan zijn, was juist een man van 
dien leeftijd, waarin zoodanige werken van aanbelang, 
aan ccn' Bouwmeester van ondervinding worden opge
dragen. 

Uit gemeld Calendarium blijkt alzoo, hetgeen ook 
iedere Bouwkundige van ervaring, bij eenc naauvv-
keurige beschouwing van het inwendige van dit ge
bouw, ontwaren kan, dat bet koor met deszelfs omgang 
van latere dagtcckening is; wel beerscht cr in het 
geheel geen noemenswaardig verschil, cn zelfs is het 
mocij«'lijk cene juiste afscheiding aan le wijzen, «loch 
dc omgangen en zuilenrij van het koor verschillen 
in afmetingen cn afstanden met die van hel schip der 
Kerk. Niettemin beerscht «loor «1«; geheele Kerk been, 
dezelfde stijl, verdeeling en profilering; weshalve wij 
veronderstellen, dal bij «Ie vollooijing van hel geheel, 
het oorspronkelijke plan gevolgd zal zijn; dal echter 
het koor en het kruiswerk, (zoo als het Calemlarium 
zegt) (c gelijkertijd ondernomen zouden zijn, betwij
felen wij zeer, en houden het daarvoor, dat in het
zelve, hetzij door eenc vcrkccrtlc vertaling of overschrij
ving, eene vergissing is ingeslopen, en die verbouwing 
aldus vermeld zou hebben moeten zijn: 

„In den jare 1171 begon men het nieuwe koor 
„aan het kruiswerk te bouwen." 

Kn later: 
„In 1182 werd bet nieuwe koor aan hel kruis

k e r k (slaaiule) van boven loegedigt." 
Deze veronderstelling vindt te inceriler grond in 

dc uitdrukking: 
„ Eo toen scheen onze Kerk door dien nieuw en 

„aanbouw wel eens zoo groot." 
Ware hel kruis onder dien aanbouw begrepen 
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geweest, dan zou men gezegd hebben: „cn toen 
scheen onz«; Kerk wel tweemaal zoo groot." 

Opmerkelijk is het, dal de lenglc van het schip 
en de breedte van het kruis, tusschen den Toren en 
het koor, juist in lengte overeenkomen niet de lenglc 
van het geheele koor en den daar achterom loopenden 
omgang, en verder, dat dc gebreken, welke zich aan 
hel schip en den daaraan grenzenden Noorder- en Zui
dergang opdoen, ook aan het geheele kruis waartc-
nemen zijn; terwijl het koor met deszelfs omgangen, 
zoo iu hoofdinuren als wulven, iu vergelijking tot 
eerstgenoemde, nagenoeg zonder gebreken zijn. 

Doch hetgeen nu wij meenen, dat ten deze alles af-
doet, is: «lat de Toren, het schip met «lcszelfs Noord
en Zuiderpanden en aansluitende kapellen, alsmede het i 
geheele kruis van baksteen, zoogenaamde reuzenmop
pen, is gebouwd; terwijl het geheele koor inct deszelfs 
omgangenen kapellen van binnen weldenzelfden steen 
heeft, doch van builen gebeid en al opgetrokken of 
bemanteld is, met dezelfde soort van graniet, welke 
binnen in de Kerk, voor de pilaren en bogen ge
bezigd is. 

Een en ander bevestigt ons aldus in het vermoe
den, «lat bet schip met deszelfs zijgangen en het kruis 
der Kerk, thans (1845) eenen ouderdom van 755 
tot 740 jaren, cn het koor met deszelfs omgang, «lien 
van omtrent 660 jaren bereikt kan hebben. 

Het zoogenaamde Vrouwenkoor, aan de Noordzijde 
van bet booge koor staande, is echter van lateien tijd, 
waarschijnlijk van ongeveer de tweede helft der 15e 

Eeuw: in cene van «lezer Stads rekeningen van 1281, 
wordt gevonden, dat het Altaar, door den Bisschop 
van Utrecht, in «lien tijd is gewijd geworden. 

Tot dusverre wat den tijd der stichting van de Kerk 
aangaat; wij zullen op gelijken grond, die van den 
Toren trachten duidelijk te maken, waartoe meerge
meld Calendarium ons alweder de behulpzame band 
biedt; hetzelve zegt: 

„In den jare 1168 werd de groote klok in den 
„Toren «lezer Kerk gehangen en woog over de 5000 P. 

„In «len jare 1170 werd nog cene klok in «len Toren 
„gehangen, doch deze was zoo zwaar niel. 

„Op den 15™ Augustus 1191 werd de Kerkloren 
„veel versterkt, omdat men vreesde, dat dezelve «loor 
„de zwaarte der klokken moest nederslorlen." 

Van welken aard die versterking geweest zij, blijkl 
net zekerheid nergens uit; evenwel is aan dc front-
zijde van het legen den Noorderwand des torens in hel | 

naast, bij den Westergeve] van de Kerk staande Contre
fort , tot op eene aanmerkelijke hoogte, eene belang
rijk»! inkassing van metselwerk, hetwelk later g«dijk 
gehakt schijnt te wezen, waarlenenien , bel welk ons 
doet vermoeden, dat «laar ter plaatse oen hulp-Con
trefort aanwezig kan geweest zijn; de sporen daarvan, 
zijn ook bij de iu 1844 gedane ontgraving, (waarvan 
later) onder den grond gevonden, in eene tegen «le 
tendering van gezegd Contrefort aangebragte belang1-
rijke massa metselwerk, op <l«; hierbij gaande teekening 
aangeduid mei de lel ter I), en «le verzwaring «Ic'S voel-
mutirs van gezeg«l Contrefort L. 

Vermoedelijk bestond de Toren, waarvan hiervoren 
gesproken wordt, eene eeuw later nog, cn daar dezelve 
even als de Kerk, door de Graven van Holland gesticht 
was, cn Ia Ier ten koste van tie Slad schijnt gekomen 
te zijn, hail men lol het doen van reparation of mo
gelijke afbreking, des Graten toestemming noodig; 
dien ton gevolge zien wij, door Graaf Floris V, 
iu 1290 (dus eenc eeuw na de hiervoren vernioldc 
versterking) eed Handvest verleenen, waarbij bij aan dc 
Poort eren van Dordrecht, do gifte «looi, van «le School 
cn de Kosterij, om die tc geven aan wie zij willen, 
en tevens, dat hij al zijn regl, hetwelk hij had, aan 
den sternen Toren legen het kerkhof, len behoeven van 
dezelve poorteren, vrij en kwijd scheldt1). 

Nu blijft met «Ion Toren verder alles in hel «luister: 
wel Zeggen van Beverwijk cn andere oude geschiedsehrij
vers «lozer Stad, cn onder deze ook Halen in zijne 
Beschrijving der Slad Dordrecht Fol. 92: 

„En is aan de Noordzijde ')de .stichting «los voorsz. 
„Torons uitgehouwen in blaauwen steen, met deze 
,, woorden: 

„ Fundata Sum Anno IIi«!su 1539 Junij 1G." 
Deze inscriptie met nog cene andere, lager ge

plaatste aan diezelfde Noordzijde, vermeldende «Ion 

') tan de Hal. Handvesten enz. van Dordrecht Dl. I. Fol. J!2. 
/onderling genoeg verwart Halen BI. (>85. dezen tegen het kerkhof 
staanden Toren met den Gevangen-Toren, thans, ofschoon onkenbaar, 
(als zijnde iu een particulier buis veranderd), nog aanwezig. Onmo
gelijk kan gezegd Handvest dezen laatste» bedoelen, doordien dezelve 
niet tegen liet Kerkhof, maar aan de overzijde, en wel aan het uiterst* 
punt der langs de Zuidzijde der Kerk beenstroomende oude haven 
staat; welke haven reeds bij het uitgeven van genoemd Handvest 
aanwezig was, ook dc Aaiiteekeniiig (</) bij r. d. H al doet zien. dat 
Baten verkeerd oordeelde: zijnde dc oorspronkelijke brief vak I'loris V. 
hij de Stad nog voorhanden. 

*) Volgens Beverwijk en anderen die Halen voorafgegaan zijn, 
moet bier staan: «binnen den Turen.» 

1C« 
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geweldigen brand die in 1157 op den 28 e n Junij, een 
aanmerkelijk gedeelte dezer Stad en te gclijkcr tijd ook 
al het houtwerk van de Groote Kerk en Toren ver
woestte, alsmede tw ee andere aan de Zuidzijde; de eerste 
vermeldende den grooten Watervloed van 18 November 
1121, de tweede de overwinning op de Lek door dc 
Dordrechtenaren behaald op den l e n Junij 1189, zijn niet 
meer aanwezig en waren het ten tijde dat Balen schreef, 
waarschijnlijk ook niet, want noch hij, noch van 
Oudenhoven, van Someren of Godewijk die cerstge-
noemden voorafgingen, vernielden die inscription gezien 
te hebben; wij veronderstellen, dat de drie laatstge
noemde op houten borden vernield stonden, om reden 
de eerste, die bij Balen uitdrukkelijk een' blaauw en steen 
wordt genoemd, volgens van Beverwijk als een' binnen 
of in den doorgang van den Toren liggenden steen 
vermeld wordt. 

Opmerkelijk is het, dat zich binnen de Kerk meer 
zulke steenen, met de inscriptie: „fundata sum," bevinden, 
onder anderen één tegen dc Noordzijde van het Koor, 
met liet jaartal 1151, en één onder dc banken in de 
nabijheid van den eersten pilaar bij den Toren, langs den 
Zuidcrgang; doch dit zijn zerken van familiegraven. 

Uit het aangevoerde zal men ontwaren, dat er hij 
ons eenige twijfel bestaat of de tegenwoordige Toren, 
welke Balen en anderen vóór en na hem, zeggen in 
1359 gebouwd (of omdat zoo juist de 10" Junij ver
meld wordt) voltooid te zijn, niet nog dezelfde Toren 
is, waarvan het meergenoemd Calendarium in 1168, 
1170, en betrekkelijk deszelfs versterking in 1191, en 
honderd jaren daarna, ten tijde der overgifte door 
Graaf Floris V in 1290, spreekt. 

Voor dit ons vermoeden nieenen wij een afdoend 
bewijs te vinden, in de gelijkheid van steen van Kerk 
en Toren, zoo in vorm als verband; geene enkele in-
kassing, verbinding of aansluiting kan men ontwaren, 
zoo min in het ontgraven geweest zijnde gedeelte der 
fondamenten van Kerk en Toren, als in den opstand 
van den aan de Noord- en Zuidzijde des torens verbonden 
Westersluitgevel der Kerk; wel is waar, op enkele 
plaatsen verradende toppen dier gevels eene jeugdiger 
dagteekening en een ander verband, doch dit is door 
latere répara tien en verandering der daken ontstaan. 
Zoo als de aansluiting van Kerk en Toren zich nu voor
doet, maken zij beide een volmaakt en tc gelij
ker tijd aangelegd geheel uit, zoo wel boven als 
beneden den beganen grond, tot op de houten funde
ring toe. 
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Opmerkelijk is het ook, dat de metselsteen des 
torens, zoo onder als boven den grond, zoo wel in soort 
van steen, als in- en uitwendig verband, volmaakt 
overeenkomt met den bouwval van het huis te Mcr-
wede >) Zelfs bestaat er eene allernaauwkeurigste over
eenkomst in de verspringing der verglaasde patijtsche 
lagen in dc buitenwanden des torens met gezegden 
bouwval, ofschoon aan ecrstgenoeniden, vooral boven 
onder de eerste waterlijst, een ruitsgewijzc band ge
vonden wordt; ook aan derzelver West- en Zuidzijde 
vindt men figuren van gelijke verglaasde patijtsche 
lagen, zoo als men in het klein aan verschillende 
stukken steen der pilaren en bogen, doch op ieder 
dier hoofddoelen van elkander verschillende, binnen 
in de Kerk hier en daar zien kan, cn bij ons het 
vermoeden doet ontstaan, dat dit dc mecsters-merken 
geweest zijn, waarvan enkele schrijvers spreken. 

Die ingemetselde figuren buiten aan de Westzijde 
van den Toren zijn als die binnen aan verschil
lende pilaren, als 

Nog een' anderen grond voor ons vermoeden, mee-
nen wij gevonden le hebben, bij dc ontgraving der 
fondering, in de zigtbarc verzwaring des fondament-
muili's van het meergenoemd Contrefort, met Na-
mensche hardsteenslukken, op de teckening bij L, 
duidelijk gemaakt, en de daar tegen aan gesloten 
hebbende massa metselwerk D , thans echter bevon
den ongeveer 0,08 El afgeweken te zijn, doch waar
van de duidelijke sporen, dat dezelve tegen elkander 

gemetseld zijn geweest, konden waargenomen worden, 
in het bijzonder ook aan deszelfs voet, doordien 
zich zoowel aan de versnijding des Contreforts als 
aan den oorsprong dier massa metselwerk, zes kle-
zoors versnijdingen bevonden, naauw keurig in af
metingen cn verbrokkeling aan elkander gelijk, doch 
aan dc Torenzijde 0,52 El lager gelegen, vermoede
lijk ter oorzake van het inzinken des Torens. 

Uit een en ander vermecnen wij op goede gronden 
bewezen te hebben, dat de Toren te gelijk met het 

') Dit huis was ongetwijfeld in deszclfs eersten toestand een vierkant 
gebouw met kanteelingcn en torens enz., In vervolg van tijd schijnen 
er ecu paar zijvleugels bij aangebouwd tc zijn, en vermoedelijk is ccn 
van dezelve in het jaar 1200 gebouwd, wijl men in de Culcmborg-
sche Kronijk iu dc Analccte van Matheus opgenomen, vindt aangc-
teckend , dat, in het opgegeven jaar eene nieuwe Halle of Zaal 
aan het Huis tc Merwcdc gebouwd is, waarvan waarschijnlijk de 
tegenwoordige Westelijke Gevelmuur het ovcrblijf.-cl is, (aan beide is 
het Vlaainseb verband gebezigd). Smit» en Schotel, Beschrijv. van 
Dordrecht, Bl. 81. 
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voorste gedeelte der Kerk ondernomen cn dus de tijd 
van deszelfs stichting, die Balen zegt, Anno 1339 planls 
gehad te hebben, terug te moeten brengen, tot onge
veer de jaren 1080 of 1090. Wclligt dan ook, dat 
Balen cn anderen vóór hem, zich in den bewusten steen 
vergist hebben, daar ook deze mogelijk niet anders dan 
eene grafzerk geweest is, die later bij het vernieuwen 
van den vloer des Torens, is opgeruimd geworden. 

En alzoo zouden beide, de Kerk zoowel als dc Toren 
behooren tot de oudste in Nederland; ter vergelijking 
voegen wij hier onder ') cene beknopte vermelding 
naar rang van ouderdom, van een twaalftal ons bekende 
Hoofdkerken en torens in Nederland, voor zooverre wij 
die uit dc plaatsbeschrijvingen hebben kunnen afleiden. 

oO« 

Üttnrcbr ,~ \ f lUf lian.. 

Inhoudende de vermelding der gebreken voor zoo 
verre dezelve aan ons bekend zijn geworden uit oude 

') Utrecht. Dc Domkerk aldaar bestond reeds vóór 1015. Zie 
A. Rademaker, Kabinet van Nederl. en Klecfschc Oudheden, 0 Deelen, 
Volgens denzelven is die Toren op den 220n Maart 1320 begonnen cn 
den 20™ Januarij 1382 voltooid geworden. 

Het schip der Kerk is door den storm van 1 Augustus 1G74 
vernield; merkwaardig is het, dat diezelfde storm te Utrecht zes 
torens deed ncderstortcn. 

Zie: ,. Tijd.M-brilt voor Geschiedenis, Oudheden en Statistiek van 
Utrecht," l r " Jaargang. 

Leijden. De Pictcr- cn Paulus-kcrk eu Toren; waarschijnlijk 
omstreeks 1080 begonnen, cn op den l l c ° Sept. 1121 ingewijd. 

Deze Toren, die hoog geweest zou zijn 384 Voeten, is na 300 
jaren gestaan te hebben, op den l" 1 Maart 1512 des nachts ten een 
Ure ingestort cn nimmer weer herbouwd. 

Zie: F. ran Mieris, Besclir. van Leijden, 1" Deel Bl. 23. 
Gorinchem. Dc Groote Kerk cn Toren, waarschijnlijk om

streeks 1212 begonnen cn 1263 den 3'" Zondag na Paschen ingewijd. 
Zie: Corn, ran Someren, Beschrijving van Gorinchem. 
Deze Kerk is uit hoofde van bouwvalligheid, op den 17e° Decem

ber 1844 voor ƒ 6110, — voor afbraak verkocht. 
Breda. De Groote Kerk en Toren, waarschijnlijk in het begin 

der 13" Eeuw gebouwd. 
De Toren stortte op den 16"" Januarij 1457 iu. Dc tegenwoordige 

Toren is in 1468 begonnen cn iu 1509 voltooid. 
F. E. ran Goor, Bcschr. van Breda. 
Delft. De Oude of Hvpnütu.vKcrk cn Toren, omstreeks 1240 

liegonncn cn in 1289 voltooid. 
D. tan Bleiswijk, Beschr. van Delft. 
Gouda. De Groote Kerk cn Toren tusschen 1210 en 1250 

gesticht. 
Deze Kerk cn Toren is op den 12<"> Januarij 1552 door den blik

sem getroffen cn geheel verbrand; kort daarna zijn beide wederom 
opgebouwd zoo als die nu zijn. 

J. Kalois, Bcschr. van Gouda. 

geschriften, uit eene twaalfjarige ondervinding en het 
tc dien einde plaats gehad hebbende onderzoek. 

Dat aan gebouwen van dergelijken ouderdom als 
de onderhavige, zich gebreken opdoen, kan geene ver
wondering baren; het is eene hoofdverpligting, dat 
zij, die met het toczigt daarover belast zijn, 
met zorg den aard dier gebreken nagaan. Overtuigd 
van die vcrpligting, gingen wij, van den aanvang, dal 
liet toezigt over dit schoone Kerkgebouw in 1832 aan 
ons toevertrouwd werd, en om te voldoen, aan de ons 
van wege Heeren Kerkmeesteren der Nederduitschc 
Hervormde Gemeente verstrekte instructie, de reeds 
vroeger aan ons bekend geworden zijnde gebreken na, 
trachtten derzelver oorzaken op te sporen, en konden 
wij later op grond der verkregene ondervinding, wei-
ligt eenigzins gewaagd, echter min of meer toch het 
resultaat daarvan opmaken. 

Onze eerste bevinding (in 1852) deed ons ontwaren, 
dat vooral in het voorgcdeelte of het schip der Kerk, 
en deszelfs Noordelijke en Zuidelijke zijwanden, en de 

Nijmegen. De Stevens-Kerk cu Toren, in 1254 begonnen cn 
den 17" Sept. 1273 ingewijd. 

H. K. Arkstee, Beschr. van Nijmegen. 
Leijden. Dc Hooglandsche Kerk, in 1280 begonnen en in 1315 

voltooiden ingewijd; deze Kerk heeft nimmer ceneustecnen Toren gehad. 
F. van Mieris, Bcschr. van Leijden, 1 Dl. Bl. 62. 
'sllertogenbosch. De Groote Kerk. Dc fondamenten begonnen 

in 1280, en de Kerk met eenen koepel in bet kruis cu cenen Toren 
aan liet Wcstcreindc der Kerk, ongeveer 50 jaren daarna voltooid. 

Op den koepel van het kruis der Kerk werd tusschen 1522 cn 
1527 een' houten Toren gesticht, 300 Voeten boven het dak der 
Kerk uitgaande, geheel met lood gedekt; op deszclfs top stond een 
St..lans-beeld van koper gegoten, op cene dito spil, tc zamen 
zwaar 300 P. 

In 1584 sloeg de bliksem in gezegden Toren, cn deed brand ont
staan; ten gevolge waarvan, zoowel deze, als de kap der Kerk, 
cn dc Westertoren geheel vernield werd, welke laatste alleen in 
1587 wederom opgebouwd is geworden. 

Fan Beurn, Bcschr. der stad 's Hertogenbosch. 
Delft. Dc Nieuwe Kerk met het koor en kruiswerk, begonnen 

in 1384 cn van tijd tot lijd daaraan voortgcwerkt, tot dezelve einde
lijk op den 6" Mei 1476 kon worden ingewijd. 

Aan den Toren is dc eerste steen gelegd op dcu C«° Sept. 1396; 
dezelve werd voltooid op dcu 30c» October 1495. 

D. tan Bleiswijk, Bcschr. van Delft. 
*' Gravenhage. Dc Groote Kerk en Toren, waarschijnlijk in de 

laatste helft der 14" Eeuw begonnen eu in het begin der 15» Eeuw voltooid. 
J. de Riemer, Bcschr. van s' Hage. 
Rotterdam. Dc Groote Kerk aangevangen in 1412 eu na veel

vuldige veranderingen, afbrekingen cn wedcropbouwing, omstreeks 
1512 voltooid. 

De Toren begonnen in 1449, en na ccn gelijk wedervaren ondergaan 
te hebben als dc Kerk, iu 1646 voltooid zoo als dezelve thans is. 

J. tan Rijn, Bcschr. van Rotterdam. 
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daaraan sluitende zijgangen en kapellen, belangrijke 
scheuren en verzettingen aanwezig waren, van zeer 
zorgwekkenden aard. 

Aan deze en gene practische bouwkundigen Inci
ter stede, deelden wij van lijd tot tijd onze waarne
mingen mede; vele deelden in onze zorgen, andere 
verwierpen dezelve, ten antwoord gevende, dat zij 
Kerk noch Toren immer anders gekend hadden. 

Dit hield ons niet terug om in onze jaarlijksche 
Verslagen, betreffende den staal der Keiken der Her
vormde Gemeente aan Heeren Kerk meesteren onze be
vinding onbewimpeld inede te deelen; allen deelden in 
onze vrees. 

Tusschen 1852 en 1835 werden enkele gebreken 
waarvan de herstelling gebiedend gevorderd werd, zoo 
als een paar verbrijzelde puntbogen, een boog boven 
het eerste glaslicht, meest aan de Noordzijde der Kerk, 
het naast aan den Toren, cn enkele verbrijzelde vak
ken muurs uitgebroken en met de vereischte zorg 
hersteld; bij vele dier werken ontdekten wij, dat men 
vroeger daaraan reeds gewerkt had. 

In 1835 en 1856 werden wij op ons voorstel, door 
Heeren Kerkmeesleren geauthoriseerd, om de Kerk van 
binnen te laten witten, niet het dubbele oogmerk, om 
behalve dil witten, te gelijkertijd al de in menigte 
aanwezig zijnde scheuren, zoowel in de wulven, als 
aan de muren, voor zoo verre die uit eenen, door middel 
van eenen kaapstand opgehaald wordenden bak, waarin 
zich slechts één man plaatsen kon, bereikt konden 
worden, digt le doen strijken; vau dien lijd al', kon 
men de gebreken met ineenier vrucht nagaan. 

Na den afloop van dat werk, weiden wij le rade, 
om den stand van den Toren, welke van de vroegste 
tijden al' Noordwaarts overhelde1) nutegaan, daar men 
nimmer te dien opzigle eene waarneming scheen ge-

') Dc Toren had vullens oude licschcidcn, en blijkens dc authen
tieke Co|>ie eener teekening, welke vroeger tegen den Torenmuur in 
dc Kerk schijnt gehangen te hebben, op het tegenwoordig vierkant 
iimct eene achtkanten lantaarn, gedekt door ccne spits, a jour op 
»moeten gaan tot op eenc hoogte van ongeveer 108.00 Ellen.» 
(Itiiini 343 Kijul. Voeten). 

Het riiggesehrilt achter op die teekening aanwe/.ig. zegt dien
aangaande under anderen het volgende: 

Nota: den Tliooru is niet hunger gebouwd dan tot dc lijn A. B. 
(Zekere lijn op die teekening aanwe/.ig. ongeveer up de halve hoogte 
van den Toren) waar tusschen de tegenwoordige uurwijzers met 
spitsen en hollen op de frontispice zich vertooncn. Sijiidc de 
overige hoogten nagelaten te volbouwen, om dat de Tliooru reeds 
aan de Noordzijde gesonken is, soo als in de kerk aan de lijst tegen 
den Thuorii, welke voor eenige jaren gerepareerd is, nog te sien is. 

«laan tc hebben. Van den top tot op den beganen grond 
is dezelve binnen door, naauw keurig afgclood gewor
den; daaruit bleek, dat deszelfs overhelling Noordwaarts 
bedroeg 1,535 en Westwaarts 0,03 El. Van die waar
neming deden wij echler geen officieel verslag, daar 
men nimmer op de gedachte was gekomen, dat die 
overhelling toe kon nemen. Deze waarneming is geschied 
op den 27lI> September 1856. 

Op ons journaal teekenden wij echter die afmeting 
af, met eene naaiiwkeurige aanduiding, hoe bij vervolg 
van tijd, de vasten punten van allooding weder ge
vonden konden worden. 

Het gevolg van bet witten was, dat men reeds in 
hetzelfde jaar een gebrek boven den tweeden punlboog 
aan de Noordzijde van het koor, het naast bij het 
kruis ontwaarde, doordien ongeveer drie maanden na 
dat verrigte werk, de daarin digtgemaakte scheuren 
opengingen cn van tijd tot tijd stukjes kalk en steen 
ontvielen. Onmiddelijk werden er maatregelen genomen, 
die tot heden toe een gewenscht resultaat voor dien 
boog schijnen op te leveren, doch thans (1815) is het 
de eerste boog die ons zorg baart, doordien dezelve 
aanmerkelijk begint te scheuren. 

Ook heeft men de overtuiging, dat de aan het 
koor grenzende Zuider-kruispilaur sedert een twintigtal 
jaren nagenoeg 51 Sliepen gezakt is. 

Eene zelfde zakking begon zich sedert 1812 aan «len 
«laar tegenoverstaand en Noorder kruispilaar op te doen; 
thans (February 1815) is «lit tot vijf Strepen toegenomen. 

Het was ook in datzelfde jaar 1836, dat men al 
de hangers, waarinde door de breedte «Ier Kerk heen
gaande koppelijzers behoorden te rusten, doch door 
elkander ongeveer zeven Duim vrij hangende, op derzelver 
plaals bragl. 

De Wester eindgevel tusschen den Noordelijken buiten-

En is na alle gedachten in dien tijd dc bovengemelde schilderij 
vau den gebeden Tliooru, maar op bovengemelde plaats opgehangen 
ten bctboon hoe deselve soudc geweest siju, indien deselve na bet 
aloude ontwerp had kunnen volbouwd worden, hetwelk een sccr 
fraai en swaarmocdig gebouw soudc zijn geweest. 

Dordrecht, 17 September 17C2. 

Ten bewijze der Authenticiteit boven aan getcekend: Joannes ran 
Kranenburg, zijnde present geweest Kerkmeester; dc vier Heeren 
Burgciiiccsteicii M'- tiorerl ran Slingclandt, M' Jo/ian Geraarts, 
]Mr- Jolian ran den Burch, M'- linnrois ran den Brandeler cn 
M> Damns ran Slingelandten Andriet de Jong, de twee butsten 
als Oud-Burgemeesters. 

Onder stond: 
J. v. L. 17C2, 25 November. 

wand en het schip «Ier Kerk, zoo wel binnen als bui
ten , belangrijk gescheurd bevonden zijnde, werden in dat 
zelfde jaar de scheuren binnen de Kerk geheel, tloch 
buiten dezelve slechts gedeeltelijk, doch daar waar dit 
geschied is, met zeer harden steen en sterke materialen 
ingekast en digtgemetseld. 

Aan «le binnenzijde waren de scheuren al spoedig 
wederom kenbaar; buiten ging dc verbrokkeling en 
afwijking door hel nieuwe metselwerk heen, en andere, 
vroeger niet beslaan hebbende scheuren deden zich 
voor. 

In het begin van 1857 ontdekten wij van benc«]en 
af, in den sluifring van het gewelf in het kruis der 
Kerk eene afwijking; met goedkeuring van Heeren 
Kerkaeesterea werd aan dat gewelf hetwelk eene hoogte, 
uit den vloer «Ier Kerk beeft van 21,66 KI, «x-ne stel
ling gehangen. Ontzettend was bet, van nabij tc zien, 
hoedanig «lie ring, welke eenen inwendigen diameter 
heelï van 1,06 El, bij eene hoogte van 0,61 El en eenc 
breedte van 0,52 El verbrijzeld was; stukken van drie 
a vijf Nederl. Ponden hingen op het vullen, zoo dat 
dezelve met de hand van hunne plaats konden geno
men worden, hebbende «lering deszelfs geheele sluiting 
verloren; het gelukte ons dil gebrek te herstellen, de 
geheele ring, met de daartegen aansluitende kruis-
gaten van het gewelf, werd met ijzeren banden 
aaneen verbonden en door middel van beugels, aan 
«le boven de wulven gelegen ba Ik legering, en aan 
«le, over hel kruis der kniisslaande kapgebindten 
bevestigd. 

In hel begin van 1859 kon men duidelijk eene 
belangrijke werking aan «Ie Noordzijde van het schip 
in den eersten punlboog, aansluitende tegen de Oostzijde 
van den Toren, bespeuren, doorgaande van uit den 
top des, op «Ie kapitcclen rustenden gordel hoogs, door 
bet muurwerk heen, lot boven in het hooge wulf; 
ook daaruit ontvielen stukjes steen, en het liet zich 
aanzien, dat deze spoedig «looi- groolcrc stukken gcvolg«l 
zouden worden; op authorisalie weid ten spoedigste 
eene stelling geplaatst, het gebrekkige uitgebroken, 
en zoo wel de onder- als bovenboog op nieuw inge
metseld, door de volle dikte des zijmuurs van hel schip 
been, welke is 1,26 E l , zijnde de bovenboog op twee 
zware ijzeren koepels gevangen. 

Bij het inbreken van «len bovenboog, ontwaarde 
men, dut dezelve in vroeger lijd reeds eene belangrijke 
reparatie had ondergaan; men had toen echler de scheu
ren slechts met houten wiggen vastgeklemd en alleen 

de binnen cn buitenzijden van den muur een' steen 
dik aangestopt '). 

Wij deden bij die gelegenhei«l dc kruin van het in 
den Toren verbonden kapiteel op het naastaanvolgende, 
hetwelk op eenen afstand van 4,33 El van het eerst
genoemde verwijderd is, waterpassen, en vonden een 
belangrijk verschil van 0,28 El aan tien toren lager 
zijnde, terwijl tie overige kapitcclen door bet schip 
der Kerk, vrij wel onder eene horizontale lijn zijn 
gebleven. 

Men meende tlaarop na dc gedane herstellingen, 
dat alle zwarigheden (althans voor eencn tijd) over
wonnen waren, en ging, tloch niel zonder bezorgheid, 
naauwkeurig lettende op al de bekende gebreken, de 
toekomst te gemoet. 

Zoo naderde men de tweede helft van het jaar 
1842, toen het ons al meer en meer duidelijk werd, 
dat in onderscheidene velden van het wulf in het 
schip der Kerk, zoo ook in de gordelbogen boven dc 
pilaren, de sliiilinuren onder, eu de bogen boven dc 
glasramen, alsmede de wulven in «len gang, de bui
tenmuur en de tusschen dezelve in den Toren instaande 
Westelijke sluitinuur, alles aan «le Noordzijde van het 
schip der Kerk, zoo ook verscheidene ribhogen, op 
welke de wulven rustten in het schip en «len gezegden 
gang, derzelver vroegere gebreken niet alleen wederom 
aan den dag bragten, maar behalve «lie, ook belang
rijke nieuwe scheuren aantoonden. 

In hel lx3gin van 1843 vermeerderden «le gebreken 
in de Kerk, eu daar de scheuren in «Ie w ttlven meestal 
van het Zuidwesten naar het Noordoosten, eu andere 
meer l)epaal<l van het Zuiden naar hel Nooiden liepen, 
en de hoofdimiren van het schip der Kerk zoowel, als 
de Weslersluitimiren lusschen «len Toren en de buiten
wanden , alsmede tie kap der Kerk en den Toren ver
bonden zijn, kwam bij ons de bedenking op, of de 
Toren ook welligt' iu deszelfs Noordwaartsche over
helling kon toegenomen zijn. 

Op den 19*" Janiiarij 1813 bewerkstelligden wij eene 
allooding van den Toren, en bevonden wij «lezelve te 
bedragen 1,425 El Noordwaarts en 0,05 Westwaarts; 
hetwelk eene toeneming Noordwaarts scheen aan le 
duiden vau 0,00 KI. Daar mi de eerste allooding in 1856 
(Zie Bladz. 256) niet officieel geschied was, gaven wij 
aan «le Stedelijke Regering (daar de Toren aan de 

') Waarschijnlijk is dit de reparatie geweest, vermeld in Noot 
Bladz. 2">5 cu 250. 
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Stad behoort) bij Procesverbaal, berigt van onze be
vinding en verzochten wij, om bij volgende te doene 
hcrlooding geassisteerd te worden, door twee bevoegde 
personen, Welke ten deze als getuigen konden dienen; 
dewelke onmiddclijk benoemd, en tot dat werk aan 
ons toegevoegd zijn geworden. 

De Toren is vervolgens geregeld één a twee malen 
in elke drie maanden nagezien, doch tot heden (Fe
bruary 1845) is er geene noemenswaardige verandering 
waargenomen. 

Aan fleeren Kerkmecsteren, aan wien wij, naar gelang 
van de zich opdoende omstandigheden, telkens schrifte
lijk rapport deden, en die alle in gelijke opzigten niet 
ous eenstemmig van gevoelen waren, stelden wij den 
23 e n January 1843 voor, om in den loop van dat jaar 
de fondamenten van ccn gedeelte des gebouws, en 
wel bepaaldelijk aan de Noordzijde, daar waar beide 
Kerk en Toren aan elkander grenzen, le doen onder
zoeken, en tevens om eene stelling tc doen plaatsen, 
tol onder het eerste wulfvak in het schip der Kerk, 
naast aa» den Toren; het eerste met het oogmerk, om 
den aard en den toestand der fondering te kennen, 
daar het ons niet onwaarschijnlijk voorkwam, dat dc 
oorsprong der zich voordoende gebreken, in plaats van 
boven den beganen grond, beneden denzclven gezocht 
moest worden. 

Het laatste, om van nabij te kunnen onderzoeken, 
van welken aard dc gebreken in de wulven waren; 
tot het plaatsen dier stelling weid besloten; de onlgra
ving werd in deliberatie gehouden. 

Den 21ei> Junij van dat jaar was de stelling opgcrigt 
en beklimbaar, en vrecsselijk was het, van nabij te 
zien, hoe de ribbogen waarop dc wulven behoorden 
te ruste», niet alleen in het eerste wulfvak bij den 
Toren, maar ook verder op door het schip heen, tot 
aan het kruis toe ontzet waren. 

Voor zoo verre de genoemde stelling strekte, lieten 
wij dadelijk, op de daartoe verleende niagtiging maat
regelen tot behoud beramen, de defecte ribbogen1) 
(waar onder één, welke geheel los en zelfs in eene 
slingerende beweging was) werden door middel van 
zware ijzeren beugels gehangen, welke beugels door 
middel van schroefbouten door het hart der ribbogen, 

') Dc ribbogen jn bet hooge wulf, hebben cenc zwaarte van 0.32 
hij 0.3U Jd; liet metselwerk «laar boven, heeft o|> de kruin der wul
ven eene dikte van 0.18 El eu iu de kiel boven de elkander krui
sende ribbogen eene dikte van 0,32 El. De kruisbogen hebben eene 
iwaarte van 0.265 hij 0.305 El. 

en het daar boven zijnde metselwerk heengaande, in 
eene aangebragte balklcgering boven op dc gcbindbal-
ken der Kerk gevangen werden, met dat gewenscht 
gevolg, dat men door het voorzigtig aandraaijen der moe
ren bespeurde, dat de ontzette ribbogen wederom op 
hunne plaats, en volkomen met het metselwerk, waar
van dezelve losgescheurd waren, herecnigd zijn ge
worden ; dit geschied zijnde , zijn vervolgens de defecte 
en verbrijzelde deelen uit de wulven uitgenomen en dc 
daarin aanwezige scheuren, zoo ook die in den Zuider 
en Noorder kerkwand, en Oostzijde van den Toren uit
gebroken, digtgemetseld en wederom overgepleisterd 
geworden; alles voor zoo verre deze stelling reikte. 
Slaande deze werkzaamheden herhaalden wij aan Hecren 
Kerkmecsteren ons vroeger reeds meermalen gedaan 
voorstel, om door twee onpartijdige deskundigen den 
stand van zaken tc doen onderzoeken, en stelden voor, 
de gemaakte stelling te vervolgen, tot aan het kruis 
der Kerk, zoo ook in den Noordergang, om dat ook 
daar dezelfde gebreken, doch niet in eene zoo hooge 
mate schenen te heerschen; oordeelende tevens, dat de 
gebreken in den Zuidergang niet van dien aard waren, 
dat dezelve voor als nog voorziening vorderden. 

Wat het eerste voorstel betreft, werden op den 
14" Julij 1845 na gehoudene deliberation tot die Com
missie benoemd, dc WelEd. Heer W. N. R O S E , Archi
tect der stad Rotterdam en de WelEd. Gestr. Heer 
C. J . KRAIJENHOFF van de Leur, Kapitein, eerst aanwe-
zend Ingenieur te Dordrecht; gemelde Hecren lieten 
zich die benoeming welgevallen, terwijl de opneming 
plaats had op den 24 e n daaraanvolgende. 

Den l e n Augustus 1845 werd door gemelde Hecren 
een zeer gemotiveerd rapport uitgebragt, hetwelk al 
het reeds vroeger door ons opgegevene betrekkelijk 
de gebreken van Kerk en Toren volkomen bevestigde, 
terwijl al het bevondene zoo niet geheel, dan toch 
grootendeels doorhuil Ed. werd toegeschreven, aan cenc 
medewijking of gedrongene volging der Kerk van de 
Noordelijke overhelling des Torens, welke overhelling 
hun Ed. vermeenden te moeten toeschrijven aan ver
zakking van deszelfs fondamenten, waarvan het onder
zoek ten sterkste door hun Ed. werd aanbevolen. 
Zijnde hun Eds. werkzaamheden daarmede geëindigd. 

Ten gevolge van het aldus te werk gestelde onder
zoek en na tie overweging van het genoemde rapport, 
werden wij gemagtigd tot het doorleggen der stelling 
tot aan het kruis en het vervolgen der werkzaamheden, 
en werd na deliberatie besloten, de Godsdienstoefenin

gen gedurende eenigen tijd, aanvang nemende 6 Augus
tus 1843, in deze Kerk te staken. 

De stelling voltooid zijnde, kon men het kwaad 
van naderbij beschouwen; inderdaad was hetzelve ont
zettend: op één' na waren al dc ribbogen verzet, 
los, cn door derzelver omtrek heen gebogen, twee zelfs 
bij de minste aanraking gereed tc vallen, al de vel
den der wulven waren deels verbrijzeld, afgescheurd; 
van beneden af was zulks niet te zien, door den afstand 
cn het overdekken met witkalk, welke echter naderbij 
komende, bij dc minste aanraking afviel en de hoe
grootheid van het kwaad duidelijker maakte. 

Onmiddclijk werden aan de wulven en derzelver 
ribbogen, dezelfde middelen als bij den Toren be
raamd en te werk gesteld, de gebreken in dc muren 
weiden uitgehakt, ingemetseld cn waar het noodig 
was, overpleislcrd; tic gebreken in tien Noordergang van 
den Wcstergcvel tot aan den Noordcrkruisarm, werden 
mede nagezien en hersteld, cn deze cn het schip der 
Kerk geheel cn al overgewit, terwijl op den 5 e n Novem
ber deszelfden jaars, de gewone Godsdienst in dezelve 
wederom verrigt werd. 

Staande tic opgenoemde werkzaamheden, ontdekte 
men behalve cenc menigte andere gebreken, dat de 
hoofdboog tusschen het schip cn het kruis, bestaande 
uit onderscheidene lagen van gehouwen steen, over 
elkander heen gewerkt, aanmerkelijk gespat was, 
op sommige plaatsen eene afwijking hebbende van 
0,07 El over ccne lengte van nagenoeg 3,00 El , 
langs bet Noorder boogbecn, ongeveer op het midden 
van deszelfs omtrek; het Zuider boogbecn had in het 
midden van deszelfs lengte hetzelfde gebrek, doch in 
cenc tegenovergestelde rigting. 

Al tlie afwijkingen, scheuren en verzettingen zijn 
zorgvuldig uitgehakt, schoongemaakt, met koperen wig
gen opgesloten cn de openingen volop digtgemetseld cn 
aangestopt. 

Op enkele plaatsen in dc hoofdmuren, waar scheu
ren eenigzins diep in dezelve moesten worden ingebro
ken, ontdekte men, een' steen diep gekomen zijnde, 
dat dezelve met steengruis en zand gevuld waren. 

Op verscheidene punten, waar men in dc velden der 
wulven werkzaam is geweest, bespeurde men ook bij 
het inbreken, dat reeds vroeger aan dezelve gewerkt 
was geworden, doordien men op verscheidene plaatsen 
ingestopt metselwerk en houten wiggen vond, van aan
merkelijke dikle en omvang. 

Bij den afloop dezer werken, bewerkstelligden wij 
o. u i . 

I eene generale aflooding der overgezette muren cn ko-
| lommen, cn achten het niet ongepast de voornaamste 
| punten hier te laten volgen, en wel eerst die van den 
I Toren, zijnde op de hoogte van 51,00 El, 1,425. 

Vervolgens over de breedte der Kerk, over de mid
dellijn der eerste naastbij den Toren slaande pilaren. 

De in den Zuider buitenwand verbonden zuil 
heeft ccne vlugt van 0,022 EI. 

De Zuider pilaar van het schip eene vlugt 
van 0,10 „ 

De Noorder pilaar van idem eene vlugt van 0,122 „ 
De in den Noorder buitenwand verbonden 

zuil 0,213 „ 
De 3» daarvan verwijderde zuil . . 0,235 „ 
Alles Noordwaarts over cn op ccne gelijke hoogte 

| van 8,03 El uit den kerkvloer. 
Dc lange as van hel gewelf in het tweede veld 

! uit do Oostzijde van den Toren, hangt door den beneden-
as of middellijn der Kerk; zijnde dit eene hoogte van 

i 23,85 E l , 0,443 El Noordwaarts over. 
Dc sluiimuur tusschen den Noordcr buiten

wand cn den Toren, sleept op de boogie van 
12,88 El uit den vloer 0,102 El. 

Dc westergevel van don Noordelijken kruis-
arm, sleept in «len hoek bij den Noorder gevel
muur op 21,30 El uit den vloer . . . . 0,28 „ 

Vervolgens hebben wij cenc naauwkcurigc water
passing gedaan, van den Zuider buitcnw and des Torens 

| naar die van de Noordzijde, en daartoe als vast punt 
I aangenomen, den onderkant van eenen hardsteenen band, 

welke aan beide zijden des Torens, zoo ook voor een 
gedeelte binnen de Kerk, en aan de buitenzijde der 

| Wcstor sluitgevels aanwezig is; ton gevolge waarvan 
, wij bevonden hebben, dat de onderkant van gezegden 

band, aan «le Zuidzijde 0,31 El hooger gelegen is, dan 
! aan do Noordzijde '). 

De begane grond aan de Noord- cn Zuidzijde des 
i Torens, ligt niet don onderkant van dien band gelijk. 

Wij voegen hier nog bij, onze gedane waarneming 
betrekkelijk «len stand van hel orgel, hetwelk in 1671 
in do Oostzijde van tien Toren gesleltl is cn al dc ken-

! merken aantoont, dat hetzelve oorspronkelijk tc 
lood en waterpas gesteld is geweest. Hel staat op do 
volle hoogte van 11,22 Ellen 0,20 El Noordwaarts 

') Wij hebben later eene zelfde waterpassing in de hoogcre ver
diepingen des 'forens bewerkstelligd, cn nagenoeg overal hctzelldc 
verschil verkregen. 
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over, en van middellijn lol middellijn der hoektorens, 
zijnde een afstand van 7.55 Ellen aan de Noordzijde 
0,12 El lager. 

Na al het venïgle werk, hetwelk natuurlijk met 
aanwending van aanzienlijke kosten vergezeld ging, 
hoopte men de zwarigheden overwonnen (e hebben, 
en gingen wij de toekomst niet onbezorgd te gemoel. 
Aan al de voornaamste overhangende punten werden 
kenmerken geplaatst, om in een oogenblik dc ver
anderingen te kunnen waarnemen; wekelijks heeft 
er geregeld eene zorgvuldige inspectie plaats, van 
elke, ook zelfs de minste verandering, wordt schrifte
lijk rapport gedaan, ten einde alle gevaren (voor zoo 
verre die onder inenscbelijk bereik liggen) voor de 
gemeente worden voorgekomen. 

Het jaar 1811 leverde met opzigt tot dc gebreken, 
gecne bijzonderheden op, alleen vertoonde zich aan 
den Westelijken sluitmuur tusschen den Noordei' buiten
wand cn den Toren, eene hernieuwing van scheuren 
en sterke afbladdering van kalk; ook scheen dc eer
ste boog in het koor bij don Noorder kruispilaar cene 
meerdere werking te ondergaan, en gezegde pilaar en 
de iu het Zuiden daar tegenover staande inzakking toe 
te nemen, een en ander reeds op IJl. 256 vermeld. 

Den 20 April 1811 werden wij in Vergadering van 
II. II. Kerkinoesteren, geaulhorisecrd lol het doen ont
graven dor fundering van een gedeelte van Kerk en 
Toren, en bepaalden daartoe, een open terrein, gelegen 
aan de Noordzijde ties Torens, aansluitende tegen den 
Wester sluitgevel der Kerk, tocbeboorende aan een' 
particulier, welke hetzelve daartoe afstond. Dit terrein, 
het eenige zijnde, dat gunstig voor ons gelegen was, ') 
heeft eene lengte van 19,00 Ellen van het Oosten 
naar het Westen, en van 9,00 Ellen van het Zuiden naar 
het Noorden; de toegang daarheen, ging door oen pak
huis, aan denzelfden eigenaar toebehoorende; aan «Ie 
tegenovergestelde zijden van Kerk en Toren was het 
door hooge muren omgeven. 

Onbekend zijnde met de tlicpte of den uitsprong 
van het empatement of aanleg tier fundering, waagde 
men op goed geluk af, op den beganon grond tie 
hoegrootheid van het tc graven gat le bepalen op 

') De overige rijden des Torens zijn belendende particuliere wonin
gen of pakhuizen; alleen aan de vóór- of Westzijde bevindt zich een 
open gang tusschen die particuliere gebouwen en dienende tot 
hoofdingang der Kerk; aan dc Oostzijde staat de Toren tusschen den 
Wester sluitmuur «Ier kerk in en maakt met dezelve, zoo als reeds 
vermeld is. een onafscheidelijk geheel uit. 
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eene lengte van ongeveer 6,00 Ellen bij eene gemiddelde 
breedte van 4,90 Ellen. 

Wij laten bier een kort uiltreksel uit bet te dien 
opziglc gehouden journaal volgen, alleen die dagen 
aanstippende, waarop zich iets bijzonders voordeed. 

Dc begane grond kwam, zoo als hiervoor gezegd 
is, overeen met den onderkant van den hardstcenen 
band op dc hierachter gevoegde teekening aangetoond, 
cn reeds hiervoor op IJl. 262 vermeld. 50 April begon 
men, mei hel gat, in omvang als boven gezegd is, tc 
graven, zijnde de grond aarde, vermengd mei puin en 
doodsbeenderen. 

4 Mei gekomen op de diepte van 1,17 El en aldaar 
langs de Noordzijde des Torens, eene uil springende 
versnijding of banket gevonden, uit den voet des 
Torens 1,135 El Noordwaarts uitspringende. 

Op gelijke tlicpte had het Contrefort aan dc West
zijde een banket van 0,51 El en aan de Noordzijde 
van 1,10 El ; daarop bevond zich echter een brok 
metselwerk, op dc teekening gemerkt IJ, hetgeen niet 
D, zijnde een Noordwaarts afgeweken muur ') ver
cenigd scheen geweest tc zijn; hetzelve werd gevonden 
op 0,75 El beneden den bcgancn grond. 

Langs den Wester sluitmuur werd een gelijksoortig 
banket gevonden, waarvan de voorzijde niet evenwijdig 
met den sluitmuur stond, het verschil is op de teeke
ning bij B on I duidelijk; in het regtstand was ecno 
boogsgewijze iimictscling geschied. 

Tusschen B B ging bet banket tics Contreforts 
door; op 1,50 El beneden den beganen grond is eene 
aaiirazcring E gevonden, zich duidelijk kenmerkende 
op een overblijfsel van ccn verbrijzeld wulf, waarvan 
K dc kruin scheen te zijn; wclligt is dit een aard-
boog, waarschijnlijk aan D aangesloten hebbende; dit 
wulf bestond uit twee staande moppen, te zanten 
eenc dikte of hoogte uitmakende van 0,52 El. 

Tusschen of in de verbrokene opening van het w ulf 
langs het metselwerk D is een groenen paal II ge
vonden, waarvan de kruin 2,00 Ellen beneden den be
ganen grond stond; deszelfs diameter was 0,51 El , hel 
hout hard. 

De oppervlakten des gevonden bankets en verdere 
metselwerken waren onregelmatig, het verband Vlaainscb, 

') Wij veronderstellen, dat het muurwerk D tot fondament heelt 
gediend van ecu versterking- of hulp-Contrefort tegen den Toren, 
Zie BI. 250; althans op ruim 1,20 El onder den grond, beeft men vol
gens de dubbel gestipte lijn, cenen ouden muur gevonden, welke 
allen schijn heeft, van met li in verband te staan. 
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doorvlochten met strooinlagen, de sleen holklinkende 
en vlokkig zacht door elkander, in afmeting lang 0,26 
El, breed 0,13 El , dik 0,063 El. 

Naarmate de ontgraving vorderde, werden de moren 
schoon gemaakt; bij die gelegenheid bespeurde inoii 
in den Noorder wand van den Toren, even onder den 
beganen grond, op 1,95 Ellen uit de Westzijde van het 
Contrefort eene scheur, welke lot op 2,60 Ellen boven 
den grond opliep, ofschoon nagenoeg onziglbaar. 

In de fundering van den Wester sluitmuur der Kerk 
bevonden zich twee scheuren, de cene bij I nagenoeg 
onmerkbaar. 

Dc andere tusschen B cn I), nagenoeg 0,07 El 
wijd, in den sluitmuur boven den grond, in cene 
andere rigling ziglbaar. 

Het ontgraven langs die zijde, werd door hel in
gestorte, verbrijzelde en weggezonken, doch alles in 
klem zillend metselwerk, verder onraadzaam. 

Hel verbroken wulf K bleek onder den grond 
bij G doorgeloopen tc hebben; althans onder dien grond, 
is een overblijfsel daarvan gevonden, van detizell'deii 
aard en materialen; alleen lag de kruin 0,23 El hooger 
dan bij h , doch alles deed zien, dal beide in vroc-
gcren tijd één geheel hebben uitgemaakt. 

Den 7 e n Mei genaderd lot op de tlicpte van 1,60 EI, 
aldaar door de geheele pul gevonden, eenc afbel
lende platte laag moppen in kalkspecie, daaronder 
eene laag zand, diep 0,25 E l , onmiddelijk daarop 
volgde eene laag kalk en tras, «lik 0,15 El. 

II«!t komt ons niet onwaarschijnlijk voor, dat ge-
melde platte laag moppen, vroeger tol bestrating om 
den Toren beeft gediend, en kan de afhelling noodig zijn 
geweest, om hot water van het gebouw af tc leiden; 
men zou daaruit kunnen opmaken, dat dc buiten
grond 1,60 El opgehoogd is geworden. 

Don 8'" Mei, op de diepte van 1,9-4 El gevonden, 
de eerste versnijding van «le Westzijde van hel Contre
fort, beslaande uil drie lagen hoog van moppen, van 
afmetingen als voren. 

Den 10 c nMei, gekomen zijnde tot op de diepte van 
2,05 Ellen, is tegen bel banket van den Noordervvand «los 
Torens gevonden, een gemetseld open graf, inwendig 
lang 2,20 KI, breed 0,75 E l , diep 0,62 EI, waarin 
zich bevond, eene vergane kist; hel dek eu de zijwanden 
van dezelve was kennelijk dennen-, do bodem eikenhout, 
het skelet met «Ion ingestorlen grond geheel vermengd. 
Do onIgraven grond bleef aarde, vermengd met steen, \ 
puin cn beenderen. 
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Den l l c n Mei, gevonden dc tweede versnijding van 
bet Contrefort op de diepte van 2,16 Ellen. 

Den/elfden «lag, op 2,18 Ellen gevonden, een' steenen 
kogel van 0,07 El diameter, en ccn stuk van oen' ge
sprongen handgranaat. 

Den 14 c n Mei, gevorderd tot op «le eerste snijding van 
het fondament «les torenwands, liggende 2,89 Ellen be
neden den beganen grond. 

De klezoorsgewijze versnijding van hel Contrefort 
blijft voortgaan. De grond als voren. 

Den 17raMei,gevorderd lol op de diepte van 5,15 
Ellen, «le klezoorsgewijze versnijding blijft voortgaan, de 
onderste aan bet Contrefort is echter twee lagen boog. 
Hier werd bot noodzakelijk, den grond le schoren, 
doordien «le wanden nagenoeg loodregt opgegraven 
moesten worden, om dc bekrompenheid van bel ter
rein, op hetwelk levens de ontgraven grond geborgen 
moest worden; een eu ander bcmoeijelijkte den arbeid 
zeer. 

Den 21cn Mei, langs den Torenwand een regtstand 
gevonden van 0,47 El; langs hol Contrefort blijfl do 
versnijding voortgaan; «le twee onderste zijn wederom 
twee lagen hoog. 

Don 25c" Mei, op de diepte van 3,98 Ellen, langs «len 
Torenwand, weder eene versnijding gevonden, welke 
geregeld met «lio van het Contrefort vervolgt. 

De scheuren blijven voortgaan en worden eenig
zins wijder bevonden; die tusschen IJ en 1) zijn in de 
rigling «los sluiliniiurs mol eene dunne ijzeren roede 
uil «Ie band gepeild cn blijken van tot op 1,00 El 
door den korkwand been tc gaan. 

Don 24°" Mei, op «lo «liople van 4,22 Ellen, onder 
het metselwerk D, eene inspringende versnijding naast 
de zijde van het Toren-Contrefort gevonden; de West
zijde van dit metselwerk verzwaarde van lijd lol lijd 
met klezoren, in hoogte echter van verschillende 
lagen. 

Den 25 e nMei. Op de diepte van 4,55 Ellen, eindig
den de Namensche steenstukken L in het Contrefort, 
<m deed zich wederom cene klezoorsgewijze Noord
waarts uitspringende versnijding zien; op dc diepte 
van 4,71 Ellen logen de Noordzijde «Ier fundering, we
derom eene beuken kist met een geraamte gevonden. 

De Noordwaarts inspringende versnijding van het 
metselwerk 1) bepaalde zich lol zes klezoren, te 
zanien hoog 0,52 El , vervolgens regtstand, die aan «le 
Westzijde bleef aanhouden. 

Den 27™ Mei. Op de «liople van 4,99 Ellen, hielden 
17* 
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dc versnijdingen van het Contrefort, te zamen hoog 
0,32 E l , en die aan de Westzijde van het metselwerk 
D op; de grond bleef als vroeger. 

Den 28 e n Mei. Op de diepte van 5,18 Ellen, hielden 
de versnijdingen van den Torenwand op, en werden 
verder noch aan deze zijde, noch aan het Contrefort 
uitsprongen meer gevonden. 

Den 29 e n Mei, opdc diepte van 5,31 Ellen tegen de 
Noordzijde der fundering, gevonden eene dubbele kist, 
de buitenste van eiken-, de binnenkist van beuken
hout; binnenswerks had deze laatste eene lengte van 
2,53 Ellen, de wijdte was, doordien de wand cn het 
deksel door den grond ingedrukt waren, niet waartene-
men, de voornaamste deelen van het skelet waren nog 
gaaf; deze overblijfselen zijn bewaard. Zonderling 
kwam het ons voor, dat al de opgenoemde drie 
kisten juist terzelfder plaatse boven elkander gevonden 
zijn, terwijl er overigens door de geheele put geene 
andere ontdekt zijn geworden. 

Den 3f>n Mei, op de diepte van 5,58 Ellen, gekomen 
aan het einde van het metselwerk D, en daaronder 
gevonden eene laag beuken platen, dik 0,16 E l , 
breed 0,53 El ; het hout was geheel verleerd en kon 
van onder de fundering weggenomen worden, zoodat 
het geheele metselwerk als het ware in den grond 
hangende was. 

Onder de beuken platen lag eene laag Namenschc 
slccnstukken, dik 0,12 Duim. liet metselwerk bestond 
uit zeer zachten steen, van vorm cn grootte als aan den 
Toren; de metselspecie was zonder eenige verbinding, 
voor zoo verre het ons voorkwam, te zamengesteld uit 
steen, kalk en zand; hebbende het metselwerk op de 
laatste laag eene dikte van 1,50 El van het Oosten naar 
het Westen. 

Den 51 e n Mei, ontmoet eene vaste blaauwe klei
laag. Tot hiertoe had men niets anders gevonden 
dan aarde, steen, puin en beenderen. De kleilaag ging 
tot op het funderinghout toe. 

Den l e n Junij, dc ontgraving tot op de gevondene 
houten fundering voltooid, zijnde dezelve gelegen op 
7,11 Ellen beneden den bcgunen grond. 

Na het funderingshout voorzigtig van de klei ont
daan tc hebben, bevond men, dat hetzelve bestond 
uit drie lagen balken, de onderste en bovenste ge
legen van het Oosten naar het Westen, de middelste 
van het Zuiden naar het Noorden, waarvan dc onderste 
laag, door de twee bovenlagen bedekt, niet wel on
derzocht kon worden, doch zoo veel men bespeu-
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ren kon, op de eene plaats hard op de andere zeer 
zacht was. 

Met de eerste en tweede laag was men daartoe 
beter in de gelegenheid; wij zullen die stuksgewijze 
behandelen cn daartoe de letters volgen, zoo als die 
alphabetisch op de grondteekening van de ontbloote 
fundering voorkomen. 

A. Eikenhout, cenigzins zwaaijende buiten de fun
dering gelegen, de breedte onbekend, als schietende nog 
onder dezelve, heeft eene dikte van 0,21 El en is hard. 

B. Eikenhout, steekt céne El builen het Contrefort, 
en ligt langs hetzelve 0,215 El ingezonken, is hard 
doch cenigzins gespleten, afgescheurd en op de plaats 
der scheuren eenigzins zacht, is breed 0,26 E l , 
dik 0,16 El. 

C. Eikenhout, steekt insgelijks ééne El buiten het 
Contrefort, ligt langs hetzelve 0,28 El ingezonken, is 
hard en heeft eene zwaarte van 0,20 bij 0,20 El. 

D. Beukenhout, steekt 0,50 El buiten het Contre
fort en ligt langs hetzelve zeer sterk ingenepen en is 
in eenen geheel verteerden toestand, dezelve ligt 
op den afstand van 0,25 El , 0,11 El uit het water
pas aan het muurwerk lager. 

E. Beukenhout, steekt 0,11 EI buiten het Contre
fort en is geheel verteerd. 

Dc tweede laag. 
F. Beukenhout, geheel verteerd. 
G. Eikenhout hard, steekt 1,55 El uit het fonda

ment des Torens, en ligt op die lcngle 0,29 El aan 
het eind hooger. 

11. Beukenhout, geheel verteerd. 
ƒ en J. Beukenhout, geheel verteerd, tusschen 

I en J, met de spa een stuk er uitgeligt, hetwelk bij 
de opneming geheel uit elkander viel. 

In de gemaakte opening kon men de derde balk
laag waarnemen, doch alles bleek verteerd tc zijn, 
alleen bij K stootte men op een hard voorwerp, het
welk na boring bleek eikenhout te zijn; tusschen de 
bovcnbalklagcn heen borende, vond men verteerd 
beukenhout. 

De scheur in den Torenwand, vermeld op Bl.264, 
bij aanhoudendheid zich van eene groote massa water 
ontlastende, werd waargenomen lot op de houten fun
dering toe op 2,15 Ellen; uit dezelve heeft gezegde 
scheur eene gemiddelde wijdte van 0,01 E l , van daar 
tot op 2,89 Ellen benetien den beganen grond, nagenoeg 
0,03 El en verliest zich, zoo als reeds gezegd is, op 
2,60 Ellen boven den beganen grond iu het niet. 
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Het telkens invloeijen van water, hetwelk men met 
ccne geboorde houten of gewone scheepspomp, mits 
nacht cn dag onafgebroken door pompende, meester 
bleef, stelde ons ruimschoots in de gelegenheid, om 
in de put de ligging der steenlagen, in betrekking tot 
dc waterlijn te kunnen vergelijken; duidelijk bleek 
het ons, dat de steenlagen in het Contrefort, aan dc 
Noordzijde gemiddeld een huiven Duim en die in den 
Torenwand (beide op het onderste regtstand en op 
verschillende hoogten waargenomen) in den hoek van 
gezegd Contrefort, gemiddeld 4 Duimen lagergelegen 
waren. 

Het ontgraven metselwerk des Torens, zijnde 
Vlaamsch verband, ofschoon vrij regelmatig, kwam ons 
zeer zacht voor; in het bijzijn der natenoemen Commissie 
werd op 0,75 El uit de houten fundering van de West
zijde des Contreforts een steen uilgebroken; dezelve was 
zeer zacht en doorwaterd, de metselspecie verteerd, 
en bij het uitschrapen van enkele voegen, is het ons 
voorgekomen, dat de kalk, steenkalk was. 

Verder is door middel van boring, de grond onder 
de balklagen in alle rigtingen naauwkeurig onderzocht 
geworden, doch is geen ander hout, dus ook gecne 
palen gevonden. 

De boring leverde ons intusschen het blijk op, 
dat er tot op de diepte van twee Ellen, geen zand of 
klei, maar wel veengrond aanwezig was, ook werd 
op die diepte volstrekt geene opwelling van water 
waargenomen; het water, dat ons veel moeite baarde, 
was enkel zakwater, dat meestal uit de scheuren der 
fundering zonder ophouden ontliep, weshalve men het 
pompen geen oogenblik staken mogt. 

Deze bevinding deed ons, ook op grond van het 
te kennen gegeven verlangen der Commissie, besluiten 
tot eene loodregtc boring, ten einde langs dien weg, 
met den aard van den onder dc fundering gelegen 
grond bekend te worden. 

Die boring heeft plaatsj gehad tusschen het fun
deringhout in, en kort vóór het oogenblik der dem
ping van de put, op vier onderscheidene plaatsen; 
deze boring heeft ons doen zien, dat zich onder dc 
houten fundering eene zeer vaste te zamen geperste 
veenlaag bevindt, tot op eene diepte van ongeveer 
3,00 Ellen beneden den bovenkant van het fundering-
hout. 

Ontler deze laag heeft men zeer sterk opwellend 
blaauw zand aangetroffen; wij werden te rade, het 
diepe boren te staken, doordien het water builenge-
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woon sterk opwelde, weshalve er ten allerspoedigste 
eene aanzienlijke massa grond iu de put geworpen 
moest worden, om die opwelling tegen te gaan. 

De toestand der fundering van den Westergevel 
der Kerk, de scheur in de fundering van tien Toren
wand, alsmede de bedenkelijke toestand der ge
vonden houten fundering, deed ons besluiten, aan de 
bevoegde authoriteiten eene aanvrage te doen, tot be
noeming eener Commissie van deskundigen, ten einde 
te dienen van consideratie en advies, en om voorts 
alles behoorlijk op te nemen cn te constateren, zoo 
als noodig geoordeeld zou worden. 

Tot die Commissie werden benoemd, dc Heeren: 
W. N. ROSE , Architect der stad Rotterdam. 
C. J . KRAIJENHOFF van de Leur, Kapit. Eerstaanwezend 

Ingenieur te Dordrecht. 
J . H E K L E R K G Z . , Mr. Timnierman aldaar. 
H. B O E F , Mr. Metselaar aldaar, 

voor de belangen tier Kerk, en verder: 
de Hecren H. VA> B O R K , Mr. Timmerman, i tc Rot-

„ A. BOUWMEESTER , Mr. Metselaar. ) tcrdani. 
„ A. B O E R S , Mr. Metselaar, en i te Dord-
„ A. E K , Mr. Timmerm. en Molcnm. ] recht. 

Voor de belangen der Stad. 
Opgenoemde Heeren zich de op hun gevallen 

keuze hebbende laten welgevallen, vergaderden als 
vereenigde Commissie alhier op den 7 e n Junij 1811. Aan 
steller dezes, werd do leiding der Vergadering opgedra
gen. Na opening derzelve, stelde hij een twaalftal 
vragen ter beantwoording voor; daarna door gemelde 
Heeren de ontgraving in loco opgenomen, de funde
ring naauwkeurig beschouwd, cn alles wel overwogen 
hebbende, is men tot de deliberatie der voorgestelde 
twaalf punten overgegaan, en is deswege door meer
gemelde Heeren op den 29 c n Julij 1811, een zeer ge
motiveerd eenstemmig rapport uitgebragt, hetwelk ge
tuigt van naauwgezette overweging cn eenstemmigheid 
van gevoelen; daar echter noch dc vragen, noch het 
rapport geschikt zijn voor eene publieke metletleeling, 
en ons daartoe ook dc noodige bevoegdheid ontbreekt, 
slappen wij van dezelve af, alleenlijk dit hierbij voe
gende, dat uit het bevoiidenc, onze bezorgdheid al 
meer cn meer geregtvaardigd is geworden. 

Na tien afloop tier ontgraving aan tic Noordzijde 
ties Torens, werd aan de Zuidzijde ook eene, ofschoon 
geringere ontgraving bewerkstelligd, met het doel om 
te zien of ook altlaar een dergelijk banket als aan de 
Noordzijde aanwezig was; hetzelve werd dun ook ge-
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vonden, beneden denzelfden hardstcenen band als aan 
de Noordzijde op 1,61 El beneden deszelfs onderkant; 
het metselwerk onder dien band springt even als aan 
dc Noordzijde des Torens 0,11 El buiten het regt-
Stand; het banket zelfheeft eene kruinsbreedte van 
1:50 E l , zijnde dus aan die zijde, eene meerdere breedte 
van 0,36,5 El. 

Na den afloop van onze opneming is dc put we
derom gevuld geworden, en daar waar cene geregelde 
vulling, bijzonder langs den Westersluitgevel der Kerk 
niet wel mogelijk was, beeft men de scheuren en 
openingen inet droog zand vol laten loopen, zijnde al 
het .bevondene gelalen zoo als het was, zonder, dal 
aan het metselwerk iets verbroken of veranderd is 
geworden. 

Tol meerdere verduidelijking gaat hierbij eene tec
kening, waarop de platte grond van den Toren en een 
gedeelte der Kerk aan de West- en Noordzijde, dc 
prolillen der fundamentsmuren enz. en de ligging der 
houten fundering, voor zoo verre een en ander in de 
gegraven pul zigtbaar is geweest, ziju voorgesteld. 

» O o - — -

Perot <2lfï> r r Itn g. 

Wij zullen thans in eene beoordeeling treden, over 
hetgeen de ontgraving van Kerk cn Toren ons bekend 
heeft doen worden, daarna bet bevondene toepassen 
op beide, en eindelijk besluiten niet tc overwegen, 
wal de redenen kunnen zijn, dat dit schoone Kerkge
bouw aan zoovele gebreken onderhevig is. 

Wij hebben in de put gezien, de kruiselings over 
elkander geplaatste balklagen, uitmakende met nog 
eene daaronder gelegene, een gedeelte der fundering 
van den Toren; vier dier balken zijn van eikenhout en 
hard, vijf van beukenhout en geheel verrot; de on
derste laag ofschoon men dezelve niet gezien beeft, 
mogen wij vooronderstellen, dat niet beter zal zijn 
dan dc twee daar boven gelegen, daar wij zelfs betwij
felen, uithoofde men bij de boring slechls op een 
enkel punt hard eikenhout ontmoet heeft, of dezelve 
niet slechter is. 

Ten gevolge dezer bevinding, mogen wij veilig 
aannemen, dat bel overige fundcringhoul des Torens, 
in een' gelijken toestand verkeert, daar hel hoogst toe
vallig zou zijn, indien men juist hel slechtste punt 
des funderingshouts gevonden zoude hebben; is dit zoo, 
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| en mogt men ook deszelfs stichting al beperken lot 
! den jarc 1339, dus tol den ouderdom van 506 jaren, 
; dan is het ongetwijfeld zeker, dat het funderingshout 

onder dc Kerk, die, zoo als wij in de eerste Afdceling 
i op goede gronden meenen aangetoond te hebben, tol 

den ouderdom van 727 jaren gekomen kan zijn, 
stellig niet beter, integendeel veel slechter zal wezen. 

Dal de vertering van ccn gedeelte van het run
deringhout, de beuken balken, welke op grond van 
het bevondene, verondersteld worden, het grootst in 
aantal le zullen zijn, door het verminderd draagver
mogen, geweldigen invloed op de zakking van de ge
bouwen te weeg gebragt kan en nog zal hebben, is 
onzes bedunkens zeker. Is nu nog bovendien do grond, 

ji waarop de gebouwen gesticht zijn, ongelijksoortig, dan 
spreekt hel van zelf, dat cr ook eene ongelijkmatige 
zakking moet plaats hebben, die de schroiiielijkste 
gevolgen kan le weeg brengen. 

De zakking van den Toren bepaalt zich zigtbaar 
aan de Noordzijde. Dit gebrek schijnt reeds van vroe
ger dagteekening tc bestaan, want volgens hetgeen 
wij uit de oude oorkonden te weten zijn gekomen, 
(Zie de Noot III. 255) endc aanteekening van het Calen
darium, betrekkelijk de versterking van den Toren 
Bl. 219, dan is het ten gevolge dier overzetting, dat 
de Toren niet volbouwd is geworden '). 

Uit die Noordelijke zakking leiden wij af, dat de 
grond, waarop de Toren gesticht is, ongelijksoortig is, 

|i en eenmaal in het daarop gestichle gebouw, de ge-
; neigdheid tot overhelling aanwezig zijnde, hoe ligt 

wordt die dan door bijkomende omstandigheden be-
vorderd. 

') Dat men werkelijk het plan tüt hooger opbouwing heelt gehad, 
kan men zien, aan het, op het bovenvlak bij de gaanderij, opgetrokken 
achtkantige voetstuk, hetwelk tot cene hoogte van 2,70 Ellen opgaat: 

I! terwijl men op iederen hoek van dat achtkant, waarvan dc muren 
|j cene dikte hchbeu van 1,81 El, den aanleg van cene gecanneleerde 

zuil vindt, opgaande tot op eene hoogte van 4.72 Ellen cn in welker 
' daggezijde dc ingehakte gl.isspomlcn nog aanwezig zijn; terwijl tus-
i; schen de dagge dc gewone afwateringen met eene overstekende wel 
|| om het geheele achtkant heengaande, ge vonden worden. Iu cene der 
• zuilen vindt men een' slingertrap van gehouwen Meen, van boven 

met een wulf overdekt, hetwelk opgaat tot ruim Ü.OÜ Ellen uit het 
vierkant der gaanderij. 

Dc aanleg van dit achtkant komt ons ook vrij zonderling voor, 
daar hetzelve niet op het midden van hel vierkant, maar ongeveer 
0,07 lil meer Zuidwaarts is geplaatst. 

Zou men daarmede vvclligt ook bedoeld hebben, het overplaatsen 
van het gewigt des Torens. Wij weten het niet, maar verouder 

i stellen het. 
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Dc gevonden scheur iu het ontgraven fondament j| 
aan de Noordzijde des Torens, kan een gevolg zijn van 
de nog meerdere indrukbaarheid van den grond aldaar, 
cn ofschoon die scheur iu de fundering, nog slechts 
de geringe wijdte beeft van 0,01 El , baart zij toch 1 
zorg', daar men in het uitstroomend water het dtiide- !| 
lijk bewijs heeft, dat dezelve door de geheele dikte 
heen gaat; vooral indien men in overweging neemt, 
dat het fondament op de hoogte van 2,25 Ellen uit den 
aanleg (aannemende, dat de uitsprong der fundering 
aan de binnenzijde, gelijk is aan de bevondene) cene 
dikle heeft van 7,13 Ellen ') zijnde de muren van het 
Torengebouw aan den beganen grond dik 3,03 Ellen op 
welke dikle dezelve opgaat tol op 23,65 Ellen boven 
den beganen grond. 

Tc dezer hoogte bevindt zich een kruisgewelf, op f 
de kruin dik 0,55 E l , ongerekend de aanrazeringen 
en kriusmuren. 

Aan de Oost- en Westzijde bevinden zich twee 
openingen, nagenoeg van gelijke wijdie en boogie; die 
aan de Oostzijde, waarin het orgel geplaatst is, is wijd 6,66 
Elleir, hoog uit den Kerkvloer 22,09 Ellen, de opening 
in dc Westzijde is gedeeltelijk gevuld door den hoofd
ingang en een daarboven zich bevindend glaslicht. 

De Toren heelt inwendig eene wijdie van het 
Noorden naar het Zuiden van 8,88 Ellen en van het 
Oosten naar het Westen van 8,12 Ellen; legen iederen 
buitenwand bevinden zich twee Contreforten 1,17 El 
breed en 2,20 Ellen uitspringende, tot boven toe op
gaande, doch daar eenigzins verminderende in zwaarte. 

Dc geheele Toren heeft uit den beganen grond 
tot aan de gaanderij eene hoogte van ongeveer 52,00 
Ellen, hel achtkant daar boven, voorzoo verre het vol
tooid is, hoog 7,12 Ellen, heeft eene binnensweiksche 
wijdte van 9,50 Ellen en de muren cene dikte van 1,81 
El. De Torenmuren hebben even onder de gaanderij 
eene dikte van 2,28 Ellen; ook daar bevindt zich een zeer 
zwaar achtzijdig koepelgewelf, op de kruin dik 0,17 
El , hetwelk volop aangerazeerd, en tot, met de 
oppervlakte des omloops van het achtkant heen 
gaande, gclijkgemetseld is. 

Indien men nu bij al het opgenoemde nog rekent, 
de vier enorme zware zolderingen niet derzelver stijlen, 
de twee luiklokken cn derzelver stoelen, het dak 
enz., dan voorwaar kan het geene bevreemding baren, 

') Welk cene juiste overeenkomst zou er dan bestaan tusschen 
•Ie hoogte der fundering (7,41 Ellen) en deszelfs dikte. 

— 274 — 

dal zulk cene ontzei lende massa gewigt, staande op 
eenen naar evenredigheid van deszelfs hoogte, geringen 
bazis en slechten grondslag, aan gebreken onderhevig 
bevonden wordt; veeleer moeien wij ons dan verwon
deren, dat de Toren niet reeds lang bezweken is. 

Daar nu de 'foren van de vroegste lijden af, eene 
Noordwaartsche overhelling (vvclligt iu den aanvang 
zeer gering) gehad heeft, komt hel ons voor, dal de 
neiging tol meerdere overhelling nog bevorderd kan 
zijn, door de navolgende omstandigheden: 

1°. Stormen uil het Zuidwesten; te dien aanzien 
hebben wij boven in den Toren bij onderscheidene 
gelegenheden waargenomen, dat hij die stormen de 
schudding vrij hevig is, terwijl bij hel luiden der 
klokken, welke van hel Oosten naar het Westen slin
geren, slechls eene geringe beweging wordt waarge
nomen. 

Bovengemelde bevinding beeft ons, nadat wij op 
die beweging aandachtig geworden zijn, en daar de 
wind ook niet de minste zucht door en om den Toren 
gaande, ons veelal in het doen van naauw keurige 
waarnemingen hinderlijk was, doen besluiten om in 
den Toren eenen digten loodregtcn koker le hangen, 
gaande van het boven wulf waaraan dezelve beves
tigd is, tot op den uurwerkzolder toe, zijnde cene 
hoogte van 20,85 Ellen, waarin aan een dun, boven 
in het wulf bevestigd koperdraad, een zuiver ('.iliiidricseh 
afgedraaid puntlood hangende is, wijzende op cene, 
op den bodem van den koker getrokken kruislijn, 
waarop de slingeringen kunnen worden waargenomen: 
terwijl, om den invloed, der door den Toren heen 
spelende winden, op het lood lc beletten, vóór het
zelve een glasraam geplaatst. 

Deze koker, niet anders dan aan hel bovenwull 
t en de muren des Torens bevestigd, dient te gelijker

tijd om de alloodiug van den Toren waarlcnenieii, 
als wanneer de bodem des kokers uitgetrokken, de 
draad verlengd en bet op de beneden grondvlakte 
aanwezig kruispunt, met het punt des loods in verge
lijking gebragt wordt. 

2°. Ktmueii de hier te lande geheerscht hebbende 
stormen en watervloeden tusschen de jaren 1170 en 
1176, welke zoowel voor Dordrecht als elders, zulke 
noodlottige gevolgen na zich sleepten, gcenen belang
rijken invloed op de alstoen nog jeugdige Kerk 

I cn Toren hebben uitgeoefend; het was toch waar-
I schijnlijk ten gevolge dier vloeden, dat de grond 
j van Zwijndrecht, ten Noorden van den Toren gelegen, 
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van het tegenwoordige gedeelte der Stad werd afge
scheurd , cn de rivier zich kort langs den Toren eenen 
weg gebaand heeft; had die doorbraak vóór de stich
ting dier gebouwen plaats gehad, dan zoude men de 
Hoofdkerk niet aan het uiterste einde der Stad, 
als hel ware op den oever der rivier gebouwd hebben, 
daar zulke gebouwen toch voorzeker meestal in het 
midden der gemeenten of steden weiden aangelegd '). 

Dat de rivier kort langs de Noordzijde des Torens 
en der Kerk gegaan heeft, bewijzen wij ook daaruit, 
dal in 1674, de langs den Toren gelegen haven, ge
naamd Maartensschat cn de Noordwaarts gelegen dam 
is aangelegd geworden, zijnde die oever vroeger eene 
lioulvlotterij geweest, welke door bet aanslibben der 
rivier onbruikbaar was geworden *) 

3°. Is het ook niet slechts waarschijnlijk, maar wel
ligt zeker, dat de geweldige brand, welke op den 28 e n 

Junij 1437 bier ter stede uitbrak en vijf dagen voort
duurde, cn behalve een derde der Stad, ook al bet 
houtwerk van Kerk en Toren verwoestte, eencn nood-
lottigen invloed zal gehad hebben, zoowel aan.Kerk 
als Toren. 

4°. Kan het Kerkgebouw inwendig onder den 
grond niet zeer benadeeld zijn, door het tot op eene 
aanmerkelijke diepte wegbreken der sluitmuren, tus
schen dc fondamenten der pilaren, om die ruimte door 
graven te doen vervangen. 

3°. Dat de door ouderdom in verteerden toestand 
verkcerende houten fundering der Kerk, niet beier 
is, dan de bevondene onder den Toren, bewijzen 
wij uit enkele deelen van het Kerkgebouw, welke 
zakkende zijn, bijzonder waarlenemen uit den buiten
wand van den Noorder zijgang van het schip, en ook 
in het bijzonder uit den hoek van den Wester en Noor-
dcrgcvcl van den Noorder kruisarin, cn uit de twee 
kruispilaren van het koor. 

6°. Dat het voorgcdeclte der Kerk, aan den Toren 
grenzende, dezen laatstcn in deszelfs Noordelijke over
helling volgen moet, is natuurlijk, doordien beide, de 

') Smits en Schotel, Beschr. van Dordrecht, Bl. 200 enz. Men 
vindt ook daar aangetcckend, dat erop den veerdam van Zwijridrecht 
nog huizen staan, die jaarlijks Cijnscn, erfpachten of zoogenaamde 
pandpouden aan het II. (leest Huis der Grootc Kerk alhier ver
schuldigd zijn. 

Ook /lercnrijli in zijne Beschr. dezer Stad toekende aan, dat in 
zijnen tijd (het begin van dc 17" Eeuw) nog fondamenten van ge

houwen, waartegen dc schipper* met limine haken stieten, iu dc 
rivier lagen. 

•) Halo, Bl. Có. 
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eindmuren van het schip, alsmede de wulven cn dc 
kap der kerk, in den Toren verbonden zijn, cn met 
dezelve één geheel uitmaken. 

En die Noordelijke overhelling, zij moge dan 
nu, sedert men daarop meer acht heeft gegeven, niet 
noemenswaardig toegenomen zijn, die overgang, boe 
langzaam dan ook, is toch zeker; wij leiden dit af, uit 
liet bevondene aan het orgel in 1671 gesticht (zie 
Bladz. 262) thans 0,20 El Noordwaarts over, en 0,12 
El uit het waterpas staande, daar een ieder, die met 
dergelijke werken ook slechts ccnigzins bekend is, weet, 
dat dezelve steeds zuiver te lood cn waterpas gesteld moe
ten worden, en dat ook dit orgel aldus gestaan heeft, 
kan men nagaan, uit de borsten der stijlen en regelwer
ken , doordien dezelve alle zuiver haaksch, doch aan dc 
Noordelijke zijde gapende of aan de tegenovergestelde 
zijde, in het dw arsgaande hout ingenepen zijn. 

Hetzelfde is ook waar te nemen aan de pancelcn en 
deuren, die zich alle geschrankt vertooncn. 

7». Dal, behalve de wulven, welke eene dikte 
hebben van 0,18 E l , zonder derzelver sluitmuren cn 
aanrazeringen, de ontzettende wigt der kap van het 
hoofdgebouw bij deszelfs enorme hoogte, zijnde op 
eenc wijdte van 12,00 Ellen, hoog lot in den nok 10,40 
Ellen, cn het zware daartoe gebezigde eikenhout op het 
gebouw nadcelig werkt, is ongetwijfeld zeker; wij 
hebben ons de moeite gegeven, om de specifieke 
zwaarte der geheele kap (zonder het spitslorentjc, 
hetwelk op het kruis der Kerk staat, of de dennen 
koppclbalkcn welke later tot betere verbinding van 
het gebouw schijnen aangebragt te zijn, noch het 
lood of ijzerwerk in aanmerking genomen te hebben), 
zoo na mogelijk le berekenen, en vinden hel verba
zend gewigt van ruim 843,000 Nederl. Ponden; daarbij 
komt nog, dat de wijze van zamcnslclling der kap, 
waarvan ieder gebind uit vijf cn derlig verschillende 
stukken hout bestaat, hoogst ondoelmatig is, kun
nende men bij harden wind zeer duidelijk de bewe
ging van het dak ontwaren. Ook deze bewiging moet 
op den duur nadeclig op het gebouw werken. 

Dal de dennen koppclbalkcn, waarvan wij hiervoor 
spraken, en w elke overlangs van het schip en het kruis 
der Kerk zijn aangebragt, niet tot de oorspronkelijke 
constructie van de kap behooren, is zeker; deze kop
peling, in verband gebragt niet andere versterkingen 
van ijzer, en het vinden van vroeger gedane herstel
lingen aan wulven en bogen, overtuigden ons, dat er 
van tijd lol lijd meermalen belangrijke reparation aan 
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beide Kerk en Toren moeten hebben plaals gehad, 
want ook aan deze laatste vond men belangrijke her
stellingen endigtmetselingen van scheuren, welke later 
wederom opengegaan zijn, doch nu onder ons toezigt 
in het afgeloopen jaar wederom digtgemetseld en voor
zien zijn. 

Onbekend zijnde met de redenen die lot dc voor
schreven aangebragte versterkingen of reparation aan
leiding hadden gegeven, zochten wij lang te vergeefs, 
om iets daarvan te ontdekken, tot dal wij eindelijk 
uit oude archieven het volgende nioglen ontwaren. 

Hel eerste dat wij te dien aanzien als belangrijk 
aangeteekend vonden, is, dat tusschen de jaren 1630 
en 1660 door de administratie van dit Kerkgebouw 
op voord ragt besloten werd, de steunbogen tegen liet 
liooge gedeelte der Kerk stattitde en welke niecsltil bouw
vallig waren cn zeer lot ontsiering der Kerk verstrekten, 
weg le breken '). 

Spoedig daarop, en ongetwijfeld staande men met 
die wegbreking bezig was, had er eene ontzetting in de 
wulven plaats; daarop zijn die steunbogen echter 
slechls om den anderen hersteld of door nieuwe ver
vangen geworden; van de weggebrokene zijn de sporen 
tegen de penanten en op de wulven der lagere zijgan
gen binnen de daken nog aanwezig. Ook toen ten tijde 
zijn waarschijnlijk de koppel ijzers tusschen de gordel-
bogen en over de breedte der Kerk onder cn boven 
de wulven aangebragt, om daardoor het gebouw in 
elkander le houden, alsmede bet hulp-Contrefort tegen 
de Noordzijde des Torens, waarvan wij vroeger mel
ding maakten, en waarvoor hel metselwerk 1), als fun
dering voor de versterking, waarvan het Calendarium 
Anno 1191 spreekt, volgens onze veronderstelling 
gediend kan hebben, weggebroken geworden; welligt 
hier niet zonder reden, daar cr alle waarschijnlijkheid 
bestaat, dat hetzelve even als onder den grond be
vonden is, boven denzclvcn, van het Torengebouw af
geweken geweest kan zijn. 

Al het aangevoerde in aanmerking nemende, dan 
houden wij het voor uitgemaakt, dat de gebreken 
welke zich aan het Kerkgebouw voordoen, niet ge
heel aan den Toren, maar grootendeels aan den ouder
dom en andere innerlijke gebreken van het Kerkge
bouw zeiven tc wijlen zijn. 

') Voorwaar een grouler Mijk van onkunde zal men wel niet kun
nen aanwijzen; ons verwondert het, dat het gebouw niet staande 
de ten uitvoerlegging van dien maatregel, in ecnen puinhoop ver
anderd is. 

III. 

Dal intusschen enkele der gebreken reeds van 
j vroegeren lijd dagteekenen, is ons duidelijk geworden 

uil de gehoudene notulen tusschen de jaren 1655 en 
1783, waarvan wij hier ten slotte een kort uittrek-

: sel laten volgen. 
6 Februarij 1655, besloten om het groote wulfsel 

i le doen repareren. 
Wat aanleiding gegeven heeft tol het doen «lier 

repuraliën, of van welken aard «lie geweest zijn, cn hoe 
hoog de kosten daarop geloopen hebben, is onbekend. 

5 December 1722, aan «Ie fabriek Pluym besteld, 
bet maken van eene stelling onder het wulf van de 
Groote Kerk, beginnende van den Toren boven het 
Orgel tot aan het kruis, ter lengte van 105 Voeten, 
voor /' 880. — 

Tot welk einde die stelling heeft moeten dienen, 
blijkt nergens uit. 

8 September 1756, aanbesteed het timmerwerk, 
dienende tot onderhoud der drie Kerken en Toren, 
voor den tijd van zeven jaren voor de totale som 
van f 122.00. 

Deze geringe som voor de drie Kerken, zou dc 
gedachte kunnen doen ontslaan, dat dezelve in ecnen 
goeden slaat waren; hierna echter blijkt het tegendeel. 

9 Maart 1758, eene kennisgeving ontvangen, dat 
tusschen Vrijdag en Zaturdagnacht eenige stukken 
steen van den Toren zijn gevallen. 

Dien ten gevolge is eene inspectie geschied, en 
werd besloten om de steenen balusters en de hardstee-
nen lijst onder dezelve, van de bovenste gaanderij des 
Torens, welke in eenen zeer slechten slaat verkeerde, 
ter Voorkoming van ongelukken en verdere inwatering 
af te nemen en een en ander le doen repareren. 

Maart 175!), wordt melding gemaakt van eene aan 
«len Toren slaande stelling. 

Tot welk einde die stelling gediend heeft, of van 
welken aard de werken geweest zijn, die tot «le her
stelling gediend hebben, is onbekend. 

15 December 1763, weid rekening en verantwoor
ding gedaan, wegens de gevallene buitengewone 
reparatie aan «len Toren van de Grootc Kerk, ter 
somma van f 21880.16.8. 

17 Januarij 1770, eene tweede rekening en verant
woording over de buitengewone reparatie aan «len 
Toren der Groote Kerk, «lie geheel afgedaan is, ter 
som van /' 10612.10.8. 

Dus daaraan geinipendeerd tusschen de jaren 1758 
cn 1770, de som van f 55199.7. 

iu 
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13 January 17G7, in overweging genomen zijnde 
de slechte toestand der Kerken, welke, wilde men 
die niet geheel doen vervallen, aanmerkelijke voorzie
ning vorderde, werd besloten de reparatiën tc onder
nemen, cn wel te beginnen met de Groote Kerk en 
het toezigt daarvan op te dragen aan den Heer Hen
drik Josselet, Thesaurier der reparatiën '). 

Wij vinden verder opgeteekend, dat die reparatiën 
aangevangen zijn den 2 e i ' Julij 17G7, cn geduurd heb
ben tot aan het einde van 1775, en dat cr gedurende 
dien tijd aan die Kerk is geimpendeerd eene som 
van f 10G155—.—10, daaronder begrepen de waarde 
van het oude lood en ijzer. 

Voor de opgenoemde som zijn vermoedelijk om het 
geheele gebouw de vroeger aanwezig geweest zijnde 
gevelspitsen boven de ramen en op dc Gontrafortcn, 
alsmede de daar tusschen bestaan hebbende balustrades 
weggebroken, cn door ccne platte lijst vervangen ge
worden, altans wij vinden in dato: 

4 Mei 17G8. Dat de Rentmeester twee door de 
fabriek vervaardigde teekeningen heeft voorgedragen, 
de eene voorstellende de Kerk aan de Noordzijde, met 
al de spitsen en ornementen daarop. De andere 
zonder ornementen met eene platte lijst. Is besloten 
tot het laatste, als zijnde het meest geschikte a). 

Verder wordt melding gemaakt van cenc vernieu
wing der daken, herstelling van dc ingewaterde hoven-
gedeelten der muren, het maken van eenige nieuwe 
glasvormen, het. regtzelten van het spitsje op hel kruis 
der Kerk, welk laatste de materialen daaronder begrepen, 
gekost heeft f 500; het maken van een nieuw Vuur-
huis, brandspuiten- en Haarbuisje, hel bestraten van 
het terrein om de Kerk, het maken van riolen en 
sterfputten, het stellen van lantaren en bolpalen met 
ijzers, het plaatsen van een ijzeren hek onder den 
Toren en eenige herstellingen aan de muren langs den 
uitgang aldaar enz. 

Den 7en Augustus 1771. Ter vergadering gerappor
teerd, dat aan de Noordzijde van het Orgel eene 
scheur ontdekt is, die zelfs tot in het verwulfsel 
aan den muur bij den Toren, die sedert twee jaren 
digt gemaakt cn verzorgd wus, wederom opengegaan 
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II was; werd besloten, die andermaal tc doen her
stellen. 

Het ontstaan dier scheur werd toegeschreven 
aan het overladen van het erf aan de Noordzijde des 
Torens, toebehoorende aan den Raad van Slaten, wes-

I halve men pogingen zoude aanwenden, om dat erf 
I te doen ontruimen; daarover schijnt veel gecorrespon

deerd te zijn, doch de uitslag is onbekend. Uit latere 
aanteekeningen blijkt ons, dat gemeld erf door dc Rege
ring in 1815 of daaromtrent verkocht en het eigendom 
van particulieren geworden is, cn sedert meest al ledig 
gebleven is, of tot berging van ligte voorwerpen dient. 

Ten aanzien dierzclfde scheur of van het altans 
daarmede in verband staande, vinden wij nog twee
malen melding gemaakt. 

Den 7e" Julij 1779, vinden wij aangeteekend, dat 
I geinspecteerd is geworden de muur aan de Noord

zijde van den Toren tegen de Kerk, die zoo onder als 
i boven den grond ganschelijk ingewaterd en verzakt was, 
| en dat dezelve tot de diepte van 4 ii 5 Voeten be-
; hoorde te worden ontgraven en daarna geheel hersteld, 
j waartoe besloten is '). 

Den 5 e n Julij 1780, gaf de Rentmeester berigt, 
1 dat hij met de Stads Fabriek wederom ontdekt had, 
; zekere scheur of berst boven iu den boog van den 

glazen vorm aan dc Noordzijde van het Orgel, dat 
dezelve wel jaarlijks bij het schoonmaken der Kerk, 
met kalk werd digt gestreken, doch dal de kalk korten 
lijd daarna, 't zij door krimpen of mogelijk wel, 
dat tie Kerk aan die zijde nog zakt, daar weder uit
valt, stelt voor en wordt besloten, dien boog geheel 

! uit tc breken en met beste materialen te herstellen, 
ten einde als «lan daaromtrent niet zekerheid zoude 
kunnen worden bepaalt, of te dezelve Kerk aan die 
zijde nog zakt, dan niet. 

Zie hier alles wat wij ten aanzien van Kerk en 
Toren niet zekerheid zijn tc weten gekomen; van voor 
1758 of van later tusschen 1780 en 1832 konden wij 
niets te weten komen, en schijnt er ook in liet laatste 
tijd tuk aan Kerk cn Toren niets andei's gedaan le zijn 
dan dc gewone reparatiën. 

') Wij betwijfelen zeer of gemelden Heer wel ccnige Bouwkundige ! ') Dit is dezelfde muur, waarvan vroeger door ons melding ge-
kennis bezeten heelt, het gedane werk bevestigd ons iu dat ver- maakt weid. De sporen van het gedane werk, zoo wel onder ah 
moede,. !| hoven den grond, rijn zigtbaar, doch alles is thans boven ilen grond 

') Dit besluit pleit niet voorden smaak en de kennis der bouwheeren \ uit elkander gescheurd en verzakt, en beneden den grond verbrij-
van dien tijd, want .loor dien maatregel is de geheele Kerk, «lie vau zel.1; dc toen gedane reparatie beneden den grond, bepaalt rich slechts 
buiten volgens eene oude prent een zeer sierlijk annzien had, geheel j tot Vit Voet diepte, en heelt enkel bestaan in eene geringe in
en al van derzelver sieraad bcruolil geworden. II stopping. 
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Uit een cn ander blijkt ons intusschen, dat de 
Kerk en Toten iu 1758 in eenen deerlijk vervallen toe
stand moeten verkeerd hebben, daar cr in het daarop 
volgende tijdvak tot 1775, alzoo in zeventien jaren 
tijds, tot herstel en verbetering aan beide, is aange
wend geworden de som van . . . f 111932.7.10. 

Kn dut men mei spaarzaamheid cn zorg in het 
besteden dier som le werk is gegaan, blijkt uit de 
gevondene rekeningen; onder anderen, dat de Thesau
rier Josselet herhaalde malen naar Rotterdam is ge
gaan, om aldaar afbraak van Zeeschepen, tot herstel 
der Groote Kerk alhier, aan le koopen, waartoe echter 
nog al aanmerkelijke sommen schijnen besleed le zijn. 
Ook werd van wege de Administratie alle hout, 
steen, kalk cn tras geleverd en de arbeidsloonen 
van lijd tol tijd uitbesteed, ofschoon de Administra
tie zelve voor die werken, welke niet wel voor be
steding vatbaar waren, een aanzienlijk getal werk
lieden in dienst had. Met het uitreiken van huilen-
gewone belooningen was men zeer karig, want over 
bet geheele werk vinden wij eene resolutie van 6 De

cember 17G0, waarbij besloten werd, aan de Metse
laars-knechts en den over hen gestelden opzigter, eene 
fooi lc geven van f 28.00, in eens af voor allen. 

Genaderd zijnde aan het einde van ons Verslag, 
besluiten wij met den wensch, dal tie gevreesde ram
pen nog lang van dit ons Kerkgebouw, hetwelk met 
regt op den naam van Houw kundig schoon te zijn mag 
roemen, geweerd mogen worden, en wat dan ook 
aan hetzelve beschoren moge zijn, het ons of zij, 
welke zieh na ons niet het toezigt over hel zelve ver
eerd zullen zien, noch aan moed en ijver, noch aan 
kunstzin of krachten, cn vooral ook niet aan de wei-
ligt spoedig noodige ondersteuning eu medewerking, 
vanwege onze of hunne lastgevers ontbreken moge, ten 
einde behouden worde, wat te behouden is, opdat 
dusdoende het nageslacht, zich beroemende op den 
ijver en tien goeden zin der vaderen, zieh nog Eeuwen 
lang in het bezit van dil overschoone Kerkgebouw 
le verheugen hebbe. 

DoRD T- den 1<"' April 1045. 

11!' 
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eze kokers of putten, want het is ongemakke
lijk dezelve eenen juisten naam te geven, loopen lood
regt of in eene flaauwc schuinsche rigting; evenwel 
heeft men dusdanige holligheden in het kasteel te 
Gisors aangetroffen, die echter horizontaal waren; deze 
rigting is nog minder voor uillegging vatbaar dan dc 
andere. 

Zeer zelden komt het voor dat dc hoofdtoren ook niet 
tevens de hoogste van het kasteel is. Somtijds heeft het 
terrein de bouwing van eenen toren gevorderd, uit
sluitend bestemd om als wachttoren of bespieder tc 
dienen. Deze torens zijn zeer hoog cn ligt gebouwd, 
en speelden geene rol in dc wezenlijke verdediging; 
somtijds hadden zij gemeenschap met torens op top
punten geplaatst; zoo dat men in weinig tijds, door 
een overeengekomen teeken, dc nadering van den 
vijand kon bekend maken. Men ziet vele dezer torens 
in dePyrencën en op Corsica, alwaar dezelve cene lelc-
graphische lijn rondom het eiland vormen. In dc berg
achtige streken cn langs groote rivieren treft men er in 
menigte aan. Dc aaneenschakeling dezer torens is voor 
de studie zeer belangrijk, want zij zou kostbare bijdra
gen voor de grenslijnen der gewesten uit de Middel
eeuwen kunnen opleveren. 

Het gelijktijdig bestaan van verschillende digt bij 
elkander gelegene kasteden, zonder in dezelfde bemu
ring gelegen te zijn, en niet van dezelfde eigenaars, 
behoort niet tot de zeldzaamheden; de uitlegging 
daarvan is nogtans zeer moeijelijk. 

Op het tijdstip waarin de eigenaars der kasteden, 
niet in eene onmiddelijke vijandschap, maar in voort
durende achterdocht leefden, komt derzelver nabij
heid eenigzins vreemd voor; wij hebben daarvan een 
zeer opmerkenswaardig voorbeeld gezien tc Fournemire 

bij Aurillac, alwaar op dezelfde effene plaats, de bouw
vallen van vijf kasteden of slottorens aanwezig zijn, 
waarschijnlijk in hetzelfde tijdvak gebouwd (in de 
XIII d 0 en XIV d e Eeuw) zij hebben aan verschillende 
eigenaars toebehoord, en zijn onderling onder het be
reik der pijlen gelegen. Aan de oevers van den Rijn 
en Moezel, ziet men verscheidene zoo digt bij elkan
der gelegene kasteden, dat men moet veronderstellen, 
dat zij door denzelfden eigenaar gebouwd zijn, en 
dat zij een gedeelte van eene stelsel verdediging hebben 
uitgemaakt. 

Dc slottorens werden bij dc verdediging tol in de 
X V I d e Eeuw gebezigd; wij geven hier een zeldzaam 
voorbeeld, waarbij men de zonderlinge vorm der 
zamenstelling kan opmerken; hel plan der verdiepin
gen is overal verschillend, cn het stelsel der schiet
gaten (voor vuurwapenen) is meer ingewikkeld dan 
doelmatig. 

Fig, 98, Toren tc Clausaijes. 

fig. 99. Toren tc Clausaijes. 

A Benedenste verdieping. 
B Eerste verdieping. 

XI. ONDERAARDSCHE VERTREKKEN. 

Dc meeste der kasteden en vooral tie Slottorens, 
bevatten groote of kleine ondcraardsche vertrekken en 
hadden verscheidene bestemmingen, de meeste dien
den tot magazijnen, sommigen tot gevangenissen; an
dere schijnen met eenige vertrekken van het kasteel 
in verband tc staan, om door eenen langen gang op 
eenen grooten afstand van bet kasteel, in het geheim 
dc gemeenschap met de vlakte te kunnen onderhouden 
en het kasteel te verlaten, wanneer eene langere ver
dediging onmogelijk werd '). 

Wij hebben van de kelders of onderaardsche ma
gazijnen niets te zeggen, daar deze hier voorkomen als 
bij de burgerlijke Bouwkunst. 

' J tajtftX'iJVus/mjjjM 
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Hg. J00. Magazijnen van het kasteel tc Vivien. 

Wat dc gevangenissen betreft, zal men opmerken 
met welke verfijnde barbaarschheid men dc gevange-

J) Froissart levert eenige zoodanige voorbeelden. Men ziet bij de 
bouwvallen van Chiuon eenige gaanderijen. welke dezellile bestem
ming hadden. 

nen van licht en elk middel ter verversching der 
lucht, beroofde. Er bestaan gevangenissen, waar de 
lucht door naauwe kokers, soms uit ellebogen be
staande, moet indringen, hetzij om de ontvlugting 
ongemakkelijk te maken, hetzij om te beletten, dat 
het licht gedurende eenigen lijd in bet verblijf van 
de gevangenen doordrong. Ijzers, steenen banken, 
kluisters, waaraan dc boenen tier gevangenen gebon
den weiden, treft men in deze afschuwelijke plaat
sen aan. 

Het is ook in de ondcraardsche of ten minste be
nedenste vertrekken der kasteden, dat men de ge
vangenen ondervroeg en veroordeelde. Somtijds was 
ccn der vertrekken bepaaldelijk tot dit gebruik ingerigt; 
in het kasteel der Pausen te Avignon, ziet men er 
een, welks naam, „slapeloosheid" (Ia Veille) de pijn
bank herinnert, welk daar was opgesloten. Wij moeten 
onze lezers evenwel waarschuwen tegen de plaatselijke 
verhalen, welke men ten aanzien der onderaardsche ver
trekken der Slottorens opdischt. Men schildert dc Mid
deleeuwen soms met zwarte kleuren af, en de wreede 
tooneclen welke de Romanschrijvers over zoodanige 
plaatsen voordragen, worden met gretigheid aangeno
men. Hoevelc spijskelders of brandstof-magazijnen 
worden niet als afgrijselijke gevangenissen aangemerkt ? 
Hoevelc beenderen welke tot de keukens behoorden, 
worden niet beschouwd als overblijfsels der slagtoflbrs, 
van dc leenheerlijke dwingelandij. 

Met dezelfde omzigligheid moet men die gevangenis
sen, in welke men dc gevangenen om het leven brengt, 
onderzoeken; het zijn putten, waarin men dezelve naar 
beneden liet om van honger tc sterven, of wel, waar 
men dc gevangenen doodde door hen van eene ver
hevene plaats le werpen, daar waar dc vloer onder 
hunne voeten wegviel. Zonder het bestaan dezer soort 
van gevangenissen in twijfel le trekken, moet men dezelve 
als zeldzaam aanmerken, cn dc berigtcn dienaangaande 
eerst voor waarheid aannemen, wanneer eene zoodanige 
bestemming klaarblijkelijk bewezen is. De waarschijn
lijke gevangenissen waar men de menseben om bet 
leven bragt, beslaan in een' zeer diepen put uit ccn 
zwaar metselwerk uitgehouwen en vroeger door eenen 
houten vloer gedekl. Somtijds bestaan er boven aan 
de pullen deuren, zonder eenen trap of werktuig om 
naar beneden gelaten le worden, aan le treilen. Zoo
danig is dc gevangenis welke men bij de overblijfselen 
van het kasteel te Chinon aantreft, de hierbij zijnde 
doorsnede zal dit meer verduidelijken. 
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Fig. JOJ. Gevangenis van liet Kasteel tc Cliinon. 

Dc deur A. is dc dadelijke ingang tot het inwen
dige van den put. De galen B B, eenige Ellen hoven 
de deur uitgehouwen, bewijzen het vroeger beslaan 
van eencn vloer. Men veronderstelt, dat daarin eene 
valdeur was aangebragt, welke men door de deur A. 
in beweging kon brengen. Het gebruik der schuin-
sche ligging G C, is niet gemakkelijk te begrijpen. De 
diepte van den put kan men inoeijelijk bepalen, aange
zien deszelfs bodem met puin bedekt is. 

Misschien vormde de bodem eenen scherpen hoek, 
ten einde den ongelukkigen te beletten zich le kunnen 
nederleggen. Het is een doordacht middel van wreed
heid, waarvan men in dc gevangenissen der Baslille 
(Zie Fig. 100), een ander voorbeeld zal aantreffen. 

Hebben wij achtervolgelijk de onderdeelen eener 
sterkte uit de Middeleeuwen nagegaan, thans zullen wij 
lieknoptelijk het geheel cenigcr sterkten omschrijven. 
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stellen. Men heeft het Kasteel aan dezelfde zijde 
en om genoemde reden gebouwd, cn omdat de belege
raar, volgens alle waarschijnlijkheid, zijne aanvallen 
van de tegenovergestelde zijde moest beginnen. Dit 
Kasteel raakt aan de beide bemuringen cn kan afge
zonderd worden; aan den eenen kant heeft hel gemeen
schap niet de Stad, aan de andere met hel land, door 
eenc barbacane F. Men zal hier opmerken, dat de 
biiincnbcinuring sterker dan de buitenste is, cn dat 
deszelfs torens digter bij elkander zijn, eindelijk, dat 
zij verschillende geslolene torens bezit, terwijl de 
buitenbemuring torens beval, welke bij de keel open 
zijn. De hoofdpoort der Slad (de poort Aarbonaise 
naar hel Oosten) is door twee zware torens, welke 
alleen ccne onafhankelijke sterkte uitmaken ingesloten. 
Een gedeelte der binnenbemuriiig, eenige torens met 
derzelvcr gordijnen,van dunne stecnen, gemengd met 
breede gebakken Steenen gebouwd, worden voor llo-
meinsche samenstelling gebonden, doch bet is waar
schijnlijker, dal zij het werk der laatste woningen 
der Visigolhen zijn. Het overige derzelfde bemuring, 
zoowel als bet Kasteel, behoort tol dc XIII d c Eeuw, 
niel uitzondering van cenen toren cn een gedeelte der 
muren, welke in de XIIdcEeuw zijn tot stand gebragt. 
De buiten bemuring is naar alle waarschijnlijkheid op 
het einde der XIII d 0 of het begin der XIY d e Eeuw 
opgetrokken. 

A. STADS BEMURI1VG. 

De Stad Carcassonne, (Zie Fig. 90). Zij is, op 
eene verhevene vlakte gebouwd in hel Westen, ongemak
kelijk le naderen, en bezit twee muren; de eerste 
(de buitenbemuring) is bij het dalen van den heuvel 
gebouwd, de tweede op denzclven gebouwd, bestrijkt 
de eerste. De twee bemuringen ontmoeten elkander 
slechts op één punt naar het Westen, omdat aldaar 
natuurlijke steilten eene genoegzame verdediging daar-

B . K A S T E E L E E > E R S T A D . 

fig. J02. Kasteel te Fouguercs. 

— 289 — 

Kasteel te Fouguercs. Hetzelve is in het lage ge
deelte der Slad gebouwd. Hier is het inneeinbare ge
deelte der Stad door een kasteel verdedigd, wanneer 
ten minste het kasteel of deszelfs slottoren M niet 
ouder is dan de Stad. 

A . A. Wallen der Stad. 

B. Poort van liet Kasteel. 

C. Tweede Poort. Men merkt hierop, dat de cersle 
poort door drie torens is verdedigd; dat men, na deze 
hinderpaal overwonnen te hebben, eenc brug ontmoet, 
over eene door kistdammen ingesloteiie beek K gesla
gen; en dat, wanneer de vijand zich van de poort B 
cn de brug heeft meester gemaakt, slechts een gering 
voordeel heeft behaald, want hij blijft blootgesteld 
aan dc pijlen der Torens C cn I, welke de plaats, be
grepen tusschen de beide poorten B en C, bestrijken. 

D. Toren van Raoul. 

E. Toren van Surienne. 

Men moet de buitengewone afmetingen dezer torens 
niet voorbijgaan. Zij bezitten vuurmonden cn moesten 
de eenc D, de ruimte begrepen tusschen het kasteel 
en de slad bestrijken, de andere verdedigde de gordijn 
E F welke reeds door steile rotsen beschermd werd. 
Deze beide torens verdedigden eenen uitstekenden hoek 
der bcniurhig, deze was ook het meest blootgesteld. 
Zij schijnen tot eene latere bouwing tc behooren. 

F. Hoofdtoren van den slottoren of Mélusine. 

G. Poort, of liever hoog venster, waarbij eertijds 
eenc ophaalbrug schijnt geweest te zijn, om de gemeen
schap niet een vooruitspringend werk, hetwelk thans 
vernield is, daartestellen. 

H. Gobelijn Toren. 

L. Putten. 

De plaals van den slottoren M is verhevener dan 
de voorplaats. Dc geheele slottoren schijnt ouder 
dan dc overige verdedigingswerken. De beide torens 
F H zijn waarschijnlijk van dc XII d e Eeuw. Het 
overige van het kasteel schijnt tot de XIV d o of X Y d e 

Eeuw te behooren. De meeste der torens en gordijnen 
van het kasteel zijn van de X V d c Eeuw. 

De Louvre. Ronde Toren of Slotloren in hel 
midden der voorplaats afgezonderd. Drie poorten 
ieder door twee torens verdedigd. Woningen ge
bouwd langs de gordijnen, welke met digi bij elkan
der gelegene ronde torens waren voorzien. 
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fig. 103. I)c Louvre. 

De hoektorens springen meer vooruit dan de an
dere. Eene gracht loopt rondom het Kasteel. Kleine 
vooruitspringende werken bij de bruggen. De Louvre 
werd begonnen door Philippus Augustus, in het begin 
der \ H I d e Eeuw. Zij raakte aan de muren van Parijs 
cn verdedigde de Seine in hel Westen. 

B". Fis. 101, 105, 106. 

Fig. .KH. Plan der Bastille. 
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C. AFGEZONDERD KASTEEL. 

Fig, Mr>. Dc Bastille. Fis. J07. Plan van het Kasteel te Clialussrt. 

Fig. S06. Doorsnede der Bastille 

Dn Bastille. Hel plan is bijna een langwerpig 
vierkant. Acht zware ronde torens, met kegelvonnigen 
voel, zeer digi bij elkander, onderling door gordijnen 
verbonden, welke de hoogte der torens hadden; kan
teel ingen cn Machicoulis (lig. 105); grachten met bui
ten-borstweringen tegen den buitenkant der stadsgracht 
(contrescarpe), woningen in de torens en langs de gor
dijnen; twee voorplaatsen door een gebouw ge
scheiden. 

Eigenlijk geen slottoren; verdiepingen op de ge
welfde torens of door balklagen zamengestcld; deze 
laatste uit dubbele lagen, ten einde de gemeenschap 
tusschen de gevangenen lc bemoeijelijken (latere in
rigting); gevangenissen waar men de gevangenen om 
het leven bragt en waarvan het benedengedeelte 
eenen omgekeerden kegel vormt. 

De Bastille werd begonnen in 1570. 

Fig. i08. Doorsnede van het Kasteel te Chalussct. 

Het is op eene soort van driehoekig schiereiland 
gelegen, hetwelk tusschen twee, in kistingen gelegene 
beken een verheven plat vormt, aan het eene of 
andere uileinde is bet slechts toegankelijk; deszelfs 
zijden zijn door de beken en plotselinge steilten 
legen eiken aanval beveiligd. Bij het zamenvloeijen 
der beken is de belling zachter en liet terrein hei 
laagst. Men dacht dat dit de innecmbare zijde was en 

'. aldaar beeft men ook al de verdeiligingsmiddeleii 
bijeengebragt. 

Na de brug te zijn overgegaan, welke zonder 
I twijfel eertijds versterkt was, vindt men eenen door

loopenden muur, welke bet geheele plat insluit; op 
dezen muur volgt een vierkante afgezonderde toren 
met eene diepe gracht. Het is eene afzonderlijke 
slerkle, welke moest ingenomen worden, alvorens het 
kasteel aan tc vallen. 

Vervolgens ontwaart men cenen muur, welke alle 
gemeenschap met het bovenste gedeelte van het plat 
afsnijdt. 

Verder ontmoet men een lagcren muur, welke 
eene soort van wijkschans voor de poort, van het kas
teel daarstelt. 

Deze poort wordt links den wijkschans geopend, 
en is door een zwaar metselwerk cn eenen toren be
schermd ; dc toren springt buiten den omtrek van het 

Kasteel vooruit. Daarna volgt er cene plaats, dan weder 
eene poort; alsdan bevindt men zich in het binnengc-
deelte van het Kasteel, dat links en regis de Woon
huizen, magazijnen, enz. heeft. 

De Sloltoi-en heeft eenen zeer onrcgelmatigen vorm, 
cn is in een' der hoeken van de voorplaats gelegen. 
Deze is door eenen scheidsmuur, welke zich tot de 
bovenzijde uitstrekt, in twee gedeelten verdeeld. Elk 
gedeelte heeft zijnen afzonderlijken Irap. 

De tegenovergestelde zijde van dc basis van den 
driehoek, welke het plal vormt, is eene uitgeholde 
rots, welke als eerste hinderpaal cene breede gracht 
aanbiedt; daarachter verheft zich een muur met 
zeer digt bij elkander gelegene torens, achtervolgd 
door de binnenomsluiting van het Kasteel, welke de 
voorplaats daarstelt. 

Ofschoon de steilte der hellingen en dc beide be
ken, de twee groote zijden van den driehoek, tegen 
eiken aanval schijnen te beschermen, zijn de steilten 
overal met muren omringd, cn zelfs is dc beniuring 
op sommige plaatsen verdubbeld. 

Hel Kasleel van Chalusset, tegenwoordig zeer ver
vallen, schijnt gebouwd, of ten minste zeer vergroot te 
zijn omstreeks het einde der XII d c Eeuw. Al de hoofd
doelen zijn van dat tijdvak, terwijl verdere herstel
lingen aan de XVI d e en XVII d c Eeuw zijn toe te 
schrijven. 

De Vignetten zijn door onzen verdienstelijken DE VRIES, op 
steen geteekend. 

D. TORENS OF KLEINE AFGEZONDERDE 
K A S T E E L E N . 

*"~7rvT 
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Fig. J09. Dc Castcra (benedenverdieping). 

Fig. HO. Dc Eerste verdieping. 

Dc Castera bij Bordeaux. Zware vierkante toren met 
hoektorentjes, geene voorplaats, geen vooruitspringend 
werk. Uit hoofde der breedte van dezen toren, bevat 
de benedenverdieping twee scheidsmuren, ten einde dc 
zoldering der eerste verdieping te schragen. 

De Castcra schijnt uit de XIlI ( l e Eeuw te zijn. 

IETS, OVER DE BEOORDEELIM VAN DE.\ HEER SERF AAS DE JONG, 

N O P E N S D E N I E U W G E B O U W D E R. C. K E R K , T E HAARLEM. 

Zie Bouwkundige Bijdragen, J * Jaargang, Pag. 195. 

Bij het lezen der Bouwkundige Bijdragen, öda 

Jaargang Pag. 45, kwam het mij eenigzins vreemd 
voor, daarin geplaatst le vinden, het geheele plan 
der R. C. Kerk tc Haarlem, aangezien dit niet zoo 

ui . 

onmiddelijk kan gerekend worden te behooren onder 
belangrijke werken; doch de overtuiging, dat het in ons 
klein Land daaraan wel eens ontbreekt, of liever, dat de 
Redactie van gemeld Tijdschrift vvclligt geene voldoende 
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medewerking in het leveren van genoegzame stoffe 
voor hetzelve zal ondervinden, deed mij, mijne be
vreemding opschorten. 

Meer echter moest ik mij bevreemden, over de 
plaatsing eener kritische beschouwing van den Heer 
Servaas de Jong, over evengemeld plan, welke be
vreemding ik, niet tegenstaande dezelfde bovenstaande 
overtuiging, minder kon onderdrukken. 

Het is mijn voornemen niet, eene antikritiek te 
leveren op iets, dal zeer vele waarheden kan bevatten, 
doch vraag ieder, ol' wij meergemeld Stuk door de 
Redactie eene plaats hebben zien geven, als een model, 
om daaruit op le maken: niet hoe men bouwen moet; 
maar hoe men zulks BIET behoor! le doen. Dan toch 
zou bel de Redactie nimmer aan slof ontbreken, daar 
er in zeer vele, ja verre weg de meeste nog daar
gestcld wordende gebouwen of werken, veel af te 
keuren valt; dan toch behoefde zij niel alle pogingen 
en onvermoeide zorgen tc besteden, ter verkrijging 
van zoodanige zaken als wij lol heden in de Bijdragen 
vonden, maar integendeel ware dan slechts alles tc 
plaatsen, zelfs datgene, wat beneden alle kritiek is, 
met de bijvoeging slechts, dat bet als voorbeeld strekte, 
niet hoe men bouwen moet, maar hoe men zulks NIET 

behoort le doen. 
Wij hebben alle redenen, van de Redactie der Bouw

kundige Bijdragen tc vertrouwen, dal door haar zeker 
geene direct slechte, maar wel goede zaken zullen ge-
plaatst worden, en hoezeer ik ook den ontwerper der 
R. C. Kerk te Haarlem geenszins ken, zou ik gerustelijk 
durven veronderstellen, dat zijne plannen niet waren in
gezonden, om hierover alleen eene aestetischc beschou-
wing te houden;eene beschouwing, vooral in de Bouw
kunst minder moeijelijk, zoo men slechts het praktische 
gedeelte, als een zaak van ondergeschikt belang, laat va
ren; cene beschouwing van bel hoogste belang, van meer 
moeijelijken aard, naarmate men dezelve verecnigt, 
niet praktikale gronden van uitvoering. 

Bedroevend, ja zeer bedroevend is wel dc geest, 
die cr nog omtrent Architecten beerscht; zij worden 
belaas! door Ambachtslieden en particulieren, als: „bou
wers alleen op het papier," beschouwd, doch meer be
droevend is zulks, wanneer men zoodanige verkeerde be
schouwing moet toeschrijven, aan wel vele theoretische 
kennis, aan wel vele beoefening der aeslhelica, doch 
met verlies eener meer grondige praktikale wetenschap; 
immers bij het eerste zal men wel geene fouten be
gaan tegen liet gevoel voor bel Schoone, doch bij het 

laatste, zooveel tc meer fouten maken in doelmatigheid 
en nünkostbaarbeid, twee zaken, die men vooral in 
ons Land de voorkeur geeft. Het is als zoodanig 
dan vaak niet te verwonderen, dat nog vele dc 
voorkeur geven aan hunne timmerlieden of bazen; niel 
zoo zeer, omdat deze voor alles berekend zijn, maar zeker 
uit eenig vooroordeel tegen den Architect; doch niet 
minder ook, omdat vele, die eenig gevoel voor het 
schoone der Bouwkunst bezitten, hier en daar iu de 
gelegenheid geweest zijn, schoone gebouwen tc zien, 
zich ook onnuddelijk reeds als Architecten, als wezen
lijke beoefenaars der Bouwkunst durven opwerpen, 
en met voorbijzien van het moeijelijke en gewigtige 
van de eigenlijke constructie, eene beoordeeling dur
ven vellen over ieder daargestcld gebouw, eene be
oordeeling, slechts sprekende van: gevoel, harmonie, 
het ware schoone en wat dies meer zij. 

Onbetwistbaar is het, dat het gevoel voor het 
Schoone, den Architect moet bezielen, doch nimmer 
met achteruitzetting van het doelmatige en noodige; 
deze laats ten op den voorgrond geplaatst en dan daarbij 
naar omstandigheden, naar de behoeften en de gcldmid-
len bet Schoone aangebragt, zal zulks den Architect 
niet vernederen, maar zal cr in tegendeel een meer alge
meen gebruik van hem gemaakt, meer vertrouwen in 
hein gesteld worden, cn hij als zoodanig, ter bevorde
ring der edele bouwkunst werkzaam zijn. Eene be
schouwing (al leen aesthetisch) moge dan waar 
wezen; de vraag is: of dezelve eenen goeden invloed 
op de beoefening der bouwkunst iu bet algemeen zal 
uitoefenen, of men de Macaenaten van den heerschenden 
bouwtrant, eenige betere denkbeelden omtrent den 
waren bouwmeester en het merkelijk verschil tusschen 
dezen en den zoogenoemden baas zal inboezemen; de 
vraag is: of daardoor het gebruik van een goed Archi
tect meer algemeen zal worden, en ook daardoor, als 
eerste hulpmiddel, de smaak van het publiek zal wor
den verbeterd. 

Hoe naauw ook de Bouwkunst verbonden is met de 
Schoone Kunsten, kan men niet uit liet oog verliezen, 
dal dezelve meer materieel is, cn dal men van zoovele 
omstandigheden afhangt, die dc schoonheid in den weg 
slaan; er is dus vaak veel verschoonlijks in eenigen 
bouw trant, die nu eens van eenc slechte plaats, dan eens 
van de geldmiddelen, dan weder van de luimen van parti
culieren of commission afhankelijk is; doch zooveel te min
der verschoonlijk is het, een gebouw alleenlijk uit een 
aesthetisch oogpunt te beschouwen, en alzoo door wegla

ting van het doel cn de middelen, door voorbijzien der 
practica, eene kritiek, ten halve en uit zijn verband 
gerukt, te maken. Mist een gebouw het ccn of ander, 
men kan beperkt geweest zijn, doch men is nimmer 
beperkt op het papier en men verwacht dus niet 
grond hierop cene meer volledige beschouwing. Hetzij 
verre, dat kritische beschouwingen niet hun nut zouden 
hebben, doch zij belmoren nimmer eenzijdig te zijn, vooral 
daarin niet, waar men afhankelijk kan wezen; eenzijdig 

oordeel moge van de zucht ter verspreiding der waarheid 
doen blijken, hetzelve duidt nog geenszins de zucht ter 
verspreiding van kennis, de zuchl derleregtwijzing aan;het 
is nog niet de betrachting naar ondersleuning en uitbrei
ding, onzer Maatschappij ter bevordering der Bouwkunst. 

C. A. BOLL VAN BUUREN. 

Opsigter bij de Stedelijke werken. 

UTRECHT. September 1845. 

Beschrijving en Arcliaëologiscli Onderzoek, 

D E R A C H T H O E K I G E E N R O M A A N S C H E K A P E L L E N , 
0I> HEI VALKHOF TE M.IMEtiEX. 

Medegedeeld door A. O L THANS, Kunstschilder te Amsterdam. 

111 t t b t tt (J. 

Sedert geruimen tijd voedden wij cene levendige 
belangstelling voor onze oude bouwkundige gedenk
teekenen, met welke de beoefening der schilderkunst 
ons zoo dikwijls in aanraking bragt. Dat de zooge
naamde beidensche Kapellen op het Valkhof te Nijme
gen, dus ook onze oplettendheid gaande maakten, zal 
niet bevreemden; zij toch werden reeds lang beschouwd 
als de oudste gedenkteekenen, die wij bezitten, en 
grootschc herinneringen waren daaraan verbonden. Vóór 
tien jaren bezochten wij Nijmegen slechts voor een 
paar uren, zoodat ons door het bezien van de andere 
merkwaardigheden der Slad, geen tijd overbleef, deze 
Kapellen af te schetsen, en daar wij ons toen nog 
niet met dc studie der Middeleeuwsche bouwgeschie
denis gemeenzaam gemaakt hadden, was het ons slechts 
gegeven, gissingen le maken. 

Je prie ccux, qui font leur elude des écrits des 

anciens—, de liiire attention que les monument 

sunt souvent des guides pine sürs que les rjis-

toriens. 

11. Martin. Religion des Gaulois. T. H . ji. 332. 

Bij bet bezien echter van afbeeldingen van vroegeren 
J en lateien lijd, rees bij ons later inenigen twijfel over 

derzelver oorsprong op; en door afbeeldingen en be
schrijvingen van uilheenischc gebouwen eenigzins voor
gelicht, was vooral ons gevoelen, dat de halfronde 
bouwval eene Romantische Kapel zou kunnen ge
weest zijn, tamelijk gevestigd. Zonder plaatselijk onder
zoek evenwel, bleef deze veronderstelling altijd onzeker, 
te meer, daar hier zoo vele Ronieinsehe oudheden van 
ouds gevonden werden. Wij moesten ons dus verge
noegen met tie hoop, van op eenen of anderen lijd 
deze Kapellen een langduriger bezoek te geven. 

Iu dit status t/uo verkeerende, hadden wij gezien, 
dat KtiGLER in zijn tiundbuch der Kunstgeschiehte op 
gezag van LASSACLX de achthoekige Kapel een baptis
terium noemde, hetgeen onze aandacht op nieuw gaande 
maakte, toen wij in het Kunslblatt N°. 24 van 25 
Maart 1845, een opslel vonden van K . SCIINAVSE , be

lt» • 
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kcnd door zijne Niedcrlandischc Brief e, handelende 
over de Kerk te Olhmarsheim, in den Elsas, twee 
uren Oostwaarts van Rixhcim, een dorp, gelegen aan 
den Spoorweg van Bazel naar Straatsburg, en wel tus
schen eerstgenoemde Stad en Mühlhausen. In dit op
stel zagen wij, dat VON QUAST in zijn werk: Die alt-
christlichen Bauwcrke von Ravenna (Berlin 1812), be
weerd heeft, dat dc Munster-Kerk te Aken naar hel 
voorbeeld der St. VftoPs-Kerk te Ravenna gebouwd 
is, cn de vraag oppert: „of de Kerk te Olhniarsheiin 
„en de achthoekige Kapel te Nijmegen in navolging 
„van de twee voornoemde Kerken gebouwd zijn?" Wat 
betreft de Othmarsheinier Kerk, beantwoordt SCHNAASE 

deze vraag met zijne Beschrijving, waaruit op gronden 
een bevestigend gevoelen voortvloeit. Van de Nijmeeg-
sche Kapel, welke hij schijnt gezien te hebben, zegt 
hij: „dat derzelver overblijfselen niet zulk eene naauw-
„ keurige overeenkomst opleveren." 

Daar wij nu evenwel door den Nijmeegschcn Ar-
chaëoloog Is DE B E T O U W , volgens zijne Lotgevallen van 
den Burg te Nijmegen, bekend waren met deze Oth
marsheinier Kerk, die hij volgens SCIIOEPFLINUS, als 
voornaam bewijs aanvoerde voor zijne stelling, dat 
de achthoekige Kapel van Romeinschen oorsprong was, 
zagen wij spoedig; dat door de uitlegging van SCHNAASE 

hem deze groote steun ontviel, zoodat bij ons de 
levendige begeerte ontstond, dit onderwerp te onder
zoeken en zoo verre als onze geringe pogingen konden 
leiden, de vraag van VON QUAST van onze zijde te 
beantwoorden. 

Om evenwel niet eenige zekerheid te werk te 
gaan, zagen wij ons verpligt, nader met de Munster-Kerk 
te Aken bekend te geraken en wij ontboden dc be
schrijving en restauratie van V. MERTENS , geplaatst in 
de Algemeine Bauzcitung 1810, Pag. 135, die algemeen 
geprezen wordt. Iu dien tusschentijd verzamelden wij 
nieuwe bouw stollen, en werden toen eerst bekend 
met het gevoelen van Professor REUVE.VS , die in zijne 
Antiquiteiten, lot onze vreugde, hoewel ter loops, de 
achthoekige Kapel aan K A B E L den Groote toeschreef, 
en de Romaansche als Bijzantijnsch beschouwde. 
Ook werden wij bekend met de afbeeldingen van de 
S'- Vitale te Ravenna, uit het werk van G A I L H A H A U D , 

en toen wij later iu het bezit van de Beschrijving 
van MLHTEXS waren, achtten wij ons genoegzaam toe
gerust en wachtten de gelegenheid tot onderzoek af. 

Deze gelegenheid werd ons dan ook gegeven iu 
hel laatst van Augustus van het afgeloopen jaar, 

| (1811) bij een verblijf te Nijmegen van ruim vijf 
dagen, die wij bijna uitsluitend tot dit onderzoek 
besteedden. Bij het zien van de achthoekige Kapel was 
het voor ons in den beginne eene moeijclijke taak, dooi
de vele veranderingen van lateren tijd, en door dc af
wijkingen en de constructie, reeds dadelijk een vol
komen en duidelijk denkbeeld van de restauratie 
te vormen. De zwarigheden toch, ons door deze 
vernieuwingen in den weg geworpen, moesten wij 
behoorlijk oplossen, doch hoe meer wij in den geest 
van het gebouw doordrongen, en oplettend de bouw
materialen onderzochten, des te meer verkregen wij 

j een volledig overzigt. 
Dit was geenszins het geval bij dc Romaansche Kapel, 

die slechts een oogopslag behoefde, om ons in ons vo
rige gevoelen tc versterken; met lust zetteden wij 
onzen arbeid voort; cn nadat wij na onze terugkomst 
tot meerdere zekerheid ons door vriendelijke bczor-

i ging in bezit hebben gesteld van een uiltreksel van 
SCHOEPFLINIUS Alsatia Ulustrata, (Colmar 1751) Pag. 
501—7 vergezeld van de schets der orthographia en 
ichnographia (zijnde de latijiische tekst door eene vrien
denhand len onzen gebruikt' in het Nederduitsch overge
bragt) wagen wij het,de vruchten daarvan, aan onze 
lezers mede lc doelen. Wij zullen niet, zoo als dit 
bij geleerden cn schrijvers eene gewoonte is, hunne 
toegevendheid over onzen arbeid inroepen; wij weten 
zoor goed, dat wij die toegevendheid zeer behoeven, 
en wij hebben de overtuiging, dat onze nederigheid 

< niet, zoo als somtijds wol het geval is, geveinsd is; 
jj het is evenwel eene daadzaak, dat dc Geschiedenis 

van onze Vaderlandschc Bouwkunst tot nu toe geheel 
verwaarloosd werd; heeft niet Professor REUVENS reeds 
groote klagton over het gemis van eene dergelijke 
geschiedenis aangeheven? Moesten wij met de leekcn-
pon en den passer in do hand cn in het bezit van 
goede bronnen, niet trachten, oenen steen, hoe zwak 
bewerkt, tot dezen bouw tc leggen, in dc hoop, dat 
onze pogingen, in hot vervolg door die van moor be
kwame personen verre overschaduwd zouden worden? 
Door zelf te meten, zelf te teekenon, zelf te 
zien cn tc beschrijven, hadden wij ten minste de 
zekerheid, dat in onze beschrijving eenheid zou 
heerschen, en waren wij len minste bevrijd van ver-
koorde opvattingen der teekeningen. 

Wij hoiien dan ook, dat voorlaan deze Kapellen 
niet meer zullen beschouwd worden, als afkomstig van 

| de Heidenen of van de Romeinen, maar dat men als 

bouwheer van dc achthoekige Kapel don naam van 
K A R E L den Groote en als stichter van dc Romaansche, 
I'REDERIK Barbarossa zal noemen. Voorzeker zal do 
belangstelling in dczo gebouwen, daardoor niet verflaau-
wen en als men zich de eerste Kapel voorstelt, schit
terende door hare mozaïk- of schilderwerken, gevuld 
melden schitterenden stoot van Rijksgrooten, die don 
zolel van CASOLUS MASHDS omringden en met bet opper
hoofd der Kerk, die, omringd van zijne talrijke pries
terschaar, bij do inwijding, het gebouw met do gewijde 
gezangen dood weergalmen, dan zal men voorzeker do 
nagedachtenis eerbiedigen van dun Vorst, die zoo krach-
lig medegewerkt heeft tol de verbreiding van het 
Christendom. 

Wij zoggen met, IN DE B E T O U W : „En voor de zoo
danige, dien de gelegenheid mogte ontbroken, hel in 
„vroeger eeuwen alhier gebeurde te kunnen opsporen, 
„bob ik dit eon on ander kortelijk ter neder gesteld, 
„ten einde in geheugenisse moge blijven, een binnen 
„dezer Stads muren gewezen Rijks-Paleis, hetwelk zoo 
„vele Keizers, Koningen en Vorsten onder zijn dak 
„heeft geherbergd, zoo vele wetten aan het voor
naamste gedeelte van Europa uil zijne gohoiinzalon 
„hooft voorgeschreven, en aan zoo vele alhier gele
gerde Romeinen en Batavieren inde kindschheid dezes 
„volks, als eene grenssterkte aan den linkerarm dos 
„ Rijns on Gallischcn Waal-oever, tot een verblijf 
„heeft gediend. En om tenens, bij het betreden van 
„den grond, de treurige puinhoopen te beschouwen, 
„als sprekende bewijzen van de vergankelijkheid der 
„lijdon, on van do onbestendigheid dor menschel ij ke 
„zaken en aller aardsche dingen." 

BOIW-GESCHIEDEMS TAN DEK BLRG TE M.MIftdV <)• 

Hoewel de Burg te Nijmegen, genaamd Valkhof2) 
eerst van de MIJ" Eeuw dagloekent, zoo word de boogie 
waarop dezelve tot op het laatst der vorige Eeuw ge
legen was, naar alle waarschijnlijkheid reeds in don 
tijd der Batavieren versterkt. Deze hebben hot eiland, 

') Deze geschiedenis is getrokken uit In de Betome, Lotgevallen 
etc. van den Burg. 

*) De Keizerlijke Buig wordt in Charters van de 16c cn vroegere 
Eeuwen reeds liet Valkkof eu Falakenkof genoemd van de Valken, 
die Keizer Lodewijk de Vrooine o|> de voorplaats van het Hof tot dc 
jagtocfening deed voeden, volgens: II. Cannegictcr, dc AiaNovio-
magum Gelriac Bepcrta Pag. 44. 

liggende tusschen de armen van don beneden-Rijn, 
genaamd Bat-ouwe (nu Betuwe), reeds vele jaren in 
bezit gehad, toen zij met dc Romeinen onder bevel 
van JULIUS CAESAR in verbond traden; cn dit wel om
trent 51 jaren vóór CHRISTUS ' ) . Hot zoogenaamde 
land van Maas en Waal schijnt hun ook toebehoord 
tc hebben. 

Na don dood van CAESAR word het opperbevel over 
het Romeinsche leger door Keizer AUGUSTUS aan zijn' 
stiefzoon NERO CLAUDIUS DRUSUS , zoon van L I M A D R U -

SILI.A , zijne gemalin en van TIBERIUS CLAUDIUS NERO 

opgedragen. Men stelt tic komst van DRUSUS ih deze 
gewesten in het 10e jaar vóór CHRISTUS . Hij deed, 
om de Romeinsche wingewesten logon do invallen dor 
Germanen te beschermen, meer dan 50 burgen of 
sterkten langs den Gallisehen Imker-Rijnoever bouwen 
en mol krijgsvolk bezel ten a). Men vermoedt dus mot 
reden, dal de oudere burg eene dezer gronssterkten 
geweest zij, hetzij van de Romeinen tot beveiliging 
van het zoo over edel Eiland der Batavieren en tot 
verzekering van den overtogt over de Rivier, hetzij 
van tic Batavieren zelve. 

TACITUS 4) vermeldt, De Stad der Batavieren, of 
Betouw-Stad, naar welke CLAUDIUS CIVILIS , in don krijg 
logen de Romeinen, onder bevel van PETII.IUS C E R I A U S , 

nadat hij omtrent 5) Vetera door de laatslen geslagen 
was, met zijn leger vlugten moest. Hij, dezelve legen 
de Romeinen niet durvende verdedigen, na al wat hij 
kon medenemen, daaruit to hebben gehaald, het 
overige aau do vlam opofferende, nam niet de zijnen 
do wijk naar het Eiland dor Batavieren aan de overzijde 
der Rivier de Waal. Naar allo waarschijnlijkheid heeft 
die Stad der Batavieren gelogen, waar nu Nijmegen, 
dat is: Nieuw-mcgcn (nieuwe Stad, novo habitalio) ligt. 
Als bewijs hiervan, beschouwt men eene menigte van 
Romeinsche en Bataafscho gedenkteekenen, alhier van 
lijd tot lijd opgedolven. Ook op den Burg worden 
deze van tijd lot lijd gevonden, waarvan sommige in 
de muren werden vastgemetseld, andere daarentegen 
geplaatst op eene gaanderij van het tegenwoordige 

') Cottar de hello gallico. Lib. IV. Cap. 1. 10. 
!) >"elleius Paterculus Lib. II. Cap. 95, 97. Floras Lib. IV. 

Cap. 12. Suetonius in Claud. Cap. I. 
') Pliniut. Hist. Nat. Lib. IV. Cap. 15. 
') Hist. Lib. V. Cap. 19. 
') Castra Vetera door Tacitus, Hist Lib. IV. Cap. 22. beschre

ven, vroeger waarschijnlijk gelegen in den omtrek van Birten en 
Furstabcrg, nabij Xantcn. 
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Stadhuis; zoo als bij voorbeeld een grafteeken van een 
der krijgshoofden van het 208te Legioen L . CORNELIUS 

LICINIUS , van C. JULIUS PUDENS van het lf> enz. '). 

Ons onderwerp Iaat ons niet toe, deze oudheden breed
voeriger op te geven; dc geschriften van den Nijmecg-
schen Geleerde Is DE BETUUVV, geven hierover genoeg
zame uilkomst. 

Deze burgen of grenssterkten zijn later door TRA

JANUS, DiDins JULIANUS, CONSTANTUN de Grootc, CONSTANS, 

JULIANUS dc Afvallige, van lijd tot tijd hersteld en op 
nieuw gewapend, tol dat in het begin van de vijfde 
Eeuw, onder de zwakke regering van Keizer Hosoiuus, 
zoon van TIIEODOSIUS den Grootc, de Franken in Gallic 
trokken, en de Romeinen deze gewesten begonnen te 
verlaten; cn het schijnt, dat deze sterkten door de 
invallen der Saxen, Denen of Noormannen 2) grooten-
deels geslecht werden, en gedurende een tijdvak van 
drie Eeuwen onhersteld zijn gebleven. 

In de zesde en zevende Eeuw na Christus, was 
de magt der Franken zeer toegenomen. De Rijks-
goederen der Romcinschc Keizers werden door de 
Frankische Koningen in bezit genomen, waaruit men 
verklaren kan, dat Nijmegen als een stamgoed der 
Frankische Koningen en later als Rijkstad beschouwd 
werd. 

KAREI, de Groote (genaamd CAROLUS MAGNUS of wel 
CHARLEMAGNE) die zijn' vader PEPIJN den Korte in 768 
opvolgde, cn twee jaren later door het overlijden van 

777 zijn' broeder KARLOMAN, alleen bet Frankische Rijk be
hield, stichtte 3) aldaar een Hof of Rijks-Paleis (villa 
regia) tot liet houden van algemeene Rijks- en bij
zondere lands-dagen. In Maart 777, begaf hij zich, 
vergezeld van vele Frankische Grootcn, naar dit Rijks-
Palcis, lot viering van het Paaschfeest, hetgeen met 
ongemeene plegtigheid geschiedde. En „wegens de 
„aangename verhevenheid van den grond aldaar, 

') Scrim ins in Tab. antiq. Ba tav. Pag. 197- 200. 1'oiitnints , 

Hist. Gelr. I. Pag. 3-10. Smetius , Oppid. Ii.it. Cap. IV Pag. 28 -37. 
Ii/, Filius in Antiq. Neoraag. Pag. 1—168. Cuperus in Monument, 
antiq. Pag. 220 etc. Monument: Dode nice id: Pag. 220—265. De 
Ara ad Ncninagiiin Gclriac Kepcrta, Pag. 2-47. Hagenbuchius 

in Mix-ill: observ: crit: Tom. XI1. Pag. 340 etc. Engelberts, Al
oude Staat IV. I). Pag. 320 - 341. enz. 

'•) Jornandcs de Reb: Getic : Cap. Wi l l . 
') Eginhartns. Geheimschrijver vau Kavelden liroote, de Vita 

Caroli. Cap. XVII. Pag. 85. ed Schmink. 
Inchoavit et palatia operis egregii: uiiiim baud longca Moguntiaco, 

juxta villain cui vocabulum est Ingilcnlieim; alteram Noviomagi , 
super Wallialiiii (Imiiun, qui Batavorum insulcm a parte meridional! 
proetei'llnit. 

„zijnde ccn uitspringenden hock van den Hunerberg 
„aan een zeer vermakelijk oord nabij de Rivier de 
„Waal, en de verrassende en treffende ruime uitzig-
„teu" bragt hij dikwijls ') een groot deel van den 
winter en het voorjaar in hetzelve door. Hij hield 
er ook zijn Hof in den zomer van hetzelfde jaar, eu 
dagtcekende aldaar verscheidene bekende giftbrieven J). 

Paus LEO de Derde, uit Rome verdreven, werd 
door KAREI, in 799 in den Pauselijken zetel hersteld. 
Uit Italië, (dusvóór dien lijd) lol KAREL zijne toevlugt 
nemende, wijdde hij op'deze zijne reis verscheidene 
Kerken in. Oude jaarboeken 3) verhalen, dat hij op 
verzoek van KAREI., die zich van allerlei middelen be
diende tol voortplanting van het Christendom, de 
achthoekige (of zoogenaamde llcidensche) tempel tol 
de Christelijke Godsdienst ingewijd heeft 4). 

In Maart 801 was KAREL eenige dagen vóór de 
Paasch-week, op het Palcis le Nijmegen; hij verscheen 
er wederom in Maart 806, en deed dc Rijksverdeeling 
lusschen zijne «Irie zonen, CAROLUS, LUDOVICUS en 
PIIMNUS bezweren. In hel jaar 807 bragt hij er de 
Vasten door en vierde hel Paaschfeest. In 808 had 
hetzelfde plaats en hij hield vervolgens eenen land
dag 5 ) , in hel bijzijn van vele Grooten. 

KAREL overleed den 28 Januarij 814, cn zijn op
volger LODEWIJK de Vrome bragt in navolging van 
zijnen vader in 815 de Vasten en de Paasehweek aldaar 
door. Hij en zijne opvolgers kwamen de boorden van 

! de Waal nog menigmaal bezoeken, een blijk, dat deze 
plek hun behaagde. De Reigerjagt schijnt hiertoe 
mede bijgedragen tc hebben, terwijl de Burg bij oor
logen hun tot eene zekere sterklc diende. 

Na den dood van KAREI, den Kale in 877, vielen 
dc Noormannen iu 880 in Nijmegen. Zij voorzagen 
dc Stad van eenen hoogen wal cn grachten. Ook 
verschansten zij zich binnen hel Rijks-Paleis en over
winterden aldaar. Koning LODEWIJK, zoon van LODEWIJK, 

Koning van Germanië, die bij de verdeeling van hel 

') Annates FrancorumBertiniani Fuldenses. Poëta Saxo els 

vita et gestis Caroli. Lib. I. 

') Zie In de Betouw, Pag. 20. 

') Welke is onbekend . doch dit schijnt ccne algemeen geloofde 
overlevering te zijn. 

') Men spreekt hier ook van zuiveren der afgodendienst, het
welk wij evenwel als slechts eene overlevering, cu iu strijd zijnde 
met be tg ene wij hopen te bewijzen, niet aannemen. 

'•) De BiTtiniaansclie, Fiildasche cn andere jaarboeken op het 
jaar 80G cu/.. Ahnoinus, Benedictijner Monnik, dc liestis Francor: 

Lib. IV. Cap. 24. 

Rijk tusschen zijne broeders KARLOMAN en KAREL den 
Dikke liet opperbewind had over Austrasië of Oost-
Frankenland, vernam dit niet zoodra of hij sloeg hel 
beleg vóór Nijmegen. De Slad werd verscheidene da
gen lang, hevig bestormd. Men kwam eerlang tot 
een verdrag, waarbij de Noormannen beloofden Nijme
gen le zullen ruimen, zoo ras Koning LODEWIJK de 
belegering zou hebben opgebroken. Hij trok al', 
en de Noormannen, de opgeworpene vestingwerken 
geslecht, en den brand in het Koninklijke Palcis ge-

830 stoken hebbende, zakten den stroom wederom af. De 
jaarboeken der Franken van dezen tijd, REGINO, Abt 
van Pruim, en SIGEIIERTUS, Benedictijner Monnik van 
Gemblours, welke dezen brand vermelden, noemen hel 
Rijks-Paleis „een zeer groot, wonderlijk konslig en 
„sterk Koninklijk gebouw"; Palatum immensac melis 
ar. mirandi operis; iu genlis magnitudinis, mirique 
operis. 

ABSOLPHUS, natuurlijke zoon van KARLOMAN, broeder 
van KAREL den Dikke, volgde den laatsten, die afgezet werd, II 
in zijne meeste Stalen op, en werd in 896 tot Keizer 
en Koning van Germanië verheven. Hij droeg het 
Rijk van Lotharingen aan zijn' natuurlijken zoon 

896 SUENTIBOLCIIUS op. Deze bewoonde in 896 bet Rijks-
Paleis, dat toen hernieuwd was; zulks blijkt uit eenige 
bekende giftbrieven gedugteekend van den 24en Augus
tus van genoemd jaar. 

GOIIEI'RIED II. Hertog van Lotharingen, omtrent 
1047 met Keizer HENDRIK III, wegens het bezit van 
hel Hertogdom van Bar overhoop liggende, liep het 
Land af tot Nijmegen toe, en verbrandde bet Rijks-

1047 Palcis tot den grond. De Kronijk-schrijvers van 
dien tijd noemen het „een Koninglijk huis van een 
„wonderlijk cn een onvergelijkelijk maaksel." '). 

De volgende Keizers kwamen nu en dan te Utrecht 
en hielden verblijf te Nijmegen, zoodat het blijkt, dat 
de Rurg ccnigzins hersteld was geworden. Bijzonder 
echter vindt men vermeld, dat FREDERIK, bijgenaamd 
llarbarossa, die in 1152 tot Keizer was verheven, in 
het jaar 1155, denzclvcn „in vorigen luister deed her-

1155 „stellen, en de Stad Nijmegen met muren en wallen ver
beteren, waarvan nog heden in latijnsche verzen, 

') Regiam domum miri et incomparabilis operis, bij LAMIJER-

TIS, Schafnaburgensis, Monnik in liet Klooster te llirschlcldt ml. 
an. 1047. Imperiale Aiigustitmque Neomagi Pahitiiim hij HKII-

WARHi'S, Contractus van S. Gall ad. an. 1017. iiobile. Palatiuin ; 

opus foitissimiim ; bij RADEVICCS Canonnik van Freisingen. 

„met Gothische (?) letteren beschreven, op een' steen 
„de gedachlcnisse wordt bewaard." ') 

In hel jaar 1248 werd de Burg en de Stad aan 
Orro III, Graaf van Gelderland, door WILLEM Graaf 
van Holland, toen Rooinsch-Koning, verpand; dc Stad 
werd nogtans als eene Rijks-Stad aangemerkt, en bleef 
onder bescherming des Keizerrijks. Graal' OTTO nam 
niet zijne gemalin MARGARETHA, Gravin van Kleef, zijn 
verblijf op den Burg, en stelde ouder andere ambten 
eu bedienden, om in dc Hofkapellen aldaar dc Kerk
dienst te verrigten, voor ieder hunner *) ecnen lijzonde
ren Capellaan. »). 

REINALD III, bevestigde bij den aanvang zijner Re
gering de Keuren van Nijmegen, en beloofde in 1541 
geene torens noch poorten van den Burg, met welke 1344 
deszelfs ringmuur was voorzien, le zullen versterken. 

Dc Burggraaf WILLEM, Heer van Bronckhorst, sloot 1372 

op den 14»" Feb. eene overeenkomst met de Stad over 
het onverslerkt laten der poorten en torens enz. 

CATIIARINA van Kleef, die gedurende eene reize van 
haren gemaal Hertog ARNOUD van Egmond, naar Rome 

') Deze steen berust op het Stadhuis tc Nijmegen. Het opschrift 
luidt als volgt: 

»Auno millcno, postqiiain salus est data seelo. 
» Ccntciio juncto, quinquageno quoque quinto, 
«Caesar iu orbe situs, Fridericus "pacis amicus, 
«Lapsum, contractual, vetus, in nihil ante redactum, 
»Arte 11 i tore pari reparavit opus Novimagi, 
ii Julius in primo tarnen exstitit egus origo, 
»Impar pacilico répara tori Friderico. 

dat is: 
Als bondert, driemael vier min vyf- cn veertigh jaren, 
Na 'thevl, dat Godes Soon ons bracht, verhopen waren, 
Heelt keyzer Frederick de Vredevorst het oudt 
byna verdorven Hof van Nymegen herbouwt, 
Dat wel oj) Julius eertijdts seer dapper roemde, 
En hem aeu alle man syn eersten Stichter noemde, 
Macr nu tot meerder eer van syn Vermeerder melt, 
Dewclck is Frederick, dc Vrcdenryrkcn Helt. 

Zie: Cronyck van dc oude Stadt der Batavieren door Johannes 
Smetius, Pag. 11. 

Ook in Radevicus, FrisengensU Canonicus, de reb: gest: Friderici 
impcr. Lil). II. Cap. 70, wordt dit opschrift vermeld: 11 Ipsimi 
inarmor in superiorc curiae anibiilaero." 

Hetzelve Schijnt dus iu den bovensten omgang van dc achthoekige 
kapel geplaatst geweest tc zijn. Men zie overigens: Annates No vie 
magi door J. in de Betouw Nijmegen 1700. Pag. 02. op het 
jaartal 1155. 

•) In P. Bondam, Charterli. van Gelder]. III Afd. Bladz. 477. 
vindt men ook, dat deze Stichting geschiedde omtrent 1250, deze 
kapellanen waren Magister ASDRKAS, Comitis cn GBTSIUUTIS. 
Comitissae, (dus voor den Graal' cn voor de Gravin). 

') Hier wordt dus voor het eerst van 2 Kapellen gesproken. 
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1153 cn Jeruzalem, regeerde, deed van het jaar 1450—53 
het Hof-gebouw door ouderdom vervallen, verbeteren, 
hetwelk ook bij de uitlegging der Stad, binnen de 
ringmuren werd getrokken. 

ADOLF van Egmond, nam in 1101 zijnen vader A R -

NOUD gevangen, en maakte zich van de Regering mees
ter; doch zoodra was deze in 1173 niet overleden, of 
Hertog KAiiLI . van Bourgondië, aan welke ARNOUD zijne 
landen had verpand, trok aanstonds naar Nijmegen en 

H73 sloeg het beleg vóór die Stad. Hij zette dc belegering 
1 maanden voort, en men ruimde hem denl9 e n Julij 
dc Stad in, waarna hij oogenblikkclijk bezit nam van 
het Hof, en strenge bevelen gaf, dat „niemand het 
„Hofgebouw wegens deszelfs eerbiedwaardige oudheid, 
„zoude mogen beschadigen, welks stichting hij loe-
„schreef ten tijde van JULIUS C A E S A R . " 

Hi)4 Keizer MAXIMILIAAN belegerde Nijmegen in 1191, 
doch te vergeefs. 

Hertog KAREI , van Egmond, kwam in 1529 met 
Krijgsvolk, cn liet (tegen het verdrag) het Hof met 
cenen binnenwal versterken. Ook versterkte hij in 

1530 het volgende jaar (1530) de torens en de muren van 
het Hof, om dc burgers cn dc ingezetenen lc beter te 
kunnen dwingen. Men vatte hierover een groot mis-

1537 noegen op, en op den 50 c n Mei van het jaar 1537, 
werd al hetgeen Hertog KA R E L had doen bouwen, dooi
de burgerij van Nijmegen omvergehaald en geslecht. 

Na de afzwering in 1581 verbleef de Burg, door 
het Hertogdom in pand bezeten, het eigendom van 
het Duitsche Rijk cn werd aan den Burggraaf tot 
woning gelaten. Desniettegenstaande vergaderden hier 
de Rijks- en Rcgturlijkc Collegiën. Ook weiden de 
vertrekken voor den Stadhouder bestemd, in 1011 
behoorlijk gemeubileerd en „len genoegen van zijne 
„Excellentie ') ten verblijvc bekwaam gemaakt." 

1591 Bij het beleg van Nijmegen, door Prins MAURITS 

wordt gecne bijzondere melding van den Burg ge
maakt. Evenwel is het te veronderstellen, dat deze 
even als in het jaar 1072, toen tijdens het beleg dooi
de Franschen onder bevel van den Maarschalk DE 
TURENNE , de Groote Kerk zoodanig doorschoten werd, 

""2 dat dc zoogenaamde Prinsenkamer op den Burg, voor 
de Godsdienstoefeningen gebruikt werd, door dit schut-
gevaarle zal geleden hebben. 

In hel jaar 1698 schijnt men de Noordzijde van 
1C98 den muur hersteld te hebben; dit blijkt door het vin-
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' den van ecnige Romcinsche gedenkteekenen door Is 
D E BETOUW vermeld. 

In het jaar 1769 ') werden (hetgeen reeds meer
malen plaats had gehad) nieuwe vertrekken op dc !"<>!> 
tweede verdieping van den Burg gebouwd, „tot een 
„Prinselijk onthaal" en in September 1786, toen i-8u 
Prins W I L L E M V aan de Landschap kennis gaf, dal 
hij niet goedkeuring van den Burggraaf, den winter 
aldaar zou doorbrengen, werden 2) de verbeteringen 
lot het verblijf noodig, aan den Burg aangebragt. 

Den 22 October 1791, naderden de Franschen onder 
bevel van den Generaal SOLIUM, lot Neerbosch, cn 
wierpen boven cn beneden de Stad 21 batterijen op, 
en deden tien 27 c n eenen algeniecncn aanval. Den 
0'JV" November werd de Stad met houwitzers en gloei- 1794 
jende kogels hevig gebombardeerd cn de Burg werd 
spoedig beschadigd. Hetzelfde lot trof ook de zooge
naamde Roomsche Kapel 3) den 7en daaraanvolgende. 

IN DE BETOUW zegt: 
„De geldsommen, die (na de overgave) tot herstel der 

beschadigingen aan den Burg, uit 'sLands domaniale kas 
zouden moeten worden besteed, en de onberekenbare hoe
veelheid van duifsteen, welke zich aan de ongemeen dikke 
muren en zw are torens bevonden, gaven op den landdag in 
Augustus des jaars 1795 gelegenheid tot een voorstel ') 
om den Burg le doen sloopen, hetgeen ten gevolge 
had, dat dit Alleroudst en Vermaardst gebouw op den 
Balatifsclicn grond, hetwelk de aandacht van alle zijne 
aanschouw eren niet regt naar zich trok, het lol dei-
verwoesting moest ondergaan, openlijk geveild, en den 
9 van Febroarij 1796 voor /' 90.100— werd ver
kocht s ) , hebbende cchler liet Kwartier van Zutphen, 
wegens dc onevenredigheid van den koopprijs in ver
gelijking van dc ontelbare hoeveelheid van duifsteen 
(tufsteen), in den toeslag van den koop niet bevvii-
willigd. De Afgevaardigden wegens de Stad Nijmegen, 
van het Rijk en tusschen Maas en Waal, hadden reeds 
te voren geprotesteerd legen den verkoop, en bij bet 
verleenen van den toeslag nader aangedrongen •) dal 
ter eeuwige gedachlcnisse van de oudheid van den 
Burg de zoogenaamde lleuzcnlorcn, waaraan de merk-
malcn van de aldaar gehoudene Bijks- en Landdagen 

') Raadsignaat der Stad Nijmegen, d.d. 27 Maait 1611. 

') Landd: Ree: d.d. 28 April 1769. 
•) Landd: Rcc: d.d. 8 September 1786. 
-) Waarschijnlijk dc achthoek. 
') Quart: Rcc: d.d. 6 Augustus 1795. 
•) Quart: Rcc: d.d. 10 Feb. 1796. Landd. Rcc. d.d. 10 Feb. 1796. 
•) Quart: Ree: d.d. 21 Augustus, 15 September 1795. 
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door de Frankische Koningen en Keizeren alsnog te 
ontdekken waren, en de twee Kapellen met de Hof
poort, vóór welke de lijfstraffelijke Regtsoefeningen in 
den Rijke gewoonlijk werden uitgeoefend, benevens 
de bouwvallen der ringmuren, die schilderachtige gc-
zigtcn van de dagen van ouds opleverden, en waaraan 
geene onkosten behoefden of behoorden te worden 
besteed, maar als gedenkwaardige gedenkstukken der 
vorige Eeuwen voor het oog van beminnaren der Ba-
taafsche oudheden in de volgende Ecuwen dienden te 
worden geconserveerd, builen den toeslag mogten 
worden gelalen, terwijl zij alsdan lijden konden, dat 
de toeslag van allen verderen opstand, tot vermijding 
van kosten ter herstelling van het beschadigde, aan 
de koopers wierde verleend. De afgevaardigden van 
Overbeluwe verklaarden ongelast te zijn, en het 
Quartier van Veluwe was van advies, dat het terrein 
en cene der zoogenaamde Heidensche Kapellen, ook 
zoo mogelijk, dc tweede, zoude kunnen worden be
houden. Het besluit der Landschap viel overeenkomstig 
de opening des Quartiers van Veluwe. Terstond na 
den toeslag werd met een aantal van meestentijds 
tusschen de 100 en 150 arbeiders de slooping begon
nen , cn het werk alzoo bij aanhoudendheid voortgezet 
tot in September 1797. Hel zou de moeite waardig 
geweest zijn, dat, bij ontblooting, de ligging der 
grondslagen naauwkeurig en meetkundig was opgeno
men '), om zich een begrip der gedaante van de eerste 
inrigting te kunnen maken. Eindelijk werd het terrein 
of oppervlakte niet de jurisdictie, voor zooveel noodig, 
benevens de beide Kapellen, de eenige overblijfselen 
der Oudheid, gelijk hetzelve aan de Provincie verbleven 
was, op verzoek der Stad Nijmegen, aan dezelve door 
de Landschap J) afgestaan om op eene luisterrijke en 
voor de Stad voordeelige wijze te kunnen worden 
beplant, cn tot een wandelplaats aangelegd tot genoe
gen en ten genieenen gebruike der Burgeren en Inge
zetenen." 

Van ecnige bijzonderheid aangaande de gebouwen 
vinden wij verder niets, dan dat op den Burg gestaan 
heeft het Huis van Holland. Waar is onbekend. In 

') Het verwondert ons, dat Is DK BETOIW, die zulke blijken van 
belangstelling in deze oudheden gegeven liccR, dit zelf niet heeft 
gedaan of laten doen. Hij was daartoe in de gelegenheid, terwijl 
om ccn duidelijk denkbeeld van dc ligging der Ka pel lm tc geven, 
wij ons hebben moeten l«•helpen met den Platten-Grond vau J. BLAED , 

en eenigc oude afbeeldingen. 
•) Landd: Rcc: d.d. 30 Mai 1796. 

III. 
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rekeningen van rentmeesters der Domeinen van 1569 
en 1596, werd dit geheelen dat huys Ilollant up ter 
Borgh. De achthoekige Tempel of Kapel werd in 
stukken van de XIV e Eeuw, Suntcr Claas Capel up 
ten Berck ') gehecten. Ook vinden wij nog vermeld, 
dat in het jaar 1170, C A T H A B I N A , dochter van Hertog 
A D O L F cene eeuwige mis stichtte, cn daartoe jaarlijk-
sche inkomsten onder Wichen en Groesbcck aanwees. 
Volgens cene lijst der geestelijke Beneficiën van bet 
jaar 1561, waren er 2 Vicariën in deze Kapellen J) 
gefundeerd, welke jure patronalus stonden ter bege
ving des Konings van Spanje als Hertog van Gel
derland. 

Zoo als bekend is, verstrekt overigens de in het 
begin dezer eeuw aangelegde tuin (voortdurend Valk
hof gehceten) tot cene fraaijc wandelplaats, en de 
achthoekige Kapel kan door cene zeer prijzenswaar
dige verordening van het Stedelijk Bestuur, onder het 
geleide van eenen opziglcr den geheelen dag bezigtigd 
worden, dat tevens dc baldadigheden, niet zelden ook 
door zoogenaamde fatsoenlijke lieden bedreven, voor
komt. Van uit den bovensten omgang heeft men een 
bijzonder fraai uitzigt op de Waal en op de Betuwe, 
terwijl de andere Kapel, binnenwaarts in het groen 
verscholen, eenen schilderachligeii aanblik oplevert. 

BESCHRIJVING DER ACHTHOEKIGE KAPEL. 

Inwendig geileelle.3). 

Even als dc Munsterkerk te Aken *), bestaat de 
hoofdgedaante vau onze Kapel in eenen regchnatigen 
achthoek van 0,72 Ncd. Ellen doorsnede, zijnde elke 
achthockszijde gemiddeld 2,60 Ncd. Ellen breed. In 
elke van deze achlhoekszijdeii is een opene boog aan
gebragt, zoodat dit middelste achthoekige gedeelte op 
8 gebroken pijlers of steenmassa's rust. Deze acht
hoek nu is omringd door twee boven elkander liggende 

') Zie Is nE BETOIW , Nijmegen verdeeld in Wijken . Straten enz. 
Nijmegen 1805. 8°. 

') Raadsignaat d.d. 31 Julij 1580 eu Quart: Rcc : d.d. 27 Sept. 1C53. 
•) Zicdc Doorsnede PI. VIL Fig. 2 eu den Platten Grond PI. VI. Fig. 7. 
') Gebouwd door Assnns, abt van St. If and rille bij Roman, 

in de jaren 796—804, op last van KAREL den Uroote. Voor dc uit
voerige beschrijving van dit gebouw, het voorbeeld van onze Kapel, 
zie men dc zeer zaakrijke Verhandeling van F. MERTESS, geplaatst in 
dc Allgemeine Bauzeitung, door L. FOISTIR teWeencn uitgegeven 
1840, 4» und 5" Heft. Pag. 135. 
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omgangen, ter breedte van 2,6 Ned. Ellen, welke 
elk door middel van eenen (voor den ondersten omgang 
reeds genoemden) boog in dezelve uitzien. Deze 
omgangen hebben aan de westzijde eene soort van 
voorportaal, en aan de oostzijde een uitstek voor de 
beide altaren, boven en beneden geplaatst, liet voor
portaal aan de Westzijde, is in den ondersten omgang, 
eigenlijk gezegil niets anders dan een in- of doorgang, 
gedekt door een tongewelf, terwijl hetzelve in den 
bovensten omgang cene kleine soort van loggia vormt. 

Dewijl de achthoekszijden van binnen gelijke ge
daante hebben, zullen wij ons vergenoegen eenc der-
zelve te beschrijven. De onderste boog ter hoogte 
van meer dan 2 Ned. Ellen, heeft eene eenigzins ge
drukte gedaante ') , vooral in vergelijking met die der 
genoemde Munsterkerk. Dc halve cirkel is iets wijder 
dan de ruimte tusschen dc pijlers of reglstandsmuren2) 
en rust in den doorgang op eene lijst van ruwe ge
daante, terwijl zoowel aan de binnen- zijde van den 
achthoek, als aan dc zijde van den omgang, de slecnen 

') Met uitzondering van dc bogen voor het altaar, en vuor de 
zestienhoekzijde No. 7. die in lateien tijd verhoogd zijn. 

') Keu kenteeken dat zich binnen eu buiten opdoet, cn dat nog 
tc bevragen staat, of' zulks door MERTENS in dc Munsterkerk niet 
over bet hoold gezien is. 

|] uit welke zij gehouwen is, (hoewel ziglbaar) met den 
muur gelijkelijk afgehouwen zijn, hetgeen alzoo verschilt 
met dc Munsterkerk waar deze lijsten overal doorloopen. 

I Evenmin vinden wij aan den voet van den bovensten 
boog eene doorloopcnde lijst, die gelijk le Aken en 

', te Otbmarsheün, de tweede verdieping aanduidt. 
Deze tweede of bovenste boog is ook van lager 

proportie dan tlie te Aken, doch desniettemin meer 
dan 0,o Ned. El hooger dan de onderste. Ook 
hier vinden wij de in den doorgang uitstekende lijst 
en overspringenden balven cirkel. In het midden van 
den boog is eene kolom geplaatst, van welke de bo-

!; vcnlijn van het kapiteel, waterpas ligt met dc boven
zijde der lijst. Op dit kapiteel rusten onmiddclijk 

! twee kleine bogen, welke van tic andere zijde op de 
lijst steunen. Te Aken waren in dezen bovensten 
boog vier kolommen, uit Italië afkomstig, twee aan 

! twee boven elkander geplaatst; ook te Ollunarsheini 
zijn zij nog aanwezig. Op deze kolommen en derzel
ver plaatsing zullen wij later terug komen. 

Boven dezen tweetien boog vertoont zich ccn ven
ster, dat van boven reeds den spitsbogenvorm heeft. 
Zulks laat zich echter verklaren, dooidicn op deze 
hoogte de muur, uit groote vierkante tufslecncn be
staande, in lateren lijd verder met baksteen is opge-

|j trokken '). Wij hebben dus dit venster iu de door-
: snede gerestaureerd voorgesteld, overeenkomstig met 
| dc Munsterkerk enz. 

Boven dit venster is tegenwoordig een planken 
vloer gelegd J ) ; cn wij stellen op gronden, dat de 
halve cirkel van het bolvormige gewelf, dat hier on-

! getwijfeld even als tc Ravenna in de St. Vital, in de 
; Munsterkerk en in de kerk tc Olhmarsheim bestaan 

heeft, op deze hoogte begon te verrijzen Het is 
onmogelijk in dc verhouding tot deze andere gebou
wen, dit begin van het gewelf hooger tc plaatsen; te 
meer daar wij op deze wijze voor dc hoogte van het 

'I toppunt van dit laatste, dc dubbele lengte van den 
| afstand tusschen de twee tegenover elkander liggende 
j achthoekszijden verkrijgen. Deze verhouding heeft 
J daardoor cene zekere betcekenis; te meer, daar MEHTEHS 

I ') Waarschijnlijk in 1450; zie dc Bouwgeschiedenis. De muur 
gewit zijnde, zoo kan men zulks enkel van buiten gewaar worden. 

I •) Ter hoogte van letter c. 
*) SCIIOEPFLI.MS zegt: Tcrtia pars interioris Octogoni, sive tholus 

jj et camera, K. in hacinisphaerium desinit. Hoe septem lènistellis 
|| instructa, quae in octogoni, supra extcrius oetogouum exsurgentis, 
II biterum, nondiun arcuatorum, medio iuserta. 

zegt: dat de hoogte van tien Koepel van de Munster
kerk (100 Bijnl. Voelen) het dubbel van dc door
snede (50 Rijnl. Voeten) bedraagt, terwijl GOJ.UÉIUJ in 
zijne Antiquiteit dc l'Alsuce bij de beschrijving van de 
Kerk te Othmarslieiiu vermeldt, dal SCIIOEPFI.INUS die 
de doorsnede van den achthoek, aldaar opgeeft als 56 
Rijnl. Voeten ') en tie hoogte van het gewelf stelt op 
65 Voeten diameter van hel geheele gebouw, *) het ge
welf, (dal hij waarschijnlijk niet gemeten heeft) iels te 
laag opgeeft, zoodat wij met cene kleine bijvoeging, 
juist komen op 72 Voelen, het dubbel der doorsnede. 

Het is waarschijnlijk, dat men door het instorten 
van het gewelf, veroorzaakt door de geweldenarijen 
der Noormannen of «loor ouderdom, de Kapel op eenc 
meer eenvoudige wijze heeft trachten te dekken. Het 
was ons niet gegeven op «len houten zolder tc komen, 
zoodat wij den muur van binnen, met betrekking tot 
eene aanwezige naissance de voute niet hebben kunnen 
onderzoeken. Wij hebben in afwijking van de restau
ratie van MI:HTENS bij het begin van «len Koepel de 
lijst weggelaten, daar deze op de hoogte van den vloer 
van'den bovensten omgang, ook ontbreekt, terwijl bij 
SciioEPn.iNts, de lijst welke beneden ziglbaar is, boven 
ook weggelaten is. 

In de omgangen beslaat de buitenmuur uit 16 zijden, 
van welke beurtelings 8 met de 8 zijden van den 
achthoek paralel en de 8 overigen daarentegen te
genover «le pijlers of regtstanden geplaatst zijn. Daar
door bestaat tie ruimte van deze beide omgangen uit 
afwisselend op elkander volgende vierkanten en drie
hoeken. De geheele inrigting van deze omgangen is 
een der voornaamste bewijzen voor tie overeenkomst 
van tie Kapel met de Munsterkerk, niettegenstaande 
wij de ronde bogen, die aldaar van de achthoeken des 
binnenniuurs naar dc 16 hoeken des buileiunuurs in 
evenwijdige rigting loopen, bier missen. 

Dc gewelven van deze beide omgangen hebben 
dezelfde gedaante. In de vierkante vakken vormen zij 
eene soort van kruiswulf, dat uil twee elkander snijdende 
tonwclven bestaat. Als men den Platten-Grond be
schouwt, zal men zien, dat deze gewelven aan «len 
buitenmuur zoo gezegd tc zanten knijpen, zoodal het 
middelpunt «Ier snijdingen 3) diglcr naar «len buiten-dan 
naar den binnenmuur ligt. Ook valt optemerken, 

') lutcriorcs octogoni diameter XXXVI. ped: 
•) Altitudiiieiii ejus (intcrius octogonum), quae LXIII pedum, 

adcoque octogoni exterioris diametro accpialis etc. 
') Centre des arêtes. 

dat dc snijdingen >) niet uit dc uitspringende hoe
ken des binuemnuurs eu uit de ingaande hoeken 
des buitenmuurs ontspringen, maar op eenigen afstand 
(gemiddeld 0,5 Ned. El) van deze hoeken in den 
muur verdwijnen. 

Wat de driehoekige vakkeu betreft, derzelver ver-
snijdingen zijn uit de drie boeken getrokken, zoodat 

.! het middelpunt nog meer nabij den buitenmuurJ) ligt. 
Ook hier ontspringen deze versnijdingen op gelij

ken afstand 0,5 Ned. El van dc hoeken van «len 
buitenmuur, «loch aan den binnenmuur komen zij on-
middelijk uit den nitspringenden hoek voort. 

Beschouwen wij nu «leze gewelven in den opstand 
in doorsnede, dan vintien wij een zonderling ver
schijnsel; namelijk dat de ligging der wulven niet 
waterpas is, maar dat deze zelfs in plaats van naar 

I den buitenmuur, juist naar den binnenmuur zakken 3). 
| In don bovensten omgang zijn zc daarentegen wa

terpas. 
Wij spraken van cene soort van kruis-tonw elven 

| cn wel om de volgende reden. Deze liggen zoo als 
bekend is, meestal waterpas en de snijdingen springen 
niel vooruit, cn duiden bloot do snijding dezer ton-

i welven aan. In do beide omgangen evenwel springen 
deze snijdingen vrij sterk voor, zoodat in tien ondersten 

] omgang de boogie van bot middelpunt van den vloer 
l| op eenige plaatsen bedroog 2,7 Ned. Ellen, terwijl 
li het toppunt van het gewelf tegen den buitenmuur als

dan bij voorbeeld, eene hoogte had van ongeveer 5,85 
) Ned. Ellen, en aan den binnenmuur 2,7 Ned. Ellen. 

Op den bovensten omgang vonden wij de hoogte van 
dc bogen aan de binnen- en buitenmuur tc zijn: nage
noeg 5 Ned. Ellen, (aldus waterpas,) terwijl de hoogte 

! van het middelpunt, aldaar slechts 2,77 Ned. Ellen 
bedroeg. 

Iets dergelijks vinden wij in de Munsterkerk te 
ij Aken niet; wol vintien wij daar in den bovensten om

gang cene geheele andere inrigting, namelijk die van 
schuins oploopende tongewelven, die, het dak volgende, 

') Arètcs. 
-) Indien dit niet cene toevalligheid is, zouden wij zelfs eene ovcr-

U eenslemning met het middelpunt van het tusschen beide liggende 
vierkante vak aannemen. 

•') Y\ ij zien bij BoisSEKXK, dat hij de wulven van de zijpanden van de 
Plarrkirche te Aiidernaeh hetzelfde plaats heeft. Zou dit ook zijn, om de 

|: draagkracht van den buitenmuur op den binnenmuur over te brengen? 
Ij Men zie ook nog: de Doorsnede van San Tunimaiu in Limine te 
1 Bergamo bij SEROIA U'AIÜNCOIKT. 
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de binnenste achthoek schijnen te steunen '). Even
min is ook aldaar eene zamenknijping der vierkante 
vakken te bespeuren. Het sterke uitspringen der snij
dingen geeft overigens aan de gewelven te Nijmegen 
eene eigenaardige gedaante cn pleit voor derzelver 
oudheid, hoewel wij gelooven, dat deze constructie 
alles behalve de duurzaamheid bevestigd heeft, zoodat 
ook reeds op sommige plaatsen in het midden, ankers 
zigtbaar zijn. 

Dit is dan ook zeker wel de reden, dat wij in den 
ondersten omgang bijvoegsels van lateren tijd ontmoe
ten. Het zijn zoogenaamde schinkels of ribben, die 
in de vakken N». 7 tot en met N°. 16 *) de gewelven 
ondersteunen; deze schinkels zijn (door het afvallen 
der bepleistering) kennelijk uit rooden baksteen ge
metseld, hetgeen genoegzaam derzelver lateren oor
sprong bewijst; derzelver profd is overeenkom
stig den Romaanschen bouwstijl en zij rusten op 
schraagsteenen ') van welke wij bij de détails later 
zullen spreken. In den bovensten omgang vinden wij 
deze schinkels volstrekt niet, maar daarentegen zijn 
in de vakken N°. 2 tot en met N°. 6 de wulven *) 
voor weinige jaren met latten hersteld en bepleisterd, 
hetwelk zigtbaar is, doordien de arêtcs hier niet meer 
vooruitspringen, en dus een gewoon kruiswulf zigtbaar 
is; eene bijzonderheid, die bij gemis van de oplossing, 
ligt tot verwarring zoude kunnen aanleiding geven. 

Wij gaan nu over tot de vensters of lichtramen. 
In den ondersten omgang ontmoeten wij in sommige 
vakken de oorspronkelijke ramen, die, hoewel digtge
metseld, dezelfde gedaante als die van de Munster-
Kerk hebben; zij zijn met halfronde bogen verwulfd, 
en de posten loopen vrij sterk schuins toe. In andere 
vakken bespeuren wij, dat men in het Romaansche 
tijdperk deze ramen veranderd heeft, zij hebben van 
boven een' flaauvvcn spitsboog, en zijn voorzien van 
eene hardsteenen omsluiting, die van boven een half 
klaverblad vertoont 5). Het lompe profd van deze 
omsluiting bewijst genoeg, dat men deze ramen niet 

aan den spitsbogenstijl toeschrijven kan »). Wij heb
ben eene afbeelding daarvan in de détails gegeven. 

In den ondersten omgang vinden wij: 
In vak 2 — 6 . Oorspronkelijke ramen, digtgem. 

') Hoewel ScnotPFUftrs hiervan niets zegt, en zelfs in zijne 
orthographia deze wulven waterpas liggende afbcclJt, gelooven wij 
liever de duidelijke beschrijving van SCHHAASE , die zegt, dat te Oth-
luarshcim dczclldc schuinsliggende tonwelven voorkomen. 

') Zie den Plattcn-Groud PI. VI. Fig. 7. 
') Schraag- of kraag.stcenen, door sommigen oneigenaardig »trag-

slcine" genaamd, ontvangen hunnen naam van auskragen, dat is: 
uitsteken, Zie IIOFFSTADT'S Gothisrhes A . JJ. C. 

*) Naar men ons gezegd heeft. 
*) Zie PI. VII. Fig. 12. 

7 en 8. 

10. 

11—13. 

1 4 — 1 5 . 

16. 

open. 
open. 
digtgem. 
open. 
digtgem. 

Romaansche 
ld. 
hl. 
Id. 
Id. 

In den bovensten omgang: 
In vak 2. raam van later dagteekening. 
„ „ 5. digtgemetseld. 
„ „ 4. open raam. 
„ „ 5. klein digtgemetseld gat. 
,, „ 6. geen raam, digtgemetseld. 
„ „ 7 , 8 en 10. Romaansch raam, open. 
„ „ 11. Opening voor den gewezen trap. 
„ „ 12. geen raam, digtgemetseld. 
„ „ 13. klein raam. 
„ „ 14 en 15. Romaansch raam. 
„ „ 16. geen raam. 
Hoewel op dezen bovensten omgang dus geen oud 

raam zigtbaar is, zoo zullen wij later aan de buiten
zijde het bewijs zien, dat ook hier vroeger in elk vak 
eeu oorspronkelijk raam geplaatst was. Dit wordt nog 
te meer begrijpelijk, door de tallooze veranderingen, 
die dit Karlovingische gebouw ondergaan heeft. 

Nog een bewijs hiervoor zijn tie nissen, die daar, 
waar de outle ramen nog geheel aanwezig zijn, ont
breken, maar overigens overal waar nieuwere ramen 
zijn, zigtbaar zijn. 

Op sommige plaatsen heeft men deze in den muur 
uitgehakt, op andere plaatsen waar de buitenmuur 
geheel vernieuwd is *), heeft men ze dadelijk aange
bragt; zij zijn doorgaans 1,5 Ncd. El breed en 0,25 
diep, hebben van boven eenen half-cirkcl boog, stij
gen tot nabij het gewelf, en beginnen omtrent 0,5 
van den vloer. 

In den ondersten omgang zijn met nissen voorzien, 
vak 10 en 11 en 13—16. 

In den bovensten omgang zijn overal nissen, be
halve in vak 16. Vak 6 heeft alleen eene smalle nis. 

Zoo als wij vermeld hebben, bestaat tb; ingang 
aan de Westzijde uit eenen eenvoudigen doorgang ter 
breedte van nagenoeg 1,8 Ned. El , op eene hoogte 

') Wij zagen daarenboven deze ramen meermalen io Romaansche 
gebouwen. 

') Zoo als blijkt uit den baksteen. 

van 2,4 Ncd. E l , door welke verhouding deze eene 
gedrukte gedaante heeft. Ook hier is de diameter van 
den halven cirkelboog van het tongewelf, dat den 
ingang dekt, grooter dan dc breedte tusschen de regte 
muren, zoodat het gewelf even als in dc bogen van 
den achthoeks-muur overspringt. Of hier ccne lijst, 
welker stecnen overigens zigtbaar zijn, uitgestoken 
heeft, is te veronderstellen, doch niet zeker. Boven 
dezen ingang, is dc vermelde loggia gelijkvloers met 
den bovensten omgang. Zij heelt een weinig minder 
breedte dan de zestienhoekszijde N°. 1, bij eene 
diepte van nagenoeg 1,8 Ned. El , en is gedekt door 
een tongewelf, dat niet tot aan het wulf van den 

'omgang reikt. In den Westelijken muur is een raam 
aangebragt, dat nog de oorspronkelijke gedaante bezit. 
Deze loggia en de ingang beneden, vormen dus in de zes-
tienhoekzijde N°. 1 van eiken omgang eenen ronden boog. 

Bij de Munster-Kerk te Aken, ontmoeten wij 
denzelfdcn ingang, terwijl vlak bij den omgang eene 
bronzen deur was geplaatst. Het is waarschijnlijk, 
dat dit in onze Kapel nagevolgd is, hoewel wij geene 
kenteekenen van scharnieren vermeend hebben te ont
dekken. Door de hoogere proportie des bovenomgangs 
in de Munster-Kerk, verkrijgt de ruimte boven den 
ingang (tlie nog hooger dan de omgang is) aldaar de ge
daante van een ruim voorportaal, hetwelk dient, om door 
middel van de twee wenteltrappen, die hunnen ingang 
in den ondersten omgang hebben, tol den bovensten 
omgang tc genaken; hier zijn kolommen in de opening 
naar buiten en in die naar binnen geplaatst, zoodat 
hier een aanmerkelijk verschil bestaat, dat zich laat 
verklaren, door de ruimere schaal, op welke de 
Munster-Kerk gebouwd is. 

Bij de Kerk te Othmarsheim, welker grootte meer 
nabij komt aan die van onze Kapel, is ook aan de 
Westzijde een vierkant uitbouwsel geplaatst, dat ech
ter een voorportaal van 10 X 10 Rijnl. Voeten bevat, 
terw ijl de ingangen naar buiten en naar binnen, slechts 
vier Voeten breedte bezitten '). Ook zijn hier trappen 
in de dikte der zijmuren aangebragt, om naar den 
bovensten omgang te kunnen komen. Van deze trap
pen in het algemeen, hopen wij later te spreken. 

') In templo hoc, ad quod nullis gradibus adscendchatur, primum 
occurrit Pronaut sivc vcstibulum, quae pars anterior, decern pedes 
longitudinis, totidem latitudinis hahens, ita disposita est, ut porta 
necidentem respiciat. In utroque latere latent scalac, vin II. pedes 
latac, per quas' in supcrioris Teiupb' partes ascenditur. SCDOEP-

fi.ni s, ad. s. 

Aan de Oostzijde van onze Kapel, (zestienhoeks
zijde N°. 9) ontwaren wij boven en beneden een al
taar. De oorspronkelijkheid van deze inrigting valt 
niet tc betwijfelen. MERTENS geeft in zijne restauratie 
van dc Munster-Kerk, ccne dergelijke inrigting op, 
hoewel deze altaren door het aanbouwen van een groot 
koor in den spitsbogenstijl (1353) verdwenen zijn. 
Hij zegt, dat men in de voormalige JWar/a-Kerk op 
den Berg nabij Brandenbnrg, in de dubbele Kapellen 
te Eger, Regensburg, Neurenberg, Frcyburg, Lands
berg in Saksen, Schwarz-Rheindorf nabij Bonn, enz. 
enz. nog min of meer dubbele altaren ziet, en wij 
houden deze inrigting van onze Kapel, overigens zoo 
geheel overeenkomstig met de Munster-Kerk, voor het 
beste bewijs daartoe. Men gelooft ook in Duitschland, 
dat deze inrigting van dc Akenschc Munster afstamt, 
dewijl deze weleer voor de Duitsche Keizers als Kroo-
nings-Kapel diende, en de gebruiken daarbij overeen
komstig waren niet die der Grieksche of Oostersche 
Keizers '). Volgens SCHNAASE , die naauwlettend is, 
bestaat te Othmarsheim ook een vierkant uitspringend 
koor, dat evenwel door SCHOEPFLINDS niet opgegeven 
wordt, die enkel spreekt van Kapellen, die in lateren 
tijd er bijgevoegd zijn. Dat SCHOEPFLINÜS deze altaren 
over het hoofd gezien heeft J ) , is niet onmogelijk, 
daar die in onze Kapel eigenlijk niet anders zijn als 
diep ingaande ramen. Het zijn diepe nissen (1,7 Ncd. 
El breed) gedekt door tonwelven, 0,4 Ned. El ; binnen
waarts zien wij eene soort van vensterbank en dit is 
het altaar, nagenoeg 1 Ned. El hoog, alwaar men 
nog den offersteen (mensa) vindt, hebbende zoo als ge
bruikelijk vijf kruisen. Deze beschrijving geldt voor beide 
altaren, alleen met dit onderscheid, dat het bovenste 
aan de voorzijde eenen steen heeft (0,4 X 0,15 
groot) die door eene tweevoudige uitholling tot een 
bijzonder gebruik bij den ritus of kerkdienst schijnt 
gediend te hebben 3). Boven deze altaren kan men 

') Dc krooning in dcSophia-Kcrk is voor het eerst in dc 10° Eeuw 
door Keizer COJSTASTIJU'S VI., POUPDYBOGE^IIIS in zijn Werk over de 
Ceremoniën van het Bijzantijnsche Hof', beschreven. CODINCS geeft 
in het 17* Hoofdstuk van zijne Beschrijving der Godsilicustplcgtig-
licden, in dc Sophia-Kerk, (geschreven iu het midden der 15» Eeuw) 
cenc breedvoerige beschrijving, in welke onder anderen voorkomt, 
dat, nadat dc Keizer gezalfd enz. is, en de Mis gelezen is. «hij met 
zijn gevolg zich naar den bovensten omgang der Kerk begeeft, om 
zieh ook hier te laten huldigen. Eu dc plegtigheden nemen op 
nieuw eenen aanvang." 

*) Hij spreekt van zeven vensters, behalve den ingang, (de 
buitenmuur heeft slechts acht zijdeu). 

•) Zie PL VII. Fig. 13. 

http://fi.ni
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bespeuren, dat drie ramen in de gedaante van drie 
zijden van eenen achthoek geplaatst geweest zijn. De 
overblijfsels van derzelver hardsteenen omsluiting, ver
toonen duidelijk ecu half klaverblad, en wij komen 
daardoor tol de gevolgtrekking, dal zij even als de 
de meeste andere ramen in het Jtomaansche tijdperk 
gerestaureerd zijn, waarom wij iu onze restauratie deze 
drie ramen kleiner afgebeeld hebben, daarbij voorzien 
van ronde bogen. Ken dunne schinkel of rib, die 
gelijk is niet de buitenzijde des builcnmuurs van de 
zestienhoekzijde, rust in de bovenste altaarnis op eenen 
kraagsteen, die even als de meeste kraagstcenen iu den 
benedensten omgang een profil van den spitsbogenstijl 
heeft. Hel buitenste uitspringende gedeelte zullen wij 
bij de uitwendige beschrijving behandelen Ten slotle 
moeien wij nog aanmerken, dat op den bovensten 
omgang, de grondvlakte der bogen, die in den acht
hoek uitzien niet zoo als in de Munster-Kerk en in 
die tc Othmarsheim waterpas niet den vloer van den 
omgang, maar 0,25 Ned. El hooger ligt. 

Uitwendig gedeelte *). 

De buitenmuren van onze Kapel zijn zoodanig ver
bouwd of vernieuwd, tlat men met moeite de oude 
gedaante zoude kunnen bepalen, ware het niet, dat 
in dc zestienshoekszijden N". 2—G, alwaar, zoo als 
wij vroeger reeds vernield hebben, dc oorspronkelijke : 

ramen (hoewel digtgernelscld) behouden zijn, hel oor
spronkelijke metselwerk te herkennen is. Dit blijkt uit 
den grooten dikwijls onregelmatig gehouwen tufsteen, 
terwijl aan de overige zijden bij eene herstelling in 
lateren tijd, baksteen is gebruikt. Als men dus de 
zestienhoekszijden van den ingang en van het uilstek 
der altaren uitzondert, dan hebben de overige veertien 
zestienhoekszijden dezelfde gedaante gehad, waarom 
de beschrijving van ééne derzelve genoegzaam is. 

Dewijl de muur van deze zestienhpekszijde niet 
hooger reikt dan hel gewelf van den bovensten om
gang, zoo zien wij door dc boven- en beneden ramen, 
de beide omgangen uitwendig aangetoond. Deze 
ramen, regt boven elkander geplaatst, hebben zoo i 
als reeds gezegd is, ronde bogen, zijn laag en breed f, 
van proportie, cn loopen naar builen, even als naar 
binnen, (hoewel minder) schuins uil. Wij hebben bij 

') Zie Jen Opstand van buiten, PI. VII. Fig. 1. 

dc beschrijving van hel inwendige aangetoond, dat de 
nissen in de beide omgangen, van lateien lijd zijn. Van 
builen zien wij nu het tegenovergestelde geval, name
lijk, dat aldaar om de ramen, weinige Duimen in
gaande, oorspronkelijk nissen aangebragt waren, zoo 
als blijkt uit de genoemde zestienhoekszijden. Ge
trouw aan het sijstema der bogen is de doorsnede 
van derzelver halve cirkelboog, grooter dan de afstand 
tusschen de regtstandszijden, zoodat ook hier de 
overspringende boog zigtbaar is, ja men bespeurt 
zelfs, dat de lijsten, die in den doorgang der bogen 
van dcu achthoek uitsteken, hier nagevolgd zijn. Ook 
hier steken deze lijsten niet op het vlak van den 
muur, in het algemeen gerekend, uit; maar wel in
waarts de nis, zoodat enkel het profil zigtbaar is. 
De onderste nis rust op den grond en de bovenste 
heeft haar grondvlak waterpas niet den vloer van den 
bovensten omgang, zoodat wij door deze eigenaardige 
inrigting, tot de gevolgtrekking komen, dat dc bouw
meester daardoor in het uitwendige, de constructie van 
het inwendige heelt willen aan toonen, iets, dal zeer 
merkwaardig is. 

Gaarne zouden wij veronderstellen, dat de nissen 
van binnen, mede oorspronkelijk op deze wijze ingerigt 
waren,maar het naauwkeurig onderzoeken der binnen
muren van de genoemde zestienhoekszijden, heeft ons 
daartoe alle waarschijnlijkheid benomen. MEIITENS zegt, 
dat de Munster-Kerk, van builen zoodanig veranderd 
en met aanbouwsels voorzien is, dal ook daar slechts 
twee zestienhoekszijden aan de Noordzijde hunne 
oorspronkelijke gedaante behouden hebben, Eu verder, 
dat behalve de ramen, daaraan gecne bouwkundige 
versieringen tc zien zijn. Zoo het al de vraag blijft, 
of MERTENS, (die zegt, dat deze buitenzijden moeijelijk 
le onderzoeken zijn), deze nissen niet over het hoofd 
heeft gezien, dan zien wij, overigens aan de naauw-
keurigbeid zijner opgaven, geloovendc, dat in dat 
geval onze Kapel een acsthetisch voordeel op de Mun
ster-Kerk zoude hebben. 

Aan het dak zien wij eene kroonlijst, van een een
voudig profil. Deze kroonlijst is oorspronkelijk van 
gehouwen steen vervaardigd geweest, zoo als men hier 
en déér kan zien; bij de vernieuwing des buitenmuurs, 
iu lateren tijd, heeft men echter den gehouwen steen door 
baks teenen vervangen, die op ccn gelijk profil ge
vormd, geslepen of gesneden zijn, en op derzelver sinal-
len kant slaande, eene soort van rollaag vormen. Wat 
aangaat het profil vau deze kroonlijst, dit is een

voudiger cn mei minder gelederen voorzien dan dat 
van dc kroonlijst te Aken, en ook le Ravenna, liet-
gene overeenstemt met de meerdere eenvoudigheid der 
lijsten van het inwendige gedeelte. 

Het uilslek van den ingang aan de Westzijde (ter 
breedte van 5,0 Ncd. El) springt 2 Ncd. Ellen uit den 
buitenmuur der zestienhoekszijde N". 1. De ingang 
door ons reeds beschreven, beantwoordt aldaar aan de 
buitennissen, en ook rondom bel raam van de loggia 
zien wij eene nis als boven, ter gelijke breedte van 
den ingang. Dc kroonlijst is niet meer aanwezig, maar 
derzelver plaats is aangevuld inet baksleenen, die even
wel niet uitsteken. Daarboven verheft zich een punl-
gevel, waarachter een dak, dat even hoog is als hel 
dak van den omgang. Iu dezen pnntgevel is een klein 
raam geplaatst. Even als le Ravenna, te Aken en te 
Othmarsheim verrijst uit dit dak de achthoek, mede 
gedekt door een hoog spits dak '). Het dak van 
den omgang loopt schuins op cn is overeenkomstig de 
wulven in zestien vakken verdeeld, waarvan acht iels 
minder dan vierkant, de acht overige daarentegen drie
hoekig zijn. Dit dak is nieuw eu steekt over de 
kroonlijst uit. Hier vinden wij ons genoodzaakt, in 
eene bijzondere beschouwing te treden. 

Zoo als wij vroeger gezegd hebben, is de muur 
van den achthoek Ier hoogte van leller c. s), verder 
met baksteen opgetrokken. Dat dus dit gedeelte van 
lateren lijd was, konden wij niet betwijfelen; evenwel 
was bet niet onwaarschijnlijk, dat de ramen in dc 
achthoekszijden eertijds dezelfde hoogte hadden. Om 
dus uit deze mocijclijkc stolling te geraken, beschouw
den wij de achtboekszijden van builen met alle aan
dacht, en wel ras kwamen wij tot geheel andere 
gevolgtrekkingen. Dc punt namelijk van de tegenwoor
dige vensters loopt in den baksleenen muur uit, terwijl 
derzelver regie zijden in den oorspronkelijken tufsleencn 
muur besloten zijn. In dezen tufa teenen muur ontdek
ten wij het segment van eenen cirkelboog, door dit 
venster op eene willekeurige wijs gebroken en de 
ruimte tusschen dezen boog en de zijde van bet ven
ster, is evenzeer met tufsteen aangevuld, zoodal bier 
niet aan een raam le denken viel. Om dus hiervan 
meerdere zekerheid le erlangen, stegen wij met moeite 
tot eene kleine opening, welke in den vermelden pnnt
gevel boven op de kroonlijst geplaatst is. Dit toch 

') Dit dak cu deze spits zijn in den Opstand met gestippelde lijnen 
aangewezen. 

•) Zie den Opstand, PI. VII. Fig. 1 cn 2. 

was het eenige middel om de buitenzijde van den acht-
hocksinuur, welke tot aan d. ') door hel tegenwoor
dige dak bedekt wordt, te onderzoeken, te meer daar 

' van binnen de achthoek van de bogen des bovensten 
omgangs tot aan den planken vloer gewit is. Dat het 
oude dak van den omgang iels lager gelegen had, 
was ons reeds gebleken, doordien hetzelve dc tegen
woordige vensters eenigzins bedekt, gelijk van binnen 
te zien is. Nu evenwel zagen wij, dal dit nog veel 
nicer het geval was geweest, dan wij gedacht hadden. 
Wij zagen door de gemelde opening, dal de tegenover
liggende achthoekszijde ook onder dak het vervolg van 
genoemd cirkel-segment vertoonde, en wat het voor
naamste is, wij zagen duidelijk, dat de oude ramen 
veel lager geplaatst waren, daar wij den iiigcnietscldcn 
baksteen konden onderscheiden 2). 

Onze restauratie is dus hier niet willekeurig, en 
men ziet, dat deze nis, die het oorspronkelijke raam 
omsluit, overeenstemt met die der zestienhoekszijden, 
zoodal hieraan niet te twijfelen valt. Maar, moest 
men vragen: welke is de oorzaak, dat de punlgevel 
hooger is, cn de daklijn op deze wijze het raam 
van de achthockszijde gedekt heeft? 3) Ook deze 
zwarigheid is spoedig opgeheven. Het uilstek van den 
ingang, is tot aan de kroonlijst geheel van den oor
spronkelijken steen, de plaats der kroonlijst, zoo als 
vernield, aangevuld met rooden steen, en de puntgevcl 
bestaat uit kleinen tufsteen van eenen geheel anderen 
vorm, terwijl de rollaag van rooden gebakken steen is. 
De opening heeft eene omsluiting van dezelfde soort 

jj van gehouwen steen als de ramen van het Romaan-
! schen tijdperk. Deze punlgevel, welke van boven een 

•J weinig stomp is, en aan beide zijden aan den hoek 
I het bewijs van een trapje 4) heeft, is dus van latcren 

lijd, en wij hebben aan dezelve in onze restauratie, 
I eene lagere gedaante gegeven, gegrond op andere 
| gebouwen uit datzelfde cu zelfs uit het Romaansche 
: tijdperk; 5) de kroonlijst, die den muur dekt, cn 
; tevens op de gewone hoogte waterpas doorloopt, geeft 

') Zie den Opstand. 
') Wij zagen lager nog houten balken, die den muur van den 

achthoek omsluiten; of hierop het oude dak gerust heeft is mogelijk, 
doch onzeker. 

•) Zie de Doorsnede, PI. VII. Fig. 2. 
') Zoo als hij dc trapgevels. 
s) Zie hij voorbeeld ISOISSERÉE, Denk male der Deutsche Baukunst, 

am Nieder-Hhein. — St. Maaitcu's-Kcrk tc lSonn, van dc 11" of 
12" Eeuw, nu afgebroken. 
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daaraan de Romaansche tint, die nog zoo zeer in dit 
gebouw doorstraalt. 

Wij hebben gezegd, dat de wulven van den boven
sten omgang waterpas liggen. Uit evcngemeld onder
zoek kwam het ons ook voor, dat dezelve overal 
dezelfde dikte hadden, en dat dus daarboven onder 
het dak oorspronkelijk eene ledige ruimte bestaan 
heeft. Men zou kunnen tegenwerpen, dat daardoor 
zou le bewijzen zijn, dat het dak vlak heeft ge
legen. Wel is waar, zien wij te Aken en te Othmars-
heim het dak onmiddelijk op het gewelf rusten, 
maar dit gewelf rijst naar den achthoek omhoog, zoo 
dat de schninsche daklijn als van zelve ontstaat. Te 
Ravenna daarentegen, waar de wulven ook waterpas 
liggen, is onder het schuins oploopende dak evenzeer 
eenc ledige ruimte, hetgeen ons als een genoegzaam 
bewijs voor onze stelling voorkomt, terwijl het daaren
boven , van de zijde der constructie beschouwd, niet 
aan le nemen is, dat men naar den achthoek toe, het 
gewelf onnut bezwaard, of dal men een plat dak aange
bragt heeft, dat aan den afloop van den regen hinderlijk 
zou geweest zijn. Ook in bel algemeen genomen, komt 
zoowel aan de drie genoemde gebouwen, als aan de Ro
maansche Kapellen en baptisteriums van laleren lijd, 
dit schuins oploopende dak te veelvuldig voor, dan 
dat wij ons gevoelen zouden moeten opgeven. 

Nu weder overgaande tot dc achthoekszijden, dan 
zien wij deze van af de lijn c. c. verrijzen, geheel 
van eene kleinere soort van baksteen gebouwd; boven 
de reeds gemelde ramen, is in elke zijde nog een klein 
venster of sleuf aangebragt. Uit metselwerk is van 
veel lateren lijd. Hel achthoekige dak verrijst lot eene 
onmatige hoogte, en is zeker niet lang geleden, op 
nieuw met leijen gedekt. Deze gedaante heeft eenige 
overeenkomst niet de hooge spitsen, die men in den 
Roniaansclieii bouwstijl dikwijls op dc koepels der 
kruis-kerken geplaatst heeft ' ) , hebbende niet de 
slanke gedaante van de snel rijzende spitsen uit den 
spitsbogenstijl. Dit dak en ook de nieuwere muur, 
hebben wij in de opstanden met gestippelde lijnen 
aangewezen. Derzelvc juiste maat kunnen wij niet 
waarborgen, daar het ons niel mogelijk geweest is, 
hooger dan de kroonlijst van den omgang te nieten. 
Wij hebben dus zoo veel dc snel verkortende 
perspectief zulks toelaat, deze spits, zoo juist mogelijk 
uit de hand geteekend, hetgeen, in aanmerking ge-

') Zie bij voorbeeld de Munster-Kerk tc Bonn, bij ÜOISSERËE cn 
bij GAIMIAIIII). 

nomen, dat deze gedaante volstrekt geen belang voor 
de restauratie heeft, en dat deze op het voorbeeld 
van de Munster-Kerk tc Aken, door de bolronde 
gedaante van het gewelf tc bepalen viel, naar 
onze meening genoegzaam is. SCHOEPFLINUS zegt, dat 
hij het dak niet op het bolronde gewelf geplaatst 
heeft, omdat dit even als de vloer van laleren lijd is. ') 
Het is te begrijpen, dat hij daardoor zijn gevoelen, 
dat het een Romeinsch gebouw is, tracht tc verster
ken, dewijl deze koepeldaken in dien bouwstijl be
slaan. Dat het dak inderdaad van lateren tijd, dat wil 
zeggen vernieuwd is, is mogelijk, maar uit het voor
beeld der St. Vi7a/'s-Kerk, zien wij reeds, dat zijne 
onderstelling ongegrond is, en dat dit dak oor
spronkelijk dc gedaante, door MERTENS in zijne 
restauratie opgegeven, gehad heeft; want ook te 
Aken heeft men later op de achthoeksniuren Ro 
maansche gevelspitsen aangebragt, en in 1G56 werd 
aldaar ccn hoog, wanstaltig koepeldak J) gebouwd. 

Van de beeren of drummers (Contreforts) die le 
Aken aan eiken hoek van den achthoek uil het dak 
verrijzen, en een eigenaardig bouwkundig verschijnsel 
opleveren, zagen wij bij onze Kapel niet de minste 
sporen. Ook van de consoles, die te Aken aan de 
kroonlijst van den omgang zigtbaar zijn, is hier niets 
tc bespeuren. 

Wij gaan nu ten slotte van het uitwendige, tot 
het uitslck der altaren over. Dit uitstek heeft drie 
gelijke zijden 3). Zoo als wij gezegd hebben, zijn de 
stijlen der drie ramen verdwenen en de tusschenruimte 
tusschen het onderste en bovenaltaar, heeft de bui
tenste laag steenen verloren, zootlat deze driezijdige 
vorm bepaaltl wordt, door het onderste gedeelte, dat 
nog geheel in wezen is. MERTENS zegt, dat te Aken 
deze Kapel, door den aanbouw van het latere koor 
afgebroken is. Hij was dus over dc vroegere gedaante 
in het onzekere, en heeft op grond van eenige af
drukken in was, van het Stadszegel, „ad causas," 
uit het midden der 14e Eeuw, waarin KARF.L de Groote 
met de Munster-Kerk in de hand 4) afgebeeld is, aan 
zijne restauratie eene vierkante gedaante gegeven. Tc 

') Ortliogrnpliiac non adjecimns tectum, quod, uti etiam pavi 
mention, postcriore demum aevo additum est. 

') Dat wel eenige overeenkomst met Indische daken heeft. 
') liet uitstek aan den omgangsmuur is te onbeduidend, om als 

zijde tc gelden. 
') Even als Sl. Vital in den koepel van den absis te Ravenna, 

en zoo vele andere Kcrkensticlitcrs. 

Othmarshcim zien wij in de beschrijving van ScnoEP-

FLISUS en waarschijnlijk tloor het insgelijks vergrooten 
in lateren tijd, niets daarvan, zoodal eigenlijk gezegd, in 
onze Kapel, de oorspronkelijke gedaante indcrtlaad nog 
aanwezig is, en tiaar MERTESS zelf het zegel als niet 
goed geteekend beschouwt'), cn tlataan de St. V/7«Ps-
Kerk deze driezijdige absis duidelijk voorkomt, hebben 
wij niet geaarzeld, deze gedaante le behouden, tc meer 
daar de steenen aan het onderste gedeelte lol dc oor

spronkelijke tufsteen ell belmoren. 
Wal eindelijk de trappen aangaat, van welke wij 

vroeger beloofden nader le zullen spreken, zien wij, 
dat deze in de Munslcr-Kerk le Aken, in navolging 
van de St. Vi/ufs-Kerk, aan beide zijtien van den 
ingang aangebragt zijn »), hoewel met de wijziging, dat 
zij te Aken in den ondersten omgang opgaan. Te 
Othmorsheiin zijn zij in de dikte des muurs geplaatst. 
Eene algemeene overeenkomst tusschen deze drie gebou
wen beslaat daarin, dat zij gezamenlijk naar bet boven
ste voorportaal of loggia leiden cn dat men door deze 
hggia dus den bovcnomgaiig betreden moet. In onze 
Kapel hebben wij echter le vergeefs naar de sporen van 
cene dergelijke inrigting gezocht, cn men kan niet 
met zekerheid bewijzen, dat zij aldaar aanwezig waren. 
Hier komt bij, dat men in den tegenwoordigen tijd in 
het ruim van den achthoek cenen bouten trap geplaatst 
heeft, maar dat vroeger een zoodanige bestond, die 
aan de zestienhockszijde N". 11 aangebragt was, en «loor 
eene groote opening in den muur, tien toegang verschafte. 
Men kan evenwel bet «laarslelleti van eenen houten 
Irap niet als oorspronkelijk aannemen, t;n de veronder
stelling, «lat van den ondersten omgang een steenen 
wenteltrap alhier naar boven leidde, vervalt door het 
digtgemclselde beneden raam. Wij zijn daarom tot de 
volgende gevolgtrekking gekomen; namelijk: «lat men 
uit den Plaltengrond van den Burg kan zien 3 ) , «lal 
«Ie gebouwen, die bij den Reuzentorcn gestaan hebben, 
bijna de Kapel raakten, zoodat de mogelijkheid be
stond , van uit tleze, met eenen overgang tot tien boven
sten omgang te geraken; een gevoelen, dat nog 
versterkt kan worden tloor dc opmerking, dat de zit
plaats der Vorslen te Aken in den bovensten omgang 
aan dc Westzijde tegenover het altaar geplaatst was*), 

') So viel hier aus der tingelen/ten Zeicluning, zu cntrichmen 
1st, enz. 

') Zie de vergelijkende Plans, PI. VI. Fig. 1, 2. 3 en 4. 
•) PI. VI. Fig. 5. 
') Zoo als blijkt uit den steenen zetel, aldaar nog aanwezig. 

III. 

zoodal, als men in onze Kapel deze zitplaats in- of 
vóór dc loggia aanneemt, «leze boveuslc omgang voor 
«le Grooten zou kunnen gediend hebben, welke uit 
bet paleis den toegang verkregen; terwijl dc onderste 
verdieping door middel van den gewonen ingang, voor 
de ondergcscliikle beambten zou kunnen bestemd 
geweest zijn. Men moet niet vergeten, dat in den 
achthoek, «le bogen voor hel altaar eu voor dc zestien
hockszijde N°. 7 in lateren lijd zijn verhoogd, hetgeen 
men met grond kan toeschrijven aan tien wil, om hen', 
die op den bovensten omgang aan de Westzijde ge-
plnatst waren, een ongehinderd uitzigt op de 'Gods-
dienstplegtigheden vóór het onderste altaar lo ver
schaffen. Zien wij nu, dat «Ie zeslienlioekszijde IN*. 11 
juist de zijde is, welke door middel van den overloop, 
met het paleis kan verbonden geweest zijn, zoo kun
nen wij in aanmerking nemen, dal eene oorspronke
lijke inrigting, veelal meer in kleinigheden dan in het 
groot bewaard blijft, tc eerder het gevoelen aankleven, 
dat «le houten trap, «lezen overloop iu laleren tijdver-
vangen heeft, cn dus aanwijst, waar oorspronkelijk de 
toenadering tot «len bovensten «migang kan geweest 
zijn. Voor het overige geven wij deze geheele veron
derstelling, die slechts op vermoedens berust, voor 
betgene zij is. Zekerheid bezitten wij dienaangaande 
niel, maar niet onbelangrijk zou het zijn, door het 
ontgraven van den buitenmuur (vooral aan «Ie Zuid
zijde), onderzoek naar de grondslagen van zulk eenen 
Irap tc doen, waaruit blijken zou, of dit gevoelen 
min of meer gegrond is. 

Ons blijft nog over tc spreken over het metsel
werk. Het oorspronkelijke metselwerk aan den ingang 
cn aan de zijden N°. 2—7, is ruw en beslaat uit 
lagen vierkante tufsteenen, eu heeft aan de hoeken 
dikwijls groote lioeksleenen van anderen aard; dikwerf 
zien wij de steenen van onregelniatigen vorm, schuins 
en scheef op elkander gestapeld, en hier en daar 
roede tegels, of leijen. Iu de digtgemetselde oor
spronkelijke ramen, zien wij echter kleinere tufsteenen, 
van eenen netten langwerpigen vorm, welke met die van 
de Romaansche Kapel overeenkomen. In dc gevelspits 
boven den ingang, zien wij nog kleinere tufsteenen. 
Dc gebakken steen van «le overige gedeelten «les 
buitenmuursis over het algemeen groot, terwijl dc in 
baksteen opgebouwde muur van den achthoek, van 
nog kleinere soort is. Bij «Ic oorspronkelijke tufstee
nen hebben wij de grootste nagenoeg gemeten op 
(j: O, 8: 4: 4,5) Ned. Palmen, on «lo kleine op 
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(2 X W. Bij liet inwendige gedeelte heeft men 
beneden veelal groote steenen aangewend. Over het 
algemeen zijn de muren aldaar niet zoo ruw als van 
buiten. Hier cn daar komen de bakstecnen te voor
schijn. Vergelijken wij nu dit oorspronkelijke metsel
werk met de beschrijving van MERTENS, dan verkrijgt 
men, vooral wat het uitwendige aangaat, zulk eene over
eenstemming '), dat alleen het aldaar uilsluitend aan- jj 
wenden van mcrgclsleenen het eenige onderscheid 
daarstclt J). Door het volgen van deze verschillende 
steensoorten, ontwaren wij den gcregelden loop der 
verbouwingen, cn erlangen daardoor eenc zekerheid, 
die door geschiedkundige overleveringen, die dikwijls 
onjuist zijn, niet altijd te verkrijgen is. 3). 

DÉTAILS LX VERSIERING VAN BET INWEXDIGE. 

Zoo als wij reeds vroeger gezegd hebben, waren 
oorspronkelijk in do Munster-Kerk te Aken, in eiken 
boog van den bovensten omgang, vier kolommen ge
plaatst. MERTENS geeft van dezelve ccne breedvoerige 
beschrijving. Zij waren vervaardigd uit graniet en uit 
marmer, en meer of min gepolijst en voltooid. K A R E L 

de Groote liet ze uit Italië komen; ook blijkt het, dat 
twee derzelve afkomstig zijn van dc S'- Gcreon's-
Kcrk le Keulen 4), en wel uit eenc schenking, die 
hij aan de genoemde Kerk gedaan heeft. Deze kolom
men nu, weiden door de Franschen in 1794 naar 
Parijs verzonden, en in 1815 slechts gedeeltelijk terug 
gegeven, daar de fraaiste lot de bouwkundige; versiering 
van de oudhcids-zalen in de Louvre te Parijs verbruikt 
waren; een fraai middel voorwaar, om zich met het 

') De In.ri7.imt.ilc lagen van grootcre stecnen, door MERTESS Ter-
meld, zij i i hier niet aanwezig. 

*) Vele gebouwen in Aken zijn van dezen mergelsteen gebouwd, 
terwijl tc Keulen de tufsteen gebruikt werd, welke tufsteen langs 
den Rijn, naar beneden werd gevoerd. Deze mergelsteen behoort tc 
Aken tc huis, terwijl dc tufsteen van Andcrnach en andere plaatsen 
aan den Rijn, afkomstig is. Of dc grootc hockstcenen, die weinig 
vau gewonen hardsteen hebben, mergelstccncn zijn, durven wij niet 
he j >a.il< I zeggen. 

') Men zie bij voorbeeld, dc opstellen vau den Bergrand, J. NÖODMATO 
(KOLIEK) Dombansleine en die liausteine der Milnsterkirrhe in 

Jionn, welke van bet inincralogisehc punt uitgaan. 
*) Gebouwd door Keizerin HELENA, cn in dc 13" Eeuw verbouwd. 

Men vermoedt, dat HELENA deze kolommen uit het Oosten liet komen. 
Men zie overigens: »Die antiken Saülcn im Munster zu Aachen." 
van J, NOI.HERATII: Niedrrrhcinisches Jahrbucli ron D» L. LtlSCH. 
Bonn. 1843. 
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eigendom van anderen tc verrijken. Door de zorg van 
den Koning van Pruissen, zullen deze kolommen nu 
evenwel weder geplaatst en met nieuwe kolommen 
uit Odcnberger graniet vervaardigd, voltallig gemaakt, 
worden '). Tot nu toe was cr een strijd ontstaan, 
over dc plaatsing dezer kolommen en het gevoelen 
van M E R T E N S , die, volgens eene vlugtige hand teekening, 
in 1791 gemaakt, in zijne restauratic eenc horizontale 
lijst of soort van architraaf op de twee onderste 
kolommen plaatste, welke in het midden slechts eene 
ronde boog had, op welke architraaf dan weder de 
bovenste kolommen rustten, werd in zoo verre door 
VON QÜAST cn door SCHNAASE bestreden, dat men met 
betrekking tot de S'- Vital- cn tot de Othmarshcimer-
Kcrken, in deze architraaf even als daar, drie bogen 
moest gehad hebben. Deze strijd is nu beslist door 
het terugvinden van eenc oude schilderij, vroeger in het 
Vatikaan te Rome aanwezig; welke schilderij do Mun
ster-Kerk voorstelt *), en men zal nu deze lijst daar
mede overeenkomstig restaureren. 

Afwijkende met de drie genoemde gebouwen, zien 
wij in onze Kapel in dc bewuste bogen, slechts ééne 
kolom geplaatst, cn de twee kleine ronde bogen 
zouden ons misschien doen denken, aan eene verande
ring in het Romaansche tijdvak, ware het niet, dat 
de kolommen te Othmarsheini dezelfde gedaante had
den. Wij geven eene afzonderlijke afbeelding van 
onze kolommen 3); derzelver kapileelen bestaan in 
cenen abacus, van hetzelfde prolil als de lijsten in 
de bogen, voorts in den afgeronden teerling, die in den 
Romaanschen bouwstijl zoo veelvuldig voorkomt en in 
een astragaal. De schacht is achthoekig en het base
ment, bestaande uit groote cn kleine torus, waartus-
scben eene scotie, en rustende op een vierkant plint, 
heeft den attischen vorm, die men in dien tijd, bijna 
uitsluitend voor de basementen aanwendde. 

Tc oordeclcn naar de kapiteelcn, die in verhou
ding tot de schachten zeer zwaar zijn, zou men 
willen veronderstellen, dat deze schachten in latercn 
tijd vernieuwd waren; doch deze veronderstelling ver
valt, als men ziet, dat het basement, dat gewis oor
spronkelijk is, op de doorsnede der schachten bere
kend is. Deze schachten, welker achthoekszijden niet 
dezelfde grootle hebben (4 zijden G, cn de andere 5 

') Zie Kuiistblatt N". 70, 1844. 
•) Zie PISTOLF.SI'S Vatieano deacritto. Vol. III. t. 83. Zie Kunst 

blatt 1844, N«. 70. 
•) PI . VI. Tig. 8. 
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Ncd. Duimen) zijn overigens van anderen steen dan 
kapiteel cn basement. Het is een donkergraauwe, 
zwartachtige steen, die dikwijls zoodanig door den tijd 
beschadigd is, dat eenige van dezelve door houten stij
len van dezelfde gedaante zijn vervangen, 
achlhoekszijde tegenover N". 1. hout. 

11 li 11 5. steen, onbeschadigd. 

M » 11 5. hout. 

11 ii li 7. steen, beschadigd. 

li » li 9. Id. Id. 

li li li 11. hout. 

li li 11 15. steen, onbeschadigd. 

11 li ii 15. Id. weinig besch. 
Deze beschadigde stecnen schachten zijn in lood-

lijnige rigting afgeschilferd; dit is misschien, omdat zij 
verkeerdelijk gehouwen zijn en hunne draad niet wa
terpas ligt. Het is naar alle gedachten een lijn 
korrelige zandsteen. 

Men ziet, dat deze kolommen, zoo als gezegd is, 
een' volkomen Romaanschen vorm hebben. Men wil 
beweren, dat deze Romaansche vorm bij geen der ge
bouwen uit den Karolingischen tijd gevonden wordt; 
doch wij zijn van oordeel, dat deze bepaling nog on
bewezen is, daar men te Aken, de kolommen met 
Corintische kapitcclen uit Italië liet komen, terwijl de 
kolommen uit de Othmarsheimcr-Kcrk, waarschijnlijk 
op dc plaats zelve vervaardigd, dezelfde lecrlingkapitee-
len hebben; hetwelk zeer goed strookt met de gebrek
kige beeldhouwkunst van dat tijdperk, cn met het 
gevoelen van SCHNAASE, die ook in de gedaante van 
de kapiteelcn cn wigvormige opzetstukken in dc S'-
ViuJt"s-Kcrk, (reeds voltooid in 547) het voorbeeld 
van dezen eigenaardigen vorm ziet. 

Volgens de afbeelding van GOLBÉRY •) en volgens 
dc Inschrijving van SCHNAASE J ) , hebben de basemen
ten der kolommen te Othmarshcim denzellden attischen 
vorm J), en SciioEr-FUNus, die zelf zegt: dat hij deze 
kapitcclen en basementen slechts hij andere gebouwen, 
(door hem Frankische genoemd) aantrof4), en dat het 
boven op elkander plaatsen der kolommen weinig 

•) Antiquitcs dc 1'Alsacc. PI . 40. 
•) Kuiistblatt N". 24, 1843. 
') Op grond daarvan, beschouwen wij ook dc afbeelding bij 

Sr.iioerFLiM'S, die aan dc kolommen ccn basement, bestaande uit drie 
tores, geelt, voor onjuist. In den tekst zegt bij daar ook niets be
paalds over. 

•) Columnis suis formain, quantum novimus, cijlindricam dcdil(?) 
nt in Templis atque liasilicis, sub Franrica Pcriodo apud Gallos 
atque Gcrmanos extructis, observamus plerumcpic. 
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overeenkomst met den Romeiiiscben bouwstijl ') had, 
indien hij niet met het denkbeeld ingenomen ware 
geweest, dat zijne Kerk van Romeinschen oorsprong 
was, bierdoor tot andere gevolgtrekkingen kunnen 
komen. 

Wel is waar, hebben de schachten aldaar eene entasis 
of zwelling van 2 Rijnl. Duimen, doch deze vindt 

i men zoowel in de Akensche kolommen als in dc ko-
j lommen van den Romaanschen slijl. Deze schachten 

beslaan uit één stuk (monolielh). 
De uitkomst van deze vergelijking is, dat, hoezeer 

in het bijzondere overeenkomst hebbende, bet geheel 
; cn het plaatsen dezer kolommen, in onze Kapel een 
i verschil oplevert. Doch als wij in aanmerking nemen, 

dat onze Kapel op ccne eenvoudige leest is geschoeid, 
dal men de wulven van den omgang horizontaal heeft 
gelegd, zoodat het verhoogen vau den boog van zelf 
verviel, dan bespeurt men uit de geringe hoogte, dat 
men goedschiks gcenc twee kolommen op elkander 
kon plaatsen, en daarenboven, dut de breedte van ge
noemde bogen niet genoegzaam was, om voegzaam 
twee kolommen van dezelfde grootte, naast elkander 
tc plaatsen. Wij houden dus tot nader cn beter 
tegenbewijs, deze plaatsing voor oorspronkelijk. 

De muur boven de twee kleine bogen heeft niet 
dezelfde dikte (0,26 Ned. El), als de muur van den 
achthoek, maar is zelfs smaller dan dc abacus der 
kapiteelcn, welke gemiddeld 0,55 Ned. El in het 
vierkant is. Van een bronzen hek, dat te Aken in 
dc bovenste bogen zigtbaar is, en dat aldaar eenc der 
meest eigenaardige en fraaiste oorspronkelijke versie
ringen uitmaakt, kan men in onze Kapel niets bespeu
ren , zelfs niet het bewijs van gaten in den muur. Wel 
hebben wij in deze bogen in den regtslandsmuur, aau 
wederzijde, van af dc lijst tot op den grond, eene in
snijding gezien, door een scherp werktuig daargesteld, 
doch wij geloovcn, dat deze gediend heeft, om de 
kolommen op het midden te rigten. Voorts moeten 
wij nog opmerken, dat in de Oostelijke achlhoekszijde 
(tegenover N°. 9) en daarnaast ten Noorden (tegen
over N". 7) vóór en achter de kolom, de rollaag of het 
grondvlak van den boog in lateien tijd ccnigzins veran
derd is, en wel door het uithakken van eene soort 
van trede. Deze verandering schijnt in verband te 
slaan, niet de verhooging der bogen in de onderste 
verdieping, van welke wij reeds gesproken hebben. 

') ld quod Architectonic liomauae veteri param conforme. 
•21 • 
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Wij hebben reeds gesproken van de schinkels of 
ribben in den ondersten omgang, zij hebben zoo als 
gezegd is een Romaansch profil en steken 0,17 Ned. 
lil uit '). Dc kraagstcencn waar zij op rusten, hebben 
tweeërlei gedaante. Op de hoeken van den achthoeks-
maar tegenover do zestiènhoekszijden 11 en 1G, vin
den wij twee oorspronkelijke kruagslecncn J ) ; zij zijn 
tamelijk ruw, en dragen sporen van beschilderd le 
zijn geweest; het oogwit of de oogleden zijn rood en 
de pupillen zwart. Wij hebben die tegenover N u . 11 
als het minst beschadigd van voren cn op zijde 
afgebeeld. De overige kraagstcencn van zijde 1G tot 
cn inet 7, zijn van latere dagtcckening even als de 
kleine van de ultaarnis, schijnen niet beschilderd ge
weest tc zijn cn hebben klaarblijkelijk een profil, uil 
den spitsbogenstijl. Ook deze hebben wij afgebeeld 3). 

Wij komen nu tot de schilderwerken. Het is 
waarschijnlijk, dat de achthoek van binnen even als 
de Munster-Kerk, hetzij met mozaïk, hetzij met fresco-
schilderwerken is voorzien geweest. Van af dc bovenste 
hogen, is de muur in lateren tijd gewit, cn lager ziet 
men overal de bloote steencn. Als men aanneemt, dat 
door het instorten van het gewelf, het ruim aan den 
regen blool heeft gelegen, dan laat zich zeer goed 
verklaren, dat slechts de bepleistering en dus ook de 
fresco's in de omgangen nog zigtbaar zijn. Vooral is 
dit het geval met den ondersten omgang, als het 
donkerste en het minste aan den regen blootgesteld 
zijnde. Aan de Zuidzijde zijn do schilderwerken zeer 
goed te ouderscheiden. 

Wij zien iu de wulfkappen ranken niet bladeren 
afgebeeld; zij gaan van het kruis der schinkels uit, 
en verspreiden zich naar den muur, daar tusschen zien 
wij ecno vreemde soort van bloemen of insckten afge
beeld. De ranken zijn niet eene roode kleur getrok
ken. De insektenbloemen vertoonen daarenboven 
geelo, donker roodachtig bruine en somtijds groene of 
blaanwe kleuren. Het goud, blaauw en cinaberrood, 
waren de kleuren, toegewijd aan de voorstelling der 
Godheid. Overigens heeft men in de oudste Kerken 
veelal wijnranken afgebeeld. Men zie hierover A. LENOIR 

Muscc des Monumens francais T. II. Pag. 57. 
NB. Het geel hebben wij op onze afbeelding met 

punten, het donkerrood met horizontale en het groen 
inet loodlijnige strepen aangeduid. 

') PI. VII. Fig. 4. 
') PI. V II. Fig. 0 cu 10. 
•) PI. VII. Fig. 11 

Dc schinkels zijn niet roode lijnen als steencn af
gedeeld. Aan het kruis zijn zij versierd met schuirische 
strepen en sterren. Zoo veel ons do tijd, het daglicht 
en do moeijelijkheid, om met het hoofd achterover lc 
teekenen, toeliet, hebben wij doze fresco's trouw ge
volgd, en wij gelooven, dat men daaruit genoegzaam 
dc stijve gedwongen houding «lor kromme lijnon zal 
kunnen nagaan '). Een der insckten of bloemen ge von 
wij afzonderlijk grooter J). 

In den buitenmuur van zijde 11 cn 12, zijn zoo 
als wij gezegd hebben, nissen en geene ramen. In 
deze nissen zien wij nu op 0,12 Nod. El afstand van 
don toppunt van don boog, eenen cirkel van 0,57 Ncd. 
El doorsnede. Men zie slechts de afbeelding 3). In 
het midden van één' dezer cirkels is hot naamcijfer vrij 
duidelijk en wij ïneonon dit als J . C. voor den naam 
van Jezus Christus lo moeten aannemen. Het komt 
ons voor, dat de drie bladen der bloempjes, eene 
symbolische botoekoiiis voor de Drieëenhcid hebben. 
Boven don boog cn vlak aan hel gewelf, is nog eene 
rei van zeshoekige donkerroode sterren geplaatst. 

Wij houden deze fresco-schilderwerken voor zeer 
merkwaardig. Tot ons leedwezen zijn wij op het 
oogenblik niet in hot bezit van orneiiieiitwerken uit de 
Middeleeuwen en kunnen dus gecne vergelijkingen 
maken. Op grond van hot rond, vorineonon wij te 
mogen beweren, dat deze schilderwerken tot tien 
Roniaunschcii stijl behooren, cn zij vorst rokken ons 
tol oen bewijs, dut men de schinkels alliums niet later 
geplaatst hoeft *). Do vloer van hot ruim en van de 
Omgangen bestaat uit grijze en roode vierkante tegels 
van lateien tijd. De oude glasruilou zijn vervangen door 
hokken, die (misschien zonder intentie) do oorspronke
lijke roeden nabootsen. Iu den muur van do 1GB zijde 
heeft men eene menigte van Ilonieinscho legiocnsteencn 
ingemetseld. Men bewaart voorts nog in deze Kapel 
eenen wahischbaard, zoo als men tot in dc 17e Eeuw 
als groote rariteiten aan dc Stadhuizen te pronk hing; 
een stcenen bal of kloot, die aan ccne Baliiufschc 
balisla toegeschreven wordt, doch zoo dezelve al tegen 

') PI. VII. Fig. 5. 
') PI. VII. Fig. C. 
•) PI. VII. Fig. 7. 
') Iu llEiDELorr's Ornamcntik des Mittelalters, vonden wij 

later een paar Romaansche fresco-versierselen van 1100. Zij zijn 
velschillend maar hebben ons, ook wat de kleuren betreft, in ons 
gevoelen bevestigd. Gaarne hadden wij onze versierselen op de 
Plaat in kleuren medegedeeld, maar dc meerdere kusten daartoe 
vereischt, bielden ous daarvan terug. 

de Stad gediend heeft, misschien uit eene Bourgondi
sche of Oostcnrijksche bus afkomstig is, en ten laat
ste een' steen afkomstig van de Hoselpoort, dio men 
verkeerdelijk aan Romeinschen oorsprong toeschrijft. 
In don buitenmuur zijn ecnige Romeinsche oudheden in
gemetseld, onder andoren aan dc Noordzijde oen fragment 
van cenen mijlpaal>). Bij don ingang zagen wij op don 
grond tegen don muur, 2 Ionische kapiteelen, welke 
zeer waarschijnlijk mede van Romeinschcn oorsprong 
zijn. Wanneer de voormalige Regering van Nijme
gen van den beginne af aan, al dc gevondene oud
heden, die nu in particuliere bandon geraakt en ver
strooid zijn, verzameld had 2 ) , dan zou voorzeker 
nu een belangrijk Museum duur tor plaatse kunnen 
bestaan. 

ALGEMEENE VERGELIJKING E \ 0VERZIGT DER ÏERSCMLLEXDE 

SCHRIJVERS. 

MERTENS zegt in zijne Beschrijving, dat de Manster-
Kerk le Aken nog duidelijk het sijstema der Romein
sche wulvenbouw laat zien, en dit heeft bij onze Kapel 
evenzeer plaats. Daarom is hot niet te vcrw onderen, 
dat men reeds in de 15° Eeuw, de beide Kapellen aan 
Romeinschen oorsprong toeschreef 3). Op dit pad zijn 
verder onze Vadcrlundschc archuëologcn steeds voort
gegaan. 

SIMON VAN L E E U W E N zegt: ») „Sodanigen Capello 
„werd op don Burg van Niuiwcgen alnog vortoout 
„met opene galerijen van zoor groote oudheid." 

W. BERCHEMIUS zegt: „dat dit tempeltje zoude go-
„stigt zijn tor cere van C. JULIUS PUDENS , oud-krijgs-
„man dor Tweede (?) tiende legioen, wiens grafsleoti 
„in de nabijheid van helzolvo gevonden was." 

Volgens G E R . NOVIOMAG. GELDENÜAURIUS 6 ) , zou 
dit tempeltje toegewijd zijn aan de schimmen der 
afgestorvenen en de dienst der Goden. 

') Zie b OÏ BETOUW, Lotgevallen van den Burg, Pag. 70 en ook 
elders. 

•) En niet zoo als In DE BETOCW meldt, aan den Graaf Mn BITS 
ra» Nassau, »tot uitnemende plaisicr en geniichtc van alle eurieuse 
»(Klcefschc?) eu dc van verre coatende lvfhcbbcrs cn toesienders te 
»Venerea cn aan te bieden." 

Raadsignaat 1660, d.d. 20 Julij. 
') Zie dc Bouwgeschiedenis bij KAREL den Stouten. 
•) Batavia Illustrata, I» DI. 5<<« Hoofdst. Bl. 177. 
') Cron. Gclr. M. S. 
*) Ifist. Batav. 

Volgens P A U L MERULA ' ) , was het geheiligd aan 
JANUS , wiens naam aldaar gelezen werd (?). 

IN D E BETOUW a) denkt wol aan Tnoa, WODAN of 
B.ADunENMA, maar durft zich daarover niet bepaald 
uilen. Hij gaat conon stap vorder, en, bekend zijnde 
met SCHOEPIUNITS , schrijft hij in navolging van dien, 
onze Kapel het eerst toe, aan tb; 1° of 5 e Eeuw.3) Tot 
onze verwondering voegt hij achter hot uittreksel (dat 
wij hieronder volledig gemaakt hebben) cenc andere 
zinsnede van SCIIOEPFLINUS, «liczegt, dat de Olhinuishei-
mer Kerk floor bckwanie bouwkundigen uit den lloinoin-
schon tijd gebouwd is, terwijl in don zoogenaamden 
Gothischen lijd de kolommen afgerond zijn 4). Dc ver
onderstellingen van SCIIOEPFLINUS, dut aldaar oen altaar 
geweest is, cn tlat tlo Kerk vroeger aan Mars zou 
toegewijd zijn '-), berusten volgens zijne eigene be
kentenis op zwakke gronden, en als men «lus deze 
voorname steun van IN D E BETOUW wegneemt, dan 
blijft hom niets over, dan hot aanhalen van den be
kenden SMETIUS den Vader en NOVIOM : M.S. „Sacelhun 
„maJUS, dtiplici oclo coloniellaruin, supcrioro attpto in-
„ foriore, ambilu distinctuni, ad forinain illius, quod Lute-
„tiae sacelli noniiuc visilur, Romano imperii) inclinanto 
„oxtructum esse censeo." En op grond van het straks 
aangehaalde van VAN L E E U W E N , wil hij, dat voor het 
(met baksteonon) opbouwen van den achlhook, «loze 
open zoude geweest zijn. 

') Dessert, de Ncomag. bij POSTANCS , in Hist. Gelr. Lib. I. 
Pag. 58. 

') Bijvoegsel tot dc Lotgevallen, enz. 
') Tcmpli nostri ad aevum Rouiaiuiiu refcrendi, baud leve l'uiula-

mcntuiulórmacjus octaugularis est, quae passim iu Gallia, sub Romanis, 
obtiuuit; (uti septem alia similis structurac tcmpla, superras recensiti, 
ostcmlunt; in epiibus anaglvpha, inscriptioncs, statuae, aliique Ro-
raauac Architecturac hidiibii testes, visiuitur). Quod si autem in 
ipsa hoc Roniaua Periodo Tcmpli Othmarshcimuiani tempus dcliuiri 
quis vellet, ad scculi IV. ihicm, adeoque ad tempus, Gothico acvo 
prophiguum, extructionem ejus dctriidcrc non diihito. 

') Omnis ergo tcmpli liujus structiira, distributio, arcuiim fencv 
trarum dispositie, totiusque opcris lirmitas, baud levia pcriti Archi-
tccti, ex Romano Alsatiac acvo, indicia piwluut. 

Het Got/iica quant vocant, dat hier volgt cu op het afronden 
der kolommen ziet, wordt door Li DE BETOIW voor aan deze 
zinsnede gezet. Indien wij het afsclirift, dat wij uit de Bibliotheek 
te 'sGravcnhagc bezitten, vertrouwen kunnen, dan heeft Ia DE 
BETOUW hier het punt achter produnt, over het hootil gezien; ccn 
gevoelen, dat volkomen strookt met de vertaling, ous door ccne 
vriendelijke baud bezorgd. 

*) In duoriim octogonorum iuterstitio Ara posita fuisse videtiir: 
«schijnt een altaar geplaatst geweest tc zijn." Marten in Temp» 
hoe ciiltum fuisse tetus tradilio, qu.uu debili fundamento niti 
decuimus. 
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Wij zien, dat deze opcnc galerijen ran VAN L E E U 

W E N , even zoo goed cene andere bctcekenis kunnen 
hebben, cn dat in dc Kronijk van SMETIUS den Zoon ' ) , 
(door IN D E B E T O U W niet vermeld), dat deze Kapel 
(dc grootste) met 2 omgangen van 8 pilaren onder
scheiden is, na de gedaante soo men meent van 
„die tot Aken en Parijs onder den naem van Kapel 
„gesien wordt." Tot onze verwondering zegt Is D E 
BETOUW hier niets van. Kan men bij den geleerden 
Schrijver, die zich over dit onderwerp veel moeite gaf, 
eene onbekendheid met elke bladzijde dezer Chronijk, 
het werk van een zijner voorouders, kunnen veronder
stellen cn moet het ons niet bevreemden, dat dit ge
zegde van den jongen SMETIUS 2 ) , dat in dien tijd 
reeds eenig licht over de zaak Verspreidde, door hem 
achterwege gelaten is. 

Professor REUVENS zegt: ») dat hij vroeger het ge
voelen van IN D E BETOUW deelde, doch dat hij later, 
bij meerdere beoefening der Middcleeuwsche bouw
kunst, dezelve aan Christelijken arbeid toeschrijft. Wij 
weten niet, of het gezegde van den jongen SMETIUS hem 
eenige aanleiding heeft gegeven, maar zeker is het, 
dat hij de Munster-Kerk te Aken 4), als in dcmelfden 
smaak gebouwd, beschouwt. Hij schrijft dus ook het 
bouwen aan K A B E L den Grooten toe. Wij hebben, bij 
het vroeger doorbladeren van WIEIIEKING , in de Bi
bliotheek tc 's Gravenhage, deze afbeelding van de 
Munster-Kerk niet gezien, maar wij twijfelen niet, dat 
door dc volledige restauratic van MEBTENS , eerst nu 
een gegrond overzigt, over dat gebouw mogelijk is, 
en Professor R E U V E N S , die nog gecne bouwkundig ge
meten plans of opstanden van onze kapel bezat, 
heeft dit nog altijd als een vermoeden geiiit, hopende 
dit later op eene meer zekere wijze tc onderzoeken. 
Het gevoelen, dat het cene navolging der zoogenaamde 
romd-churches. zoude zijn, is niet gegrond, maar wij 
zien in ieder geval, dat den te vroeg overledenen archac-

•) Ed 12 zonder jaartal, Pol. 26. 
•) Men vergete niet, dat SÏIETIIS de Vader, uit Aken geboortig 

was cn veel in Klankrijk gereisd had. 
Zijne Kapel te Parijs kunnen wij echter nergens anders op 

toepassen dan op het paleis der Thermen van JILIANIS, rue 
la Uarpc, welker bogen hem misschien in dat denkbeeld gebragt 
hebben. Men zie: le» souvenirs du rieux Paris par le comte 
Turpin de Cristè, PI. I en II., met dc beschrijving van 

QcATREMERE DE Q r i J C Ï . 

') Antiquiteiten II Dl. Pag. 122. 
•) Hij WiEBiKiNc, in zijne Bürgerlichc Bauhunde. I' Band. 

Pag. 509, afgebeeld. 

oloog de eer toekomt, het eerst op het juiste punt 
getroffen tc hebben. Ware hij in het bezit van onze 
bronnen en teekeningen geweest, dan houden wij ons 
overtuigd, dat hij spoedig dc zaak voor goed afgedaan 
zou hebben. Zoodra dc Archaeoloog, zich moet verge
noegen met teekeningen, door anderen dikwijls onjuist 
vervaardigd, is zijn standpunt netelig, daar hij somtijds 
een gebouw van veronderstellingen oprigl, over cene 
afwijking, die slechts bestaat in de ongetrouwe tee
kenpen. Wij gcloovcn, dat het standpunt van den 
kunstenaar, die zelf tcckenen, zelf meten kan, 
cn tevens bekend is, met dc geschiedkundige beschei
den en overleveringen, gunstiger is. Wij hebben ge
zien, hoe onze oude Vadcrlandsche Geleerden, die 
zulke groote „liefhebbers" der Romcinsche Oudheden 
waren, in het donker rond getast hebben, en dat 
men eerst door eene materiële vergelijking van de 
gebouwen, lot het ware standpunt gekomen is. 

Zullen wij nu ons gevoelen uiten, dan moeten wij 
als genoegzaam bewijs daarvan, onze beschrijving op
geven , waar wij alle gronden vóór en tegen reeds 
aangevocitl hebben. Indien het waar is, dat dc 
Munster-Kerk te Aken, tusschen dc jaren 79G—804 
gebouwd is, dan moeten wij besluiten, dat onze kapel, 
die door Paus Leo 111, niet later dan in het jaar 799 
kan ingewijd zijn, nagenoeg gelijktijdig gebouwd is'). 

Verder gelooven wij, dat de verwoestingen der 
Noormannen, in 880 a) het gebouw sterk beschadigd 
hebben, alsmede, dat door den brand van 1047 J) deze 
vernieling nog meerdere kracht heeft verkregen. Uit dc 
kleine en meer regelmatige tufstecnen, besluiten wij, 
dat de herstelling in 1155 4) door FREDERIK B A B B A -

BOSSA bewerkstelligd is, cn dat althans dc schinkels 
en Zuidelijke muren en vensters, niet later dan 1200 

') Wij moeten hierbij opmerken, dat volgens E . II. LABGLOIS, in 
zijn Essai over de Abdij van St. Jfandrille Paris 1827, de lijst, 
der Abten opgemaakt, volgens het Chronicon Fontanellense, het 
Gallia Christiana, bet neustra Pin enz., de genoemde St. Anti
gut of Ansegisus, van 823 tot 833 Abt is geweest, en this ten 
minste niet als Abt, de bouwmeester van dc Munster-Kerk kan 
geweest zijn. Het is niet onmogelijk . dat hij pokonMJ kapel gebouwd 
heelt. Overigens zien wij in dc verkorte Chronijk van Aken, van 
Norms door II. SCIIJIAUIACSES, dat dc Paus Keizer KAREL inder
daad tc Rome kroonde, doch in 8Ü4 acht dagen tc Aken kwam 
doorbrengen, om de Munster in tc wijden, zoodat onze kapel even 
goed in dien tijd kan gewijd zijn. 

') Zie dc Bouwgeschiedenis; tc Aken gebruikten dc Noormannen 
dc Munster tot cene paardenstal in liet jaar 881. 

•) Zie bovengenoemde Geschiedenis. 
') Zie Idcui. 

en eenigc jaren (het einde van het Romaansche bouw-
tijdperk) daargestcld zijn. Den bakstecnen muur van 
den achthoek, schrijven wij althans niet vroeger dan 
aan het jaar 1450 ») toe, wanneer door CATHABINA VAN 

K L E E F veel aan den burg hersteld werd. Zoo als wij 
gezegd hebben, is het vernieuwen van een gedeelte 
van het gewelf, in den bovensten omgang cn van dc 
daken, misschien als een gevolg tc beschouwen van 
het bombardement der Franschen in 1794 J ), 

Vergelijken wij nu, dc door ons op gelijke schaal 
gegevene Plattegronden, dan zien wij daar reeds de 
genoegzame overeenkomst. Dc kerk te Ravenna is 
voltooid in 547. MEBTENS stelt de Othmarsheimcr-Kcrk 
in het jaar 870, 3) cn de Munster-Kerk cn onze kapel 
zijn van denzclfden tijd. Men zou misschien kunnen 
veronderstellen, dat onze kapel, als vroeger voltooid, 
ten voorbeeld voor dc Munster-Kerk gediend had, 
doch deze veronderstelling is niet waarschijnlijk. Dat 
overigens BARBABOSSA , die, zoo als wij nader zullen zien, 
denkelijk de Romaansche kapel gebouwd heeft, ook 
dc door zijnen grooten voorzaat, gestichte kapel, her
steld heeft, wordt nog versterkt door het berigt, dat 
hij in 1105 dc Munsterkerk verfraaide, en onder an
deren beschonk, met cene bronzen kroonlamp, welker 
opschrift door MEBTENS breedvoerig opgegeven wordt, 
cn waarin deze kroonlamp, de gedaante van de kerk 
volgende, achthoekig is *). 

Op goede gronden kan men dus aannemen, dat cr 
van de Munsterkerk twee navolgingen bestaan, name
lijk onze Kapel cn dc Othmarsheimcr-Kcrk. Doch 
wij vinden, dat deze ook bij ons niet de ccnigo ge
weest zijn. 

In den Tcgenwoordigen staat der Nederlanden 21» Deel 
van 1795 Pag. 72, zien wij, dat le Groningen, opliet 
Groote Kerkhof, nabij de Groote- of Maartcns-Kcrk, 
weleer dc Walburgskerk, gestaan heeft, welke aldaar 
voor de oudste Kerk gehouden, en zelfs vroe
ger mede aan dc Heidenen toegeschreven werd l). 

') Zie bovengenoemde Geschiedenis. 
•) Zie Idem. 
•) Zonder echter den grond hiervan aan tc geven. 
») Caesar catholicus Ramanorum f'redericus 

Cnm specie tnuneriim cogens atlendcre cleruni. 
Ad templi normnm sua sumunt munera formam 
Istius octogonae donum regale Coronae. 

\) U. Eminiiis, de agro etc. Pag. 40. — Volgens ncftünu , zou
den bier ook Romeinschc Munten gevonden worden. Dat evenwel 
deze Kerk niet van Heidcnsclicn, noch van Romeinschcn oorsprong 
kan geweest ziju, zoude, indien uien op dc echtheid van het stuk 
staat kan maken, uit de oude Ericschc, door KAREI, de» Grooten 

Volgens de Geschiedenis van Groningen, (20 Deel Pag. 
85.) blijkt het, dat deze Kerk vóór 1145 reeds tot 
wijkplaats tegen de Noormannen gediend heeft, dewijl 
in dat jaar R U D O L F , Slotvoogd van Kocvorden, zich 
daarvan meester maakte, cn zich daar, naar vroegere 
voorbeelden, verschanste. Gedurende de twisten uit 
dc 12e cn 15° eeuw, schijnt deze Kerk steeds gediend 
te hebben tot kasteel of citadel, en men betwistte 
zich veelal het bezit daarvan; cens zelfs, werd het 
dak tot meerdere versterking, door dc burgers afge
broken. Zij werd bouwvallig cn stortte, in 1611, 
voor een gedeelte in, totdat men in 1627 besloot, 
de overblijfselen aftebreken en tc verkoopen '). — 
Toevallig bezitten wij in de Schatkamer van Neder
laudsche Oudheden van LUDOLF SMIDS , op Pag. 574 een 
afbeeldsel, hetwelk mede voorkomt onder de oude 
Plattegronden der Stad Groningen. 

Uit dit afbeeldsel, hetwelk niet bijzonder naauwkeu
rig is, kan men evenwel zien, dat dit gebouw oen 
veelhoekig rond is geweest cn aan de Westzijde eenen 
toren cn aan dc Oostzijde een koor in den spitsbogen
stijl gehad heeft. Of dit ronde gebouw, (het oor
spronkelijke) beneden 8 of 16 zijden heeft gehad, 
kan men niet onderscheiden, maar men ziet daarin, 
evenwel de meeste overeenstemming met onze Kapel, 
cn met de Munster-Kerk. J . D E LEMMEGE zegt, in 
zijne Kronijk, dat tusschen den Toren en de Kerk een 
gewelf was, van boven voorzien met kleine vensten.*) 
Even als tc Othmarsheim is het koor cn de toren 
later gebouwd, cn wij beschouwden dit vroeger als 
dc reden, dat deze, aldus afgebeelde kerk, niet volko
men gelijkt opeen zegel van cenen brief des jaars 1245, 
berustende onder den Schrijver van den tcgenwoordigen 
Slaat van Groningen. Het is niet onbelangrijk, «lat 
bier, even als te Aken, tot in de 18° Eeuw, dit zegel 
voor de stukken van aanbelang gebezigd werd. Door 

verleende keuren blijken, waarin men leest: »Dese brief broehtc 
D M A G M S in Vrycslandt, ende dat leest men in Almanycn in Sunte 
» MICHAELS doeinc, dc doe ter tydt myt holte und niyt stroe getym-
» mert was. Dacr was yn Vrycslandt anders geen woenhcydt." 

zie II. CiraMRTIl Monuiiiciitum 
dodenwerdense exporitum. 

Utrecht 1758. 
•) Raads-rcsol. 3 Maart 1627. 
*) Uit COM. KEMPIIS, de origine, qualitate et quanlitate Fri-

siac, P. 138. blijkt, dat deze Walburgs-Kerk een looden dak heeft 
gehad. Zie : Korte schets over de gewoonte, om in houten ge
bouwen tc wonen, door Mr. II. O. Firn, geplaatst in dc «Bijdra
gen voor Vadcrlandsche geschiedenis ca Oudheidkunde," uitgegeven 
door is. Au. Nviioir. 1, D. P. 243. 

i 
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vriendelijke bcmoeijing, zijn wij lalcr in het bezit 
geraakt van eenen afdruk van genoemd zegel, door de 
Regering en het Volk (aldermuns ac universitas in 
Groningc) genoemd hun sigillum nostrum. Dit zegel, 
zeer belangrijk op zich zelf, heeft ons evenwel de 
zekerheid gegeven, dal dc Walburgs-Kcrk, daarop niel 
afgebeeld is, want hetzelve stelt een voltooid tijpe 
van cene Romaansche Kerk voor, welke wij gelooven, tc 
zijn, do Sl. Maarlens-Kerk vóór derzelver verbouwing 
in den spitsbogenstijl 1253—1182. Dc Schrijver van 
den Tegenwoordigen Slaat, is bier dus in cene dwaling 
vervallen. Van hot zegel hopen wij op cene andere 
plaats, doelmatig gebruik le maken. 

Overigens kan men zeer goed aannemen, dat door 
het afbreken der daken van den omgang, do Wal-
burgs-Kerk zeer goed lot sterkte kan gediend hebben; 
iets, dat van elke andere Kerk zoude te betwijfe
len zijn. 

Uit al deze bescheiden is ons dus volkomen ge
bleken, dat deze \\ alhurgs-Kcrk eene navolging is ge
weest van de Munster-Kerk of van onze Kapel,'en do ; 
vermelde geschiedkundige daadzaken, bevestigen daaren
boven ons gevoelen over de Nijmeegschc Kapel. 

Uit don Ovcrrijssolschen Almanak van hel jaar 183G, 
zien wij, dal in het vroegere Nijenstcde, gelegen nabij |l 
bel tegenwoordige Stadje 1 furdenberg, een oud kerkje ! 
gestaan hooft, dat volgons PICARDT, ') met dezelfde 
bouwmaterialen gebouwd is, als do oudste grondslagen 
van het later dikwijls vernieuwde Kasteel Harden berg, 
hetwelk waarschijnlijk door dc Franken logen dc invallen ' 
der Friezen gebouwd is. Hij spreekt mot welgevallen 
van dc wonderlijke oudheid dezer Kerk, die hij op 
eenige gronden, aan PIPIJS Major-Domus van het Franki
sche Rijk toeschrijft, echter zonder bepaalde bewijzen. 
Zonder daarom zijne vermoedens tc willen omverwor
pen, zoo kunnen wij niet nalaten op tc merken, dat 
het waarschijnlijk (hoewel niet zeker) is, dat het 
Valkhof eerder dan het Kasteel tc Hardenberg gebouwd 
is, J) en «lat bij deze veronderstelling eenige overeen
komst tusschen de Kapellen kan bestaan hebben. 

Men hoeft narigten, volgens welke de Munster-
Kerk te Aken lot «lo 10° Eeuw nagevolgd werd. Dit 
blijkt ook uit dc S'- /an's-Kerk te Luik, door Bis
schop N O T K E R in 981 gebouwd, «lio, hoezeer vernieuwd, 

') Vreemde cn vergeteue Antiquiteiten. 
M Volgens dc regelen der Krijgskunst, bestond bij bet bezit \an 

«•ene linie van defensie iu Overijssel, ten minste niet dc noodzakelijk
heid tot liet versterken van den Waaloever. 

daarmede overeenstemt, namelijk buiten den toren cn 
het koor '). 

In Frankrijk vindt men nog achthoekige tempeltjes 
te Gorseult, ccn Dorp, anderhalf uur ten Westen 
Din an, Departement Cotes-dn-Nord. 

Tc Eu aan de Brèsle, Departement Scine-inférieure. 
Te Erqui, bij S'- Brioux, Cótcs-du-Nord. 
Tc Aigurande (Berry) Departement Indre. en 
Te Monlmorilloii, Departement Yienue. 
Te Rieux Mérinvillc nabij Carcassonne, Dep. Aude. 
Te Lanlcll' (Brolagne) Departement Uóles-du-Nord J). 
Dit laatste, afgebeeld in het Magasin Pitlorcsijue, 

1830 Pag. 101, is rond cn wijkt geheel af; dc overige 
zouden nog tc onderzoeken zijn. Wclligt zijn bet 
baptislcriutns oven als vele andere rondo kapellen uit 
den Romaanschen bouwstijl. Dat DROJKE cn VAS 

LASSAII .X , 3) bij het beschrijven van cene dergelijke 
kapel onze lNiijmeogsche Kapel een baptisterium ge
noemd hebben, is geheel onjuist, als men in aanmer
king neemt, dat deze baptisteriuins of doop-kapellen 
in den regel slechts voorkomen, naast Kathedrale of 
Hoofdkerken, welke hot regt van den «loop bezaten. 

Wij vinden dergelijke gebouwen nog tc Aix cn tc 
Avignon, bij «le Hoofdkerken, alsmede tc Riez, heb-

i bende dit laatste 8 Corinlische kolommen. Bij S'-
Giovanni Laterano is ook con baptisterium van dien 
lijd, en van eene achthoekige gedaante, geplaatst. Over 
bet algemeen vindt men deze oude «loop-kapellen iu 
Italië voel. Zij zijn eigenlijk afkomstig van dc Ro-
meinsclie baptisteriuins in de thermen. 

Wij halen tlit nog aan, omdat Professor K I G L E R 

in zijn Handbueh der Kunslgeschichte, Pag. 535, dit 
overneemt. 

Ten slotte zullen wij nog even stilstaan bij de 
voetmaat van onze Kapel. Wij hebben in de Rijn-
landsche voetmaat voor de hoofddoelen gecne onge
broken grootheden kunnen vinden. Is de opgave van 
den Akonscben Voet, dien wij bezitten, juist, dan zou 
men enkel deze ongebroken kunnen toepassen op do 
breedte der achthoekszijden (bijna 9 Voeten), die van 
den omgang (insgelijks 9 Voelen), en do dieplo van 
den ingang van dezelfde maal. Daar hot nu evenwel 

') Men zie bet Stcdebocck van J. J. l i u E C . 

') MtaiMEE. Notes d'uu Voyage, dans le Midi dc la France, 11135 
Pag. 421. 

') Die Mattliias-Ka|>elle bei Kobcru au der Moscl. 
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onzeker is of in dien tijd de Akensche Voel reeds ge
bruikt werd, cn dat daarenboven de Munster-Kerk, 
nocli in Akensche noch in Rijnlandsche maal, in de 
hoofddcelen ongebroken getallen oplevert, ') zoo heb
ben wij na eenige vruclilelooze berekeningen, dil 
onderzoek als nutteloos, gestaakt; tc meer, daar 
volgens het werk van BOISSERÉE , de Romaansche 
Kerken in Keulen enz. nergens ongebroken getallen 
opleveren cn dat deze de Romcinschc Voet tot grond
maat hebben. 

Vergelijking van eenige hoofdmalen van bovenge
noemde Kerken, in Rijnlandsche Voelen. 

[Doorsnede van den achthoek. 
Flan.;Elke zijde. 

(Breedte van den omgang. 

(Hoogte van den ondersten omgang. 
, ld. vanden bovensten omgang. 
' ld. van den koejicl. 

Oil . l inr . - i i i i . -
Ravenna Aken. Itcim. 8'-". 

CO 50 30 21 
23 18 14 0 
10 21 10 8 

•)29 22 14 9 
25 35 22 9 

')98 100 03 42 

Fig. 1. 
Fig. 2. 
Fig. 3. 
Fig. 4. 
Fig. 5. 

VERKLARING VAN PLAAT VI. 

St. Vital's-Kcrk tc Ravenna. 
Munslcr-Kerk te Aken. 
Kerk Ie Othniarsheiin. 
Achthoekige kapel tc Nijmegen. 
Plattegrond van den burg of Valkhof tc Nijmegen 

1. Achthoekige kapel. 
2. Romaansche kapel. 
3. Put. 

') MERTESS geeft zijne teekening in Ilijnl. Voeten. 
!) NB. Te rekenen van den oorspronkclijkcn vloer, voor dc ver-

hooging. 

'o-

4. Poort. 
5. Reuzcntoren. 
a. Eerste binnenplaats. 
h. Tweede binnenplaats. 
c. Derde binnenplaats. 

6. Plattegrond van de achthoekige kapel, boven
ste omgang. 

7. Plattegrond, van dc achthoekige kapel, gelijk
vloers. 

VERKLARING VAN PLAAT VII. 

ACHTHOEKIGE K.VPEL. 

Fig. 
Fis. 

Fig. 3. 

Fig. 

Fit 

Fig. 
Fig. 

Fig. 
Fig. 
Fig. 

0. 
7. 

8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 

Opstand Westzijde. 
Opstand in Doorsnede. 
Gedaante van het tegenwoordige dak. 
Nieuwe muur, opgetrokken met baksteen. 
Hoogte van hel tegenwoordige dak. 
Hoogte van den gevel, van den ingang (tegenwoordig). 
Gedeelte van ccn' schinkel of rib, inden ondersten 
omgang, van ter zijde gezien, [alfresco beschilderd). 
Profil van genoemden schinkel. 
Schilderwerk al fresco, van een vak van het ge
welf, tegenover zijde N°. 13. 
Bloem uit een ander vak. 

Rond in eenc nis van den ondersten omgang. 
Zijde N°. 12. 
Kolom uit den bovensten omgang. 
Romaansche kraagsteen uit den ondersten omgang, 
van voren. 
Dezelfde van ter zijde gezien. 
Spitsbogige kraagsteen uit den ondersten omgang. 
Voorzijde van het altaar uit den bovensten omgang. 
Romaanse!) raam, ondersten omgang (binnenzijde). 

ANTWOORD OP DE BEOORDEELIiVG OVER DE KIEUW GEBOUWDE KERK 
DER 

ROOMSC1I-KATHOLIEKE GEMEENTE OP HET BAGIJN1IOF AAN DE ST. JANSSTRAAT T E HAARLEM. 

Geplaatst in de Bouwkundige Bijdragen, uitgegeven door dc Maatschappij: Ter Bevordering der Bouwkunst 3™ Jaargang 3e Stuk. 

Dewijl, naar die beooideeling, het Publiek in bet 
denkbeeld zoude kunnen verkeeren, dat er sedert 
tijden geen slechter gebouw hier te Lande zoude zijn 
daargesteld, heb ik het noodig geoordeeld, derzelver 

i u . 

onjuistheid, althans eenigennale, ter voorkoming van 
verkeerde opvattingen, te moeien aanloonen. 

Hiertoe overgaande, zal ik al dadelijk aanmerken, 
dat het gezegde: als of de Redactie het plan c. a. 

22 
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ran het onderhavige gebouw alleenlijk heeft geplaatst, 
om haren lezers te doen opmerken, niet, hoe men 
bouwen moet, maar hoe men zulks niet behoort te 
doen, iederen onpartijdige, wel niet anders dan als korts
wijl zal voorkomen. De Redactie toch, komt mij te 
loijaal voor, dan dat dezelve met zoodanige bijoog
merken, als welke door den beoordeelaar aan haar 
worden toegekend, zou te werk gegaan zijn; maar 
wij houden het cr voor, en dit is dc oorzaak der plaat
sing, dat er wezenlijk bouwkunstige verdiensten in 
moeten aanwezig zijn. 

Daarna wil de beoordeelaar, van de opregtheid 
waarmede hij te werk gegaan is, doen blijken, (waar
van ik mij echter, ondanks die verklaring, nog 
geenzins overtuigd houd, doch hetgeen bovendien zeer 
goed achterwege had kunnen blijven, daar zulks 
niets ter zake doet,) in het verhaal, betreffende de 
Mecaenaten van den sedert ccne halve eeuw in Neder
land geheerscht hebbenden bouwtrant, en van den 
Telescoop van H E R S C H E L , hetgeen eene aanmerkelijke 
inkorting aan het geschrijf zou te weeg gebragt heb
ben; evenwel zal ik, wat betreft het eerst gemelde, 
of wel omtrent de nieuwbakken architecten, — zoo 
als de beoordeelaar zich gelieft uil te drukken, — 
aanmerken: dat, wanneer onderscheidene tegenwoordige 
architecten of liever teckenaars, wat meer practischc 
kennis bezaten, (even als „baas PIET,") dan tot het 
in miniatuur teekenen van een gebouw noodig is, zij 
gecne teekeningen zouden vervaardigen, welke bij de 
uitvoering moeten gewijzigd worden, cn omtrent hel 
gezegde van HERSCHEL : «lal het daarin voorkomt, als 
of de geheele kennis, van dien beroemden sterrc-
kundige, in het vervaardigen van de aldaar bedoelde 
Telescoop ware gelegen!! Ook zootlanig nu, is het 
niet de bcoordeeling van het kerkgebouw gelegen, 
hetgeen ik kortelijk wil doen zien, en waardoor, 
zoo ik vertrouw, het nadeelige, in de bcoordccling 
voorkomende, genoegzaam zal zijn wcderlegd. 

Fig. 4. (moet zijn Fig. 1). Dat het beter ware 
geweest, om op dePlattegrond-leekcning, deconstruc
tie der gewelven, in plaats van de zitplaatsen, aan 
te toonen, is eene verkiezing, welke van dc willekeur 
des teekenaars afhangt, cn ware dit ook alzoo, het
geen ik niet wil betwisten, dan nog is het gebouw 
zelf, waarop het hier voornamelijk aankomt, daarvan 
niet afhankelijk, maar even goed. „Het portiek is 
Grieksch cn de kolommen Ionisch," — dit is zoo, 
en daaromtrent zijn buiten den recensent tot heden, 

!| nog geene aanmerkingen gemaakt; hetzelve voldoet 
integendeel zeer goed, en dit zij genoeg. „De zij-
„muren, zonder stijl, met contreforts, die geene 

| „contreforts zijn, maar slechts als eene verdikking 
„der muren kunnen worden beschouwd." Wat moet 
men dan anders van gewoon muurwerk maken? figu
ren daaraan le brengen is onnoodig en ook te kost
baar, cn bovendien de localilcit daartoe ongeschikt, 
als hebbende de kerk aan de eene zijde, eene afgeslo-
tenc smalle steeg cn aan dc andere zijde een' smallen 
doorgang; en wal betreft de contreforts, wat zijn 
deze anders, dan, in ieder geval, op sommige punten 
aangebragte verdikkingen der muren? 

Fig. 5. Ook is men onbekend met het gebrek, 
dat cr aan dc deuren en glasramen zou bestaan? De 
deuren zijn gewone deuren met paneelen, enderamen 
gewone gegoten ijzeren ramen, waarbij de smakelooze 
figuren, welke men somwijlen elders aantreft, zijn 
weggelaten, en waarbij de glasruiten zoodanig ver
deeld zijn, dat, even als zulks behoort, de toppunten 
der kruizen van de roeden tc lood, midden op dc 

i «laaronder geplaatste ruiten uitkomen. In de blinde 
I muren naast het portiek, konden, althans in het bo

vengedeelte, gecne ramen geplaatst worden, of «lezelve 
zouden in het dak komen, cn alzoo eenen misstand in 
de kerk verwekken, terwijl dezelve van onderen on-

1 noodig zijn. 
Het basement, boven het fiontcspicc duidt het 

vierkant onder den Toren aan; zulks had men van 
boven wel met eene lijst kunnen versieren, maar deze 
is, om der kosten wille weggelaten; en, indien men 
het vierkant met vallingen, in den vorm van banket
ten had laten oploopen, zou er aan den achterkant 
ongelegenheid met dc constructie der Kap ontstaan 
zijn. Overigens is het torenvierkant bekleed met hou
ten beschot cn overdekt met lood, terwijl de daarin 
gebragte indicpingen, waardoor men blokkingcn of 
Rustiek w erk verkrijgt, dienstig zijn, om hel lood over 
elkander te kunnen inwerken, hetgeen beter is, dan 
vlak werk, waarvan het lood ligter scheurt en inwa
tert. Het daarin geplaatste keldervenstertje, als zulks 
zoo mag genoemd worden, dient om licht te versprei
den, voor dengenen die zich naar den toren wil be
geven, zoo dat dit ccn en ander zeer dienstig is. 

De Tuinkoepcl d la Vignola, is eene verdraaijing 
van woorden. Op die wijze kan men alles bclag-
chclijk trachten tc maken, bij gebrek aan gegronde 
redenen. Het is een ronde toren naar den aard 

des werks, met architraaf bogen, impost lijsten enz. 
voorzien. 

De twee reusachtige consols zijn niet doelloos; 
zulks is niet goed ingezien, daar dezelve dienen om 
de kap cn hel dak af le sluiten, en alzoo onmisbaar 
zijn. Fig. 2. Betreffende de daaromtrent gemaakte 
aanmerking van de verdeeling der kerkruimte, in ccn 
groot middenschip en twee kleine zijschepen, daarop 
wordt geantwoord, dat dit het geval met meer kerk
gebouwen is, zonder dat daaromtrent aanmerkingen 
gemaakt worden, onder anderen met de beroemde 
Groote Kerk op de markt te Haarlem, waarvan de 
afmetingen in de verloogschets hier bijgevoegd, gezien 
kunnen worden, waarin het groote schip veel grooter 
en dc kleine schepen geëvenredigd veel kleiner zijn, 
terwijl de kolommen hoewel nog geen vierde gedeelte 
van dc geheele hoogte hebbende, zich noglans binnen 
in hel gebouw zeer trotseh voordoen. 

De constructie der kolommen, waaromtrent al mede 
aanmerkingen gemaakt zijn, is zwaar genoeg voor het
geen zij te dragen hebben; deze zijn behoorlijk gepro-

porlioncerd, en wijders naar verkiezing van hel Kerk
bestuur; en, wal de muren betreft, wij zijn cn blijven 
van oordcel, «lat dezelve van voldoende zwaarte zijn; 
en dat mitsdien dc daaromtrent gemaakte aanmerking 
eene hersenschim is, waarvan tol slaving kan dienen, 
dat «lc zijmuren lot onder de lichtramen zwaar zijn, 
2'/i steen cn vertier opgaande 2 steen, van binnen 
met pilasters van een' halven en van buiten van 
een' steen dikle, zoodal de muren, ter plaatse waar 
zulks noodig is geoordeeld, en alwaar «lezelve tot 
meerder verband met zware ankers aan de balk
lagen en aan dc moerbindlen, die zich over «le kolom
men bevinden, zijn verbonden, ter voller hoogte, eene 
dikle verkregen hebben van 3'/» mopsteen of nagenoeg 
80 Ned. Duimen. 

De constructie der kap, is, in allen dcele, zoo 
sterk zamengesteld, als behoort en geschieden kan, 
waaraan do kronmiers of schinkels van het plafond, 
van dubbel hout, als cenc omgaande beklamping zijn 
verbonden. 

Do ornamenten op hot altaar is bijwerk, cn de 
daaromtrent gemaakte aanmerkingen zijn van le weinig 
beteekenis of van geenerhande belang, om daarop te 
antwoorden. 

Gaarne wil men echter erkennen, dal men ccn 
grootschor of moer kolossaal gebouw in deszelfs plaats 
had kunnen daarstellen, maar dan ook zou hetzelve 
meerdere uitgaven gevorderd hebben. Voor de bepaalde 
geldsom vertrouwt men, «lal hetzelve, zoo wat inrig
ting en sterkte aangaat, naar behooren is zamenge
steld cn ten genoegen van de gebruikers. Zootlanig 
nu zal men ook trachten verder met het daarstellen 
van gebouwen voort te gaan, zoniler zich met liet 
twisten over derzelver inrigting meer in le laten. 

H. Ik. DANSDORP. 
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K O R T E B O U W k O D I G E M E D E D E E I. IK G E N , C 0 R R E S P O N D E N T I C N ENZ. 

BINNENLANDSCHE BER1GTEN. 

Amsterdam. — De nieuwe Koopmansbeurs is den 10e" 
September j . 1. voor het Publiek geopend. 

— Men heeft alhier eene poging aangewend, om aan 
dc Nieuwe Kerk een' voorgevel bij te bouwen; den 
muur van het uitspringende gedeelte, waarin dc blaas
balgen van het orgel geplaatst zijn, weggebroken, cn 
boven op het laatste overblijfsel van den zoogenaaniden On-
volmaaktcn Toren, eene nieuwe verdieping opgetrokken, lot 
aan dc hoogte van dc balustrade van het schip. Dit ge
deelte schijnt in den stijl van het onderslc tc zullen ge
houden worden, en is met baksteen gebouwd. Het ruwe 
metselwerk is gereed, en in het toekomende jaar zal men 
verder voortgaan. De ornementen zullen uit gegoten zink 
vervaardigd worden. Waarschijnlijk zal men alsdan vervolgen, 
met het spilsbogige gebouw rondom te bepleisteren inct de 
zoogenaamde Holskampsc\ic Cement. 

— De Heer J . D. Z O C I I E R , Architect te Haarlem, is 
door Z . M. tot Ridder der Orde van den Nederl. Leeuw 
benoemd. 

Utrecht. — Dezen zomer heeft men een begin gemaakt met 
de restauratie van den Toren der Jakobs-Kerk; dc herstelling 
is nu reeds volbragt. 

Het ware in het belang der kunst tc menschen, dat voor
taan in de Stad Utrecht kundige bouwmeesters werden gc-
bezigd lot liet restaureren der publieke gebouwen. Do laat
ste jaren hebben hel wcnsclielijkc daarvan bewezen. 

Leeuwarden. — De Provinciale Slalen van Friesland heb
ben besloten, tot het stichten van een Palcis van Justitie al
hier, ter plaatse van dc Oude Gracht tusschen het Zaai
land eu het Kuiters Kwartier. Het plan, door den Stads 
Architect vervaardigd, is reeds goedgekeurd. 

Mcdemhlik. — Onze kerktoren behoort daardoor tot de 
zeldzaamheden in ons land, omdat deszelfs helm of spits even 
als die Tan den ouden kerktoren te Delft van steen gebouwd 
is. Men heeft zich dezen zomer onledig gehouden deze spits 
te herstellen, en de uilgevvccrdc steenen door nieuwe tc doen 
vervangen. 

Assen. — Door Kerkvoogden der Hervormde Gemeente 
alhier zijn dc deskundigen uitgenoodigd, het plan, bestek 

en begrooting van kosten te ontwerpen eencr Kerk, en hen 
deze franco in tc zenden vóór 15 Februarij 1846. Aan den 
inzender van het plan, dat wordt aangenomen, zal worden 
betaald eenc som van f 250. Nadere inlichtingen zijn op 
franco aanvrage, gratis te bekomen bij Kerkvoogden. 

Ons geacht Medelid, dc 2H" Luit.-Ingenieur D. J. 
J O R D E N . S , meldt ons, dat bij den Paunebakker W. O O M E N , 

tc Oosterhout, pannen mei tui 'belmoren verkrijgbaar zijn, ter 
bedekking van vlakke daken, welke, behalve eenige doel
matig voorgekomen wijzigingen, gevormd zijn, overeenkomstig 
de daarvan gegevcne beschrijving in den 2e" Jaargang dezer 
Bijdragen, pag. 205. De pannen zijn circa lang 0.36 E l , 
breed 0.32 El, cn wegen met den hollen slcen, tc zamen 
6.20 Ncd. Ponden. Des verkiezende kan men ook de bc
noodigde vorsten, bij deze pannen behoorende, aldaar ver
krijgen. 

•—»«—— 

BUITENLANDSCHE BERIGTEN. 

België. — Nadat de Senaat ook de concession aan dc 
nieuwe Spoorwegen gunstig beoordeeld heeft, zal een Ver
slag daarvan niet onwelkom zijn. Dc Spoorweg tusschen Samhre 
en Maas zal eenc lengte hebben van 70,000 N. Ellen. Het ka
pitaal h 16 Millioenen Francs. Deze Spoorweg is meer voor het 
vervoer van mijnprodiicten dan voor dal van reizigers bestemd. 
De lijn ran Jürhite naar Doornik, die het Rijk zal exploite
ren, beslaat ccne lengte van 48,000 N. E. Het Kapitaal be
draagt 8 Millioenen. Van St. 'Frond naar Hasselt, zijn 15000 
N. E. Hel Kapitaal bedraagt 4 .Millioenen. Van Alk over 
Lessines, Grammont, Ninove cn Alost naar Termonde, 
zijn 49,500 N. E. het Kapitaal bedraagt 12 Miiioencn. De lijn 
van Luik naar Namen is 70,000 N. E. lang; het Kapitaal 
18 Millioenen. Dc lijn van f.enren tot aan Jemmuppes 55,000 
N. Ellen, Kapitaal 18 Millioenen. Dc Spoorweg in IVest-
Vtaande ren, die de steden Brugge, Kortrijk, Yperen, Pope-
ringe, Thuurout, Routers, Menin, Thielt, Dixmuiden, enz. 
niet elkander verbinden zul, heeft in ontwerp reeds ccne 
lengte van 65,000 N. E. en het Kapitaal van het gezelschap 
zul 20 Millioenen bedragen. Ook is cr nog sprake van ccne 
Spoorweg van Manage naar Mont, van 25,000 N. E. lengte en 
het Kapitaal a vijf Millioen. Deze weg is ook opzettelijk 
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voor het vcrTOcr van steenkolen enz. bestemd. Deze laatste 
spoorwegen zullen dus ook maar een enkel spoor hebben. 
Dit alles bedraagt dus te zamen eenc lengte van 422,500 
N. E. cn ccne bcgrooling van 101 Millioen Francs. Bij dc 
beraadslagingen in dc Kamer der Gedeputeerden, heeft men 
aan deze ontwerpen nog meer uitbreiding gegeven. Vooral 
was dit hel geval bij dc laatstgenoemde baan. Verscheidene 
Kolenmijn-districten, die niet met dezelve in aanraking kwa
men, drongen aan bij de Gedeputeerden en bij de Regering 
op verbetering cn daarom werden nog twee zijtakken naar 
Erquelinez aan de Samhre, het andere van Marchienne-aii-
pont naar de Fransche grenzen vastgesteld. 

Dc spoorweg van /Festvtaanderen is ook nader gewijzigd. 
Bij geheele scharen kwamen deputation uit alle oorden van 
dit volkrijkste gedeelte vau België naar Brussel, en verzoch
ten eenige verandering ten hunnen Toordccle. Het was on
mogelijk elkeen te Treden" te stellen, doch het tracé is nu 
zoodanig bepaald, dat dc meeste belangen zoo veel mogelijk 
vereenigd zijn. Door deze veranderingen zullen deze nieuw 
onlworpeiic wegen, le zamen 500,000 N. F., lengte hebben, 
cn 130 Millioenen Francs kosten. Op deze wijze zal België 
binnen 4 jaren het best voorzien zijn van spoorwegen. Bij 
dc concessie is dc voorwaarde gesteld, dat al het ijzer, dat 
gebruikt wordt, van inlandsen fabrikaat moet zijn, ten zij, 
dat het vreemde ijzer, in de haven van Antwerpen 10 pCt. 
lager mogt staan dan het eerste. Ook moeten dc locomotieven 
in België aangeschaft worden, zoo al niet eenc nieuwe uit
vinding dc invoer van eenc machine van buitenslands wen-
schclijk make. 

Parijs. — Dc Artiste levert ccn nieuw plnn voor een 
Opera-gebouw. Het gebouw staat op zich zelf; de voorgevel 
is gcrigt naar de Oostzijde van hel plein, van het Palais-
Royal cn de zijgevels naar de verlenging Tan de Rue de 
Riooli en naar de Rue-St.-Ilonuré tot aan dc Rue de la 
Bihliothèque, waar de achtergevel slaan moet. De voorge
vel doet door deszelfs verdeeling cn opgaandeii trap, denken 
aan het Berlijiische Operu-gcbouw. 

— De Vrijheer A. V O N H U M B O L D T , heeft op zijne terugreis 
naar Berlijn, eenc rijk voorziene portefeuille met teekeningen 
van onze architecten medegenomen. Bij vele uitmuntende 
aquarellen, kunnen wij de restauralie van de Sainte Chapelle 
door DL'BAH en een fraai werk over de Nieuwe Kerk van St. 
Vincent de Paul noemen, dat de beroemde Reiziger, op last 
van den Koning van Pruissen, bij den Architect H I T T O H K besteld 
heeft. Deze teekening, welke het gebouw voltooid, met al des
zelfs schilderwerken vertoont, dal daardoor een onzer merkwaar
digste gebouwen is, wordt nog belangrijker, door eenc verge
lijking met de plans en malen van drie andere kerken, als: 

'de Madeleine, Autre Dame de Lvrelte alhier, cn de St. 

BonifaciusKeA te Miinchen; door eenc vergelijking van dc 
opstanden Tan deze Kerken en van de beroemde Grieksche 
cn Romcinsche tempels, de belangrijkste basilieken van halië 
cn de voornaamste Domkerken van Frankrijk en Duilschland. 
Men kan zich een denkbeeld vormen, hoe belangrijk dit 
werk voor den Koning Tan Pruissen is, dewijl deze Vorst 
zich bezig houdt, met den bouw van eene grootc basiliek, van 
welke, naar men zegt, Hij zelf het plan heeft opgegeven. 

Het Comité voor de Geschiedkundige Gedenkteekencn enz. 
heelt, ten gevolge van den uitgeschreven prijskamp voor 
ccn' nieuwen predikstoel in de Hoofdkerk te Troyet, het ontwerp 
van den Architect L. U R B A I N G O U N O D en van den Beeldhou
wer II. D E T B I Q U E T I bekroond. Dc stijl van dit ontwerp is, 
uit het einde van de 13° cn uit het begin van de 14.Eeuw, 
cn komt overeen met den aard van het gebouw zelf. 

— De ondcraardscho Gaanderij, die van de Tuileriën 
naar het terras aan den oever van de rivier leidt, en die 
tot wandelplaats voor dc jonge Prinsen van de Konink
lijke Familie bestemd is, is voltooid. Zij loopt uit op het 
Terras, door middel van ccne geheime deur, die in een 
hoog voetstuk aangebragt is, waarop het bronzen beeld 

'! der liggende cn stervende Cleopatra geplaatst is. 
De belangrijke werkzaamheden aan dc Kerk van Mailly, 

die dit jaar op kosten van het Rijk, hebben plaats gehad, 
zijn nu geëindigd. Het kleine portaal is door de fraaije bccld-

\ bouwwerken cn versieringen, één der voornaamste kerkelijke 
i monumenten, die dc Middeleeuwen ons nagelaten hebben. 

Boulogne. De Kolom van het Grootc Leger is vol
tooid. — De ecrslc slcen daartoe, werd gelegd door den 
Maarschalk S O I L T , op den 9 Nov. 1804, en eerst nu heeft 
men dit gedenktecken kunnen voltooijen. De staatkundige 
gebeurtenissen vertraagden de oprigting, zonder duurin 
evenwel eenige verandering le brengen. Het ontwerp voor 
deze kolom, zoo als zij nu is, is op den 28 Therinidor XII, 
door het Groote Leger goedgekeurd. Zij is van eene zamen-
gestcldc Dorische Orde. De boogie bedraagt 150 Voelen; die 
van het kolossale beeld 40 Voelen. Dc grondslag beslaat uit 

' aan hel strand gehouwen rotssteen; het overige uit vcrschil-
: lende inlandsche marmersoorten, waarvan ééne bekend onder 
;. den naam van Stinkal. Twee leeuwen liggen aan den ingang 
|i vau het gedenktecken, op twee hoogc voetstukken. Het ge

heel ligt besloten lussclicii twee muren, dc een van mar
mer, de andere van gewonen steen; duur builen ligt nog 
eenc allee met hoornen beplant. Twee basreliëfs versleren de 
vóór- en achterzijde van het monument. Op het eerste vertoont 
het Leger het plan van de Kolom, die hetzelve oprigten wil, 

i aan Napoléon. Op het tweede deelt de Keizer op hel veld 
U van Terlinethum de Ridderorden van het Legioen Tan Eer uit. 
I Op de twee overige zijden, zijn een Fransch en een Lulijusch 
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opschrift geplaatst. Het plan voor de kolom, werd geteekend • 
door L A B A R H E , die met houwen begon; de voltooijing en 
de uitwendige verfraaijingen is men verschuldigd aan de 
ijver en zorgen van H E S R Y FAUDIER. 

Rome. — Terwijl de oude Basiliek van St. Paul, die 
voor eenige jaren cene prooi der vlammen werd, dagelijks 
met nieuwe pracht uit hare asch verrijst, vermeerderen zich 
de sporen van verval bij de St. Pielers-Kerk. Zoo als bekend 
is, moesten van tijd tot tijd 10 ijzeren banden, van meer 
dan 120,000 Ned. Ponden zwaarte, aangebragt worden, om 
da zoo bewonderde groote koepel, die gescheurd was, te 
omsluiten. Nu heeft men, helaas! weder bespeurd, dat het 
lanternino, versierd met 32 gekoppelde kolommen en 16 
kandelabres — en opgerigt door het Spaansch-Amerikaanschc 
goud — onder den bol van het kruis geheel geberslen is. 
Deze groote schaden kan men niet wel aan de uitwerkselen van 
den bliksem toeschrijven, daar Pas VII dit gedeelte reeds 
met een groot aantal bliksem-aflciders beveiligd heeft. Beter 
kan men als oorzaak daarvan beschouwen, het verzwakken van 
de steunpijlers van den koepel door het daarin inwendig aanleg-
gen van trappen cn bergplaatsen voor de reliquicn, volgens 
het plan van B E R S I M . Op het oogenblik is menig honderdtal 
handen bezig, het geheele lanternino in banden te leggen, I 
om, zoo mogelijk, het vergrooteii der scheuren tegen te gaan. 1 

Madrid. — Dc Spaansche Regering heeft bij den ver
koopder geestelijke goederen besloten, dat een gedeelte daar- jj 

van als geschiedkundige gedenkteekenen zal bewaard blijven. 

fVeenen. — Nopens het beroemde Diana-bad, vinden 
wij dc volgende beschrijving. Het gebouw is gelegen hij den 
oever van den Donau, digt bij de Fcrdinands-brug. Men komt 
door een'overwelfden gang binnen, en de portier verwijst dc li 
bezoekers naar den tuin, die het midden van het binnen
plein beslaat, dat aan wederzijden door de badhuizen, en I 
aan de tegenovergestelde zijde, door een paviljoen besloten J 
wordt. Dit paviljoen is met cene portiek versierd, en is 
bestemd geworden voor eene restauratie, die op het oogen- ! 
blik echter gesloten is. De tuin is fraai ingerigt, met fraaije 
bloeijcnde oleanders en andere stamgewassen beplant, en 
wordt zindelijk onderhouden. Een ingang aan de linker
zijde brengt ons aan het bureau, waar men entrée-billetten j 
neemt, voor het gebruik of de bezigtiging van de groote J 
bad- en zwcmzaal. Wij kwamen kwartier vóór twaalven | 
aldaar, en moesten tot aan het middaguur wachten, dewijl 
het had van 9 tot 12 Ure uitsluitend voor de vrouwen be- I 
slernd is. 

Het geheel is indrukwekkend. Men moet zich eene zaal 
van 174 Voeten lengte cn 48 Voeten hoogte voorstellen, 
van boven verlicht, in welks midden een groot, steeds met 
helder groen water gevuld hekken, aangebragt is, dat 

steeds tot cene temperatuur van 16° tot 18° Reaumur 
gehouden wordt. Het bekken of eigenlijke bad, 114 Voeten 
lang en 43 Voeten breed, is uit vierkant gehouwen steenen 
vervaardigd, en heeft eenen scheeven bodem, zoodat de 
badende, aan de ondiepe zijde 31/] tot 5 Voeten, en de 
zwemmers aan de overzijde 8 Voelen water hebben. Het 
gehee le bekken heeft eenen inhoud van meer dan 15,000 
Emmers van het zuiverste gefiltreerde Donau-waler, dat 
steeds ververscht wordt, cn de bovengemelde temperatuur 
ontvangt. 

Als men binnen komt, ziet men eene zaal, welker 
plafond door dunne ijzeren kolommen gedragen wordt, cn 
alwaar zitplaatsen cn allerhande inrigtingen voor dc zwem
mers geplaatst zijn, waaronder ook dc planken behooren 
voor dc /rom/io/i/n-sproiigen, van dc geoefende zwemmers, 
welke hier hunne vaardigheid beproeven. Dc cene smalle 
zijde van het langwerpig vierkant, is volgens een groot op
schrift de zwemzijde, terwijl aan de andere zijde de bad-
zijdc aangewezen is. Eenc ijzeren balustrade omringt het 
geheele bekken, waarin hier cn daar landingsplaatsen voor 
dc zwemmers aangebragt zijn. Op de lange zijden zijn 
104 kleedkamertjes aangebragt; gemakkelijke met loopers voor
ziene trappen verschaffen den toegang tot de gaanderij, welke 
rondom loopt, en een overzigt over het geheel oplevert. 
Deze gaanderij wordt gedragen door ijzeren consoles, even 
als het koepelvormige dak, voorzien met vensters. Ook 
hier zijn [kleedkamers] aangebragt. De bovenste vakken van 
dc smalle zijden, zijn versierd met twee schilderijen in het 
graauw (even als die van A B E L DE P I J O L in dc Parijsche 
Beurs); derzelver voorstelling is toepasselijk op hel doel van 
de baden. Ook is aldaar een uurwerk aangebragt. De 
gaanderijen zijn met lampen voorzien, daar men ook des 
avonds ccn bad kan nemen; het bad is namelijk geopend 
van 5 Ure des morgens tot 9 Ure des avonds. Dc geheele 
onderneming is bij actiën daargestcld cn heeft bijna een 
Milliocn Guldens gekost. Dc inrigting is sedert 20 Mei 
1843 geopend. 

— Professor FÖRSTER, uitgever der Bauzeitung, heeft 
bedankt voor zijne betrekking bij de Academie van Becl-
dendende Kunsten; in zijne plaats is benoemd dc Architect 
VAU DER N Ü L L . 

Berlijn. — Op den 12" July leed de Koning, de Resi
dentie Potsdam en de Bouwkunst een groot verlies door den 
dood van den Koninklijken Opper-hofbouwraad PERSIUS. Hij 
was persoonlijk met den Koning bekend geworden door het 
besturen van den houw van het Charloltenhof, welks ont
werp rijk aan funtuisie, met medehulp van S C H I N K E L , door 
den toenmaligeii kroonprins vervaardigd was. Sedert bleef 
PERSIUS de vertrouwde en steeds geschikte uilvoerder van 

des Konings kunstgedachten. Zoo schiep hij in den Ilaliaan-
schen villastijl, uit reeds bestaande onaanzienlijke gehouwen, 
de fraaije tuinmanswoningen •) cn dc twee ka landshuizen. In 
den basilieken-stijl ontwierp hij dc kerken van Sakrow en 
de nieuwe f/We-kerk le Satu-touci (thans onder handen). — 
Hij volvoerde ook het plan van SC.IUSK.EL voor den koepel
bouw van de Nikolaas-kerk, met eenige veranderingen. Hij 
ontwierp ook het fantastische stoomwerktuig-gebouw bij Pots
dam, in den smaak van cene Oostersche Moskee, dc vier 
«childerachtige jagershuizen in de Koninklijke warande en 
het fraaije faisantenhuis. Het slot Sans-touci is hem des
zelfs nieuw gerestaureerde vleugels, de tuin, deszelfs groot-
sche fontein verschuldigd. 

De Zuidelijke gevel van het Opera-gebouw is nu ook 
volkomen gerestaureerd, en dc beelden van het bas-relief 
van het gevclveld, zoowel als die van de acrotcriën, zijn 
geheel vernieuwd. Onder dit gevclveld leest men het vol
gende opschrift: Fredericat Guilelmus IV theatrum in-
cendio consumtum rest it uit MDCCCXXXXIV. 

Stuttgart. — De Architect M A U C H , Professor hij het 
Polytechnisch Instituut, bouwmeester van de groole Kavallcrie-
Kazernc, is versierd met de Orde van dc Wurtembergsche 
Kroon. 

Ilatnburg. — Dc Architect CIIATEAÜSECF heeft de plans 
vervaardigd voor ccn nieuw Postkantoor, alwaar de Saxische, 
Zweedschc en Hannovcrsche posten zullen vercenigd worden. 
Het gebouw, met hetwelk men reeds cenen aanvang gemaakt 
heeft, zal voorzien worden van eenen Toren, van 140 voe
ten hoogte, dienende voor een' telegraaf. 

De uitkomst van den prijskamp voor het leveren van 
ontwerpen voor dc afgebrande Nikolaas-WerV, heeft weder 
doen zien, hoe moeijelijk het is, dergelijke prijsdinging tc 
bewaren voor partijdigheid, persoonlijken invloed, of eigen
belang; te meer, daar de zamenslelling der Commission tot 
beoordecling, vaak tc wenschen overlaat, vooral daar, waar 
hunne namen onbekend zijnde, men wel eens ontwerpen uit 
onedele drijfvecren ziet verwerpen. Voor dezen prijskamp 
waren 44 ontwerpen ingekomen, en de commissie wees den 
eersten prijs (150 Louisd'or) toe, aan GILBERT SCOTT uit 
Londen. L. S T R A C K , Professor en Hofbouw-Inspecteur uit 
Berlijn en L. L A X G E , Bouwraad uit München, ontvingen elk 
den tweeden prijs van 100 Hollandsche Dukaten. Het heeft 
echter veel moeite gekost, tot dezen uitslag te geraken. 
Bij de tentoonstelling der ontwerpen, werden die der Duit-
tcho Architecten, door dc uitmuntende waterverwteekeningen 
der Engelsehe bouwkunstenaars, geheel in de schaduw ge
steld, die door hunne doorzigtkundige ontwerpen, eenen 
verlcidelijken invloed uitoefenden. Hiertegen werd bijzon-

') Zia den vorigen Jaargang der Bijdragen. 

der geijverd, door de Duilschers, die deze teekeningen slechts 
als eene bonte praal beschouwden, geschikt om onkundigen 

[ te misleiden en aan de Duilsche ontwerpen oneindig meer 
waarde toekenden. Dit schijnt ook het gevoelen geweest 

i te zijn van de beoordeelende Commissie van deskundigen, 
! bestaande uit vijf Hamburgschc Architecten, die den eer-
j sten prijs toekende aan SEMPER. De kerkenraad verge-
I nocgde zich evenwel niet met deze uitspraak; zij toch wilde 
I volstrekt hel ontwerp van SCOTT bekroond zien, en beriep den 

Dombouwmcesler ZVVIR-SEB. en BOISSERÉE uit Keulen. De 
I uitspraak van deze beoordeelaars, heeft eindelijk aan het 

verlangen van den kerkenraad voldaan. Daar men alle reden 
; heeft, de namen van Z W I R S E R en van BOISSERÉE te eerbie

digen, ziet men hier dus weder eenc (de eerste) commissie, 
die misschien uit partijzucht een beier plan verwierp, of 
een collegic, dat deskundigen benoemt, zonder zich aan 
derzelver keuze te onderwerpen. Het opmerkelijkste bij dit 
alles is, dat de Duilsche School, die van ScanuuL, welke 

' door de voornaamste Engelsehe Architecten zeer gehuldigd 
wordt, zonder daarom onmiddelijk haar voetspoor tc vol
gen, cn welke door SEMPER, S T R A C K en L A S G E , voorzeker 
niel ter ongunstc is vertegenwoordigd geworden, het veld heeft 
moeten ruimen, voor een' leerling van de Engelsehe School, 
die in Duitschland vaak uitgekreten wordt. Dit berigt kan tot 
verbetering dienen van datgene, hetwelk wij in het Derde 
Stuk, Pag. 211 vermeld hebben. 

j — Dc spits van onzen nieuwen St. Pietcrs- Toren zal 
van hout gebouwd worden. Het model, door cenen tim
merman ontworpen, is tegenwoordig ten toon gesteld, en 
lokt vele nieuwsgierigen. Dc nieuwe Toren zal 55 Voe
ten hooger zijn dan de afgebrande, en voor het beklimmen 
zal men het voordeel hebbeu, vau door middel van eenen 
wenteltrap lot boven toe te kunnen geraken, terwijl vroeger 
de ladders niet zonder gevaar te beklimmen waren. Van 
buiten zal deze spits behoorlijk bekleed worden, ten einde 
tegen brand verzekerd te zijn. De Toren van de Nikolaat-
kerk zal, volgens het nu aangenomen plan van S C O T T , cene 
hoogte bereiken van 450 Voeten, zijnde slechts 44 Voelen 
minder dan de Straatsburger-Toren. 

| — Nopens de Nikolaae-Kerk vernemen wij nog, dat de 
bouwcommissie een contract heeft gesloten, met den bekroon
den architect GILBERT SCOTT uit Londen, cn twee mctselaars-
bazen uit Hamburg. Deze nemen den bouw aan voor 
ƒ 10,000 minder dan zijne begrooling. Zijne tegenstanders 
beweren, dat de uitvoering van zijn plan, veel meer geld 

j! zal kosten, dan de door hem opgegevene begrooting. Hij 
onderlusschcn verbindt zich, aannemers tc bezorgen, die op 

' zijn best zoo veel zullen vorderen, onder beding, deze in 
Engeland to mogen zoeken, zoo hij ze niet in Hamburg 
viiideu kan. 

http://Sc.iusk.el
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Weimar. — De Erfgroothertog, Tcrvuld Tan de groote 
geschiedkundige waarde van den VVarlhurg, heefl sedert ja
ren een begin gemaakt, aanmerkelijke sommen voor deszclfs 
restauratie le besteden. Dit is in de eerste plaats geschied 
met het zoogenaamde hooge huis, het praehtige voormalige 
paleis der Landgraven, een zwaar gebouw van drie verdie
pingen en ruime kelders. Nadat men op elke verdieping 
ankermuren opgcrigt had, om bij deze restauratic dc stevig
heid van het gebouw niet te benadeelen, beijverde men zich, 
het gebouw van veranderingen van lateren lijd, te zuiveren, 
ten einde de oorspronkelijk fraaijc verdeeling weder te voor
schijn le doen komen. Aldus heefl men iu de eerste ver
dieping, die de kamers van de Landgravin, namelijk dc hei
lige Elizabeth, bevatten, welke deelswijze voorzien zijn van 
wulven, rustende op kolommen met fraaije kapiteelen, dc 
fraai versierde bogenrecks van do gaanderij, die toegemetseld 
was, weder uitgebroken cn hersteld, terwijl men daaren
boven tusschen de vensiers ccn hoog venster van kolom
men voorzien, ontdekt heeft. 

Een stecnen trap leidt van hier naar dc tweede ver
dieping, — de vertrekken van den Landgraaf — eene eet
zaal, welker gewelf op twee kolommen rust, cn cene ovcr-
wulfde kapel. Hier zijn door doelmatige maatregelen, twee 
vensters, de trap cn het oorspronkelijke venster van het ver
trek van den Landgraaf, cn daarenboven de bogen aan tie 
gaanderij, langs de celzaal en andere vertrekken, weder te 
voorschijn gekomen cn gerestaureerd. De bovenste verdie
ping bevat de groote Ridderzaal, alwaar vroeger de wedstrijd 
der minnezangers plaats had; deze zaal heeft niet meer dc 
oorspronkelijke boogie, De bogen van dc gaanderij naast 
deze zaal, zijn naar de binnenplaats toe, even als dc andere 
geopend, en ontdaan van hel later daarin gevoegde metsel
werk. Dc fraaijc vormen van dit gebouw, uit den Bijzantijn-
schcii, of liever Roniaansehen stijl, kunnen nu ongehinderd 
gewaardeerd worden. Toen de Koning van Pruissen op zijne 
laatste reis naar den Rijn, op uitnoodiging van den Erfgroot-
hertog, op den Warlburg den avond doorbragt, sprak Hoogst-
dezelve met groote belangstelling over het geschiedkundige 
gewigt van dit Kasteel, en gaf daarbij eene levendige blijd
schap le kennen over deszelfs restauratie. Ten einde het 
werk nu verder voort le zeiten, heeft de Erfgrootbertog den 
zaakkundigcu en geleerden Heer vox QCAST uil Berlijn ont
boden , ten einde de moeijelijkc restauratie verder te beslieren. 

Bonn. — SCLPIZ BOISSERÉE, zoo bekend door zijne wer
ken over den Keulschen Dom, enz., is benoemd tot Professor 
in de Kunstgeschiedenis aan onze Academie. 

Leipzig: — CARL HI .IDELOI F heeft een ontwerp Tcrvaar-

digd voor eene Katholijke kerk in den spitsbogenstijl; de 
kosten zijn berekend op 0000 Pr. Daalders; de Toren zal 160 
Voeten hoogte hebben. 

Keulen. — Ten gevolge van de bouwwoede is weder 
een oud gebouw van onze Stad gesloopt, namelijk een ge
deelte van dc Pfalz (hel Slot) van den Aartsbisschop H A N H O , 

met deszelfs fraai jen Toren op het St. Gcorge-Plein. In de 
plaats komt ccn modern wijnhuis (Kstaminet). Behalve de 
kerken, ziju de Gurzeuicli, het Elzweilersche- cn het tempel-

i| huis en dc apotheek op de Altmarht, nog de eenige oude 
gebouwen in onze Slad. 

Maagdenburg. — De Jacobi-kerk is hersteld en weder 
: ingewijd. Dit werk heeft 20,000 Pr. Daalders gekost, en 
I is met smaak uilgcvocrd; daarenboven is in den laatsten 
I tijd, zeer veel voor onze kerken, enz. gedaan. 

Aftchajjfenburg. — Omlrent het Pompejaansche huis, 
I door den Koning van Bcijcrcn aldaar gebouwd, geven wij 
j! de volgende beschrijving. Het gebouw beslaat uil drie dec-
j! len; bet zoogenaamde Atrium, de binnenplaat! en tusschen 
'i beide beslotenc aangrenzende vertrekken, eene soort van zaal, 
jj van langwerpig vierkante gedaante. 

Het Atrium is eene tot aan hel midden gedekte plaats. 
Iu het midden, op het derde van hel vierkant, zijn 12 

I 
I dunne gecanneleerde Dorische kolommen geplaatst, van de 
1 fraaiste proportie cn op de meest sierlijke wijze, naar boven 
I van diameter verminderende. Zij ondersteunen den zolder, 

of liever het dak, dat van daar in dc rigting van het vak, 
I dat zij beslaan, het zoogenaamde Impluvium, schuins afloopt 
I cn daarbij in het midden cene opening laai. Dit Impluvium 
i zal later voorzien worden, van een marmeren bekken, in 
i welks midden cene fontein; alle de kapiteelen zijn van wit 
: marmer. Rondom het Atrium, zijn eenige vertrekken ge-
I plaatst, hoog van proportie, doch smal, elk voorzien van 
| eene deur, welke in de gaanderij van het Atrium uitkomt, 
• cn meestal van pen lang smal raam naar buiten. Hunne 
: grootte is verschillend. In het Atrium komt men door mid-
i del van twee deuren, waarvan de eene naar dc residentie, 
| de andere naar achteren (de spessart) gekeerd is. Zij zijn 
j' aan beide zijden versierd met kolommen, met eenvoudige 
| Dorische kapiteelen. Dc gangen welke naar deze deuren 

leiden, hebben dezelfde hoogte en breedte. 
Naast aan het Atrium, ligt eene soort van zaal, een lang

werpig vierkant, in het reeds genoemde middengebouw, die 
in tie breedte iets naauwcr is, om dat de zijvertrekken van 
dit gedeelte iets meer diepte hebben. Dit langwerpig vierkant 
verbindt het Atrium met de plaats. Van hier overziet men het 
geheele huis, dat men daarenboven zoowel vun uit het Atrium 

I als van dc plaats kan overzien; cene openbaarheid van den 
! bouwtrant, die aan het huisselijkc leven van den bewoner 

van zulke huizen, cene eigendommelijkc gemeenzaamheid ver
schaffen moet. De vertrekken, die deze zaal omringen, komen 
uit in het Atrium of op du plaats, maar niet in de zaal 
zelve, cene afzondering, die aan eene meer dan huisselijkc, 

' eene openbare bestemming doet deuken. 

Kan men van deze zijde beschouwd, deze zaal het voor
naamste vertrek van het huis noemen, dan schijnt ook dit 
gedeelte de ware kern, het middelpunt tc zijn. Daarboven 
ziet men eene tweede cn derde verdieping, cn dit geheele 
middengebouw is naar huiten, aan beide zijden eenigc voeten 
breeder dan het gebouw, dat het Atrium omsluit. 

Vervolgens komt men op de binnenplaats of liever in 
een' smallen gang, welke aan de zijde van de plaats, door 
vier Dorische kolommen gedragen wordt. Rondom de plaats 
zijn kolommen in overeenstemming met dc vorige geplaatst. 
De gehouwen aan de plaats belendende, bevatten insgelijks 
eenigc kamers, dc keuken met eenen schoorsteen cn regis 
een ruim vertrek met een groot raam, van boven met cenen 
boog gekroond. Eenige der vertrekken hebben kleine ramen, 
die op dc plaats uitzien. Van hier heeft men ook den toe
gang tot den kelder, die onder het geheele gebouw door
loopt. Eene derde (huis-) deur brengt ons onder de peristyle 
op het terras, uitziende naar de rivier. Deze deur is minder 
eenvoudig dan dc andere, en derzelver kolommen hebben 
sierlijke kapiteelen met rijk lofwerk. Daarnaast verrijst de 
trap, in twee afdeclingen, met fraaije breede treden voor
zien, welke tegen den buitenmuur van het Gebouw steunt, 
cn toegang verschaft tot een balkon, geplaatst boven dc 
deur. Dit balkon bestaat uit eene steenen plaat, en is ge
dekt met een spits afdak, gedragen door twee kolommen. 

Zoo als reeds gezegd is, verrijst de tweede verdieping 
uit het middengebouw. Dc beide andere gedeelten, liet 
Atrium en de Plaats, zijn op deze hoogte gedekt met een 
plal dak, met koper belegd, en dienen als voorplein en 
gaanderij voor deze verdieping. Men komt in dc eerste 
plaats in cenen gang, volkomen gelijk aan den boven ver
melden, doch met het onderscheid, dat het plafond, door vier 
Ionische kolommen gedragen wordt. Op deze gaanderij 
komen dc deuren uit van drie vertrekken, zonder vensters. 
Naar dc andere zijde leidt dezelve naar twee breede, door 
cenen smallen middengang verbonden terrassen, welke het 
dak van dc gebouwen rondom de Plaats uitmaken. Naast 
dc drie vertrekken, zijn naar de zijde van het Atrium, 
twee vertrekken geplaatst, van welke het eene (naar de 
rivierzijde) door eene kleine deur, toegang verschaft tot het 
dak van het Atrium, en het andere, door middel van vier 
groole vensters, het uitzigt verleent op den Spetsart. De 
meeste vertrekken hebben, behalve de deur, gecne opening. 
Uit het achterste vertrek kan men ook door middel van 
eene deur, op het dak komen. 

Reeds door het vrije uitzigt naar buiten, verschilt deze 
tweede verdieping met de eerste. In deze is alles naar bui
ten gesloten en naar binnen te zamen gehouden, in gene 
staat alles met het uitwendige in verband. Alles is hier 
open cii vrij; de daken zijn slechts met cene lage borstwering 
bezet, door middel van de groote vensters en van dc wijde 
entrecolonnementen, kan men over de Terrassen heen zien. 

| Het is dus, als of hier dc daggetijden van een warm klimaat 
gescheiden zijn. Beneden de afgesloten ruimten, met muren 
voorzien om met het licht, de warmte le keer te gaan en 
op het heetst van den dag de koelte te bewaren; boven vrije 
toegang voor het licht en de lucht, tot een aangenaam ver
blijf, gedurende den avond. Dit is cene praclische con
structie, die reeds in dc onderste verdieping optemerken valt. 
Hier heeft men niet quand menu gebouwd, volgens een 
Grieksch of Oud-Italisch systema, maar men heeft hier ver-

1 cenigd, wal doelmatig en voegzaam scheen. Dc opgave voor 
den Bouwmeester was slechts, dc afzonderlijke deelen zooda
nig tc verbinden, dat zij elkander onderling niet hinderden, 

;! dat door lc sterke afwijking de eenheid van het Gebouw 
geen nadeel leed, en dat cr overeenstemming lusschen al de 

I dcclen zoude moeten beslaan. 

Een tweede verschil tusschen de beide verdiepingen be
ll slaat daarin, dat in dc bovenste meerdere sierlijkheid en een 
I minder ernstig karakter hccrsclit. De Ionische kolom geeft 
I hiervoor reeds den toon aan. Ook kan men zich eene 

meer strenge symetric van dc vertrekken iu de terrassen 
voorstellen. Dc drie vertrekken zijn in het midden geplaatst, 

i cn hebben aan elke zijde een der twee overige vertrekken. 

Eene tweede trap (voorloopig van hout) verschaft den 
I toegang van de gaanderij der tweede verdieping op der

zelver dak, een langwerpig vierkant, welks voorste derde 
gedeelte door de derde verdieping ingenomen wordt. Deze 
derde verdieping bestaat uit ecu helder, vriendelijk vertrek, 

I als bovenste loggia, met vier groote vensters, uitziende op 
• de rivier. Deze verdieping is nog niet voltooid, doch zal 

in den loop van den ecrstvolgenden zomer geheel gereed zijn. 
Mot de versiering heeft men nog geen begin gemaakt. 

; In vervolg van tijd zal men de fresco's vervaardigen, die, 
trouw gevolgd naar die van Pompeji, eene vernieuwde proeve 

i van den vcrsicringsstijl in het Noorden zijn zal. 

Aan de Mozaïkcn van de vloeren wordt reeds gewerkt. 
Zij bestaan uit witte en grijze dobbelstccnen, cn hebben 
voor elk gedeelte een afzonderlijk patroon. 

Balberttadt. — In Augustus werd hier de jaarlijksche 
I Algemeene Bijeenkomst van Duitsche Architecten enz. gehou-
I den. Reeds dadelijk besloot men des morgens ten 7 Ure 

wandelingen door de Stad tc doen, en dc kerken, houten 
I huizen, enz. te bezoeken, hetgeen dan ook reeds op den 
j 22". onder leiding van Dr. Lucanu», plaats had. Daarbij 
jl werden de kerken bij geschiedkundige opvolging bezocht, 

want deze vormen eene aaneengeschakelde reeks van ver-
| schillende soorten van bouwstijl, cn wel van het jaar 1000 tot 

1500. Vervolgens bezocht men de houten huizen, welke do 
beste vertegenwoordigers van den bloei der timmerkunst van 
de 15" Eeuw, even als van do reuaüta nee-stijl der 16» 
Eeuw zijn. Voor het bestuderen vau deze bouwkunst was 
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ook het ten loon gestelde oorspronkelijke model, volgens 
hetwelk in 1579 het Sc hu hh oft's-huk gebouwd werd, van 
groot gewigt. Ten 9 Ure werd door den Gouvcrnemcnts-
Bouwopziener W Ü G E N E R , die de restauratie van de Lieve 
Vrouwen-Kerk bestuurt, de smaakvol geordende tentoonstel
ling geopend. Zij bestond uit eene menigte teekeningen van 
beeldhouwwerken, schilderwerken en gebouwen van de Stad , 
uit de Verzamelingen van den Dom-predikant D'. A U G U S T » 

en van 1)'. PUTTRIGH, daarbij dc Werken over den Dom 
te Halberstadt, de Afleveringen van dc monumenten in 
Duitschland, eenige afbeeldingen, waaronder de oude 
tapijtwerken in Quedlinburg en in Halberstadt, enz. Dc 
eerste Vergadering had plaats op den 2181'" ten 11 Ure. Dr. 
PITTTRIGH uit Leipzig legde daarin tot algemeen leedwezen, 
uil hoofde zijner zwakke gezondheid, het Secretariaat neder. 
D*. Luc.vsus gaf vervolgens een Overzigt van de Kunst-ontwik
keling in deze gewesten, dagteckciulc deze echter niet van 
het tijdstip van dc vestiging van het Bisdom Halberstadt, 
door KAREI, den Grooten, maar van den tijd der OTTO'S 

en de komst van Bijzantijnsche kunstenaars, ten gevolge van 
het huwelijk van T H E O P U A M A , Dochter des Griekschen 
Keizers met O T T O II, en zocht daardoor ook le bewijzen, 
dat deze kunst-ontwikkeling uit het Bijzantijnsche voort
gesproten zij, terwijl die van de oevers vun den Itijn, 
meer van het Romaansche uitgegaan is. Op den 22"'"" werden 
de Architecten enz. des morgens vroeg, doormiddel van 25, niet 
groen versierde wagens, naar Quedlinhurg vervoerd; zij be
zagen de krocht van dc Wiperti-lkctk, die reeds in 900 
gebouwd is, en de Slotkapel en de Munster-Kerk. Voorts 
ging de optogt over Gernrode naar den Ros-lnxp ter middag
tafel, die ouder eene groote teut, in den tuin van den llul-
tenmeester BK>MN'UHVI:S aangerigt was. Op den 23"'" des 
morgens vroeg te 7 Ure, begon men op nieuw de Kerken 
tc bezoeken; in de IAeee-Vrowice-Kerk bad dc Heer Wa-
G E X E R , de doortrekken eu kopijen van dc oude muurschil-
derwerkeii ten toon gesteld, die bij de restauratie ouder het 
witsel ontdekt en deelswijze omtrent 1150 vervaardigd zijn. 
Op den 24*lcl' bezag men ook de Kerken van St, Burek-
hardt, St. Maurits, St. Paul, St. Andreas, St. Maar
ten en vau St. Calharina. Ten 10 Ure werd de tweede 
Vergadering geopend. De Opperbouw-Inspeeteur H O R N , 

tleed ccne Verhandeling over eenen, door hem uitgevonden 
en als Nieuvv-Germaanseh betitelden Bouwstijl; dc Heer BERXD r 
las eene dergelijke over de Bronzen Deuren te Gnesen; voorts 
behandelde de Beer L. Honraumj de nieuwe Logarithmcn-
berekening van OTTO op eene zeer luimige en geestige wijze. 
Ten slotte ging men over, tot het kiezen van een nieuw Bestuur, 
cn wees men Got ka aan, als de verzamelplaats voor 184G. 
Van 12 tot 2 Ure gaf de Domprcdiker Dr. AUGUSTIN gele
genheid ter bezigtiging van de Kunstschatten van den Dom; 
anderen bezagen bijzondere Verzamelingen enz. Ten 3 
L're begon het grootc feestmaal. Des avonds was de Dom 

inwendig verlicht. In den morgen van den 24,k" ging men 
met een' extra-trein naar Brunswijk; bezocht altlaar de 
Egidius-Ketk, den Dom, het Museum en SCHII.L'S Monu
ment, en keerde des avonds naar llalherstadt, waar een 
Bul het feest eindigde. 

Schwerin. — Sedert ecnige dagen heeft men hier op 
dc plaats zelve, het model van het Nieuwe Paleis of Kas
teel, zeer uitvoerig gewerkt, en op eene schaal van 1 Duim 
op 10 Voeten, ten toon gesteld. Van hel oude gebouw zal 
enkel het vóór 1500 gebouwde Lange Huis cn het gebouw 
met de Slotkerk behouden blijven. Hel kasteel wordt in 
den trant van dat van Chumbord, in de gedaante van een' 
vijfhoek, opgetrokken, en zal met 5 torens ter hoogte van 
220 Voeten, versierd worden. 

Pompeji. — Men heeft in dc nabijheid van het zooge
naamde Soldaten-kwartier eene nieuwe ontdekking gedaan. 
Men heeft namelijk eene nieuwe A ekropolis gevonden, zoo
dat men builen de reeds bekende Zuidwestelijke Graven
straat nu eene Zuidelijke, naar het (voormalige) Strand lei
dende straat moet aannemen. Aeellino levert in zijn Ar-
chaëologisch Bulletino vau Junij, eene uitvoerige beschrij
ving van eenige reeds uitgegraven grafsteden, van welke eene, 
met eene zitbank voorzien, van achteren den naam vaneen' 
Duumvir en Pompejaanschcn Tribun C L O V A T I U S draagt, een' 

! tot hiertoe onbekenden' Geslachtsnaam. Een tweede graf-
tceken, van lijn Griekseh • Marmer, is rijk met de fraaiste 
Beeldhouwwerken versierd. De grond, op welken deze ont
dekking gedaan is, behoort aau zekeren Heer B E R I U C G I , 

. die zoo weinig zucht voor oudheden heeft, dat hij bereids 
weder eenige graven heeft laten vullen. 

Koppenhagen. — Zoo als bekend is, heeft TIIORWALD-

1 SE!» zijne Nagelaten Werken aan de Slad geschonken, onder 
voorwaarde, dal daarvoor ecu afzonderlijk Museum gebouwd 
zal worden. Dil Museum is bijna voltooid, en zal misschien 
reeds in het toekomende jaar voor de reizigers geopend zijn. 

Buslund. — Zoo als bekend is, werd dc bouw van den 
' Tempel des Verlossers, die iu den jare 1817 begonnen werd, 

op den Sper/ingshcrg bij Moskou, ter gedachtenis van den 
inval der Franschen, als onuitvoerbaar beschouwd en gestaakt, 
la het jaar 1838 beval Keizer NICOEAAS echter, het opriglen 
van een dergelijk Monument op eene andere plek van do 
Slad, en wel bij de Moskoica, waar vroeger het A/exejew-
sche Vrouwen-klooster stond. Het Gebouw werd begonnen 
volgens het Plan van den Architect TIIOX, die nu de Bas-
reliefs voor de vier Gevels bij Russische beeldhouwers te 
Rome besteld heeft. De Tempel wordt in den Bxzaiilijnschen 
slijl gebouwd, cn zal binnen den tijd vim 12 a 15 jaren niet 
voltooid kunnen worden. De Keizer en dc Stad Moskou 
hebben daarvoor ccne Som van 24 Milliocneii bestemd. 

Engeland. — Eene Commissie uit het Lagcr-huis, heeft 
een Rapport gesteld, over dc Athmospherische Stoomwerktui
gen; wij deelen hieruit het zakelijke mede: 

De deskundigen waren de Hecren GIBBOXS, BERGIXS cn 
VIGXOLES, die posten bekleedden bij dc dc Kingstown-Dublin-
cn Kingstown-Dalkey-Svioorwcgcn; van welko de laatste, 
volgens het Athmospherische Syslema ingcrigt is; voorts Dr. 
ROBINSOÜ uit Armagh, een zeer bekwaam Natuurkundige, 
en de Heer S A M A D A , een der Uitvinders van dit stelsel. 
Volgens hunne uitspraak, heeft bet verkeer van den Dalkey-
Spoorweg, gedurende de 19 Maanden van dcszclfs bestaan, 
en bij elke weersgesteldheid, onafgebroken plaats gehad; dc 
niet noemenswaardige oponthouden, zijn meer veroorzaakt door 
onervarenheid van het Personeel, dan door een gebrek van 
bet Stelsel. Ook met betrekking tot den spoed is hetzelve 
zeer voldoende, en dc Commissie houdt het Athmospherische 
Svstcma op eene Cylinder-Sectie voor proefondervindelijk 
goed. Volgens dc getuigenissen van de Heeren B R U X E L , 

CABITT en VIGNOLES, beslaat er evenwel ook geen bezwaar 
voor Spoorwegen, van welke lengte ook; ook hebben dc 
Directeuren van de Dalkey-baan, reeds Concessie voor de 
verlenging gevraagd. Behalve bovengenoemde deskundigen, 
heeft dc Commissie ook gehoord, de Heeren N I C K O L S O X , 

STEPIIEXSOX cn L O C K E , tegenstanders van het Athmospheri
sche Svstema. Deze Heeren zijn het niet eens niet dc vo
rigen, over dc uitkomsten, en dc aan te brengen verbeterin
gen. Desniettegenstaande heeft de Commissie de overtuiging, 
dat, uitgaande van het oogpunt van regelmatigheid cn veilig
heid, men één enkel Almospheriseh spoor, boven ecu dub
bel spoor voor Locomotieven de voorkeur moet geven; want 
botsingen zijn bier, behalve aan dc Kruis-Spoorvvegen onmo
gelijk; de gevaren cn onregelmatigheden, welko door gebre
ken van de Maehine en den Tender veroorzaakt worden, 
vervallen van zelve. De vijanden van het Systema, wijzen 
voornamelijk aan, dat de kosten van lucht uil pompen de
zelfde zijn , en bij een geringer verkeer niet verminderd kun
nen worden; doch juist daarin ligt ook weder een voordeel, want 
de vermeerdering van het getal der treinen, sleept gecne 
grootere onkosten met zich, en kan men daardoor dikwijls 
eenen trein been cn weder laten rijden. Bij eenen Alrnos-
phcrisclien Spoorweg beslaat het occonomisth gebruik der be

weegkracht daarin, dat men het gewigt verdeelt cn hetzelve 
door verscheidene kleine treinen bevordert. Bij de gewono 
Spoorwegen is bet zaak, het verkeer bij een klein getal 
groote treinen te bepalen. Bij den eersten kan dc spoed met 
geringe extra kosten bevorderd worden, bij dc laatslen ver
meerderen deze iu zoodanig geval veel meer. De tweede 
zwarigheid is die voor dc veiligheid, en deze is reeds in bet 
begin wcderlegd. Nopens de kosten, verklaarde do Commissie 
zich niet bevoegd, maar beschouwde, wat het werktuigelijke 
aangaat, de zaak genoegzaam opgehelderd, om het aanleg
gen van Spoorwegen volgens dit stelsel, te veroorloven. 

Londen. — Men heeft onlangs ontdekt, dat dc architraaf 
van de St. Paul's-Kerk geheel van wit marnier is, cn oogen-
blikkc'ijk maatregelen genomen, het bekleedsel, dat sints jaren 
bestond, weg te nemen. De basreliëfs moeten zeer fraai zijn. 

— De NORTH AMERICAS meldt, dat het gebouw der 
Academie van Schoone Kunsten, te Philadelphia, op den 
l l c " Junij, door roekeloosheid, cenc prooi der vlammen ge
worden is. Bijna al dc iu dc gaanderij ten toon gestelde 
kunstwerken, waaronder schilderijen, oude beeldhouwwerken 
van waarde, cn heelden van C A N O V A , zijn vernield en be
schadigd, of onkenbaar gemaakt. 

— Üe eerst zoo geprezen Beurs, wordt, nu dezelve voor 
het publick geopend is, algemeen als verongelukt beschouwd. 
Vooral wordt daar ook ontzettend over den togt geklaagd. Het 
standbeeld van dc Koningin, vervaardigd door den beeldhou
wer LONGII, zal spoedig geplaatst worden. Hetzelve is 8 Voelen 
hoog en bestaat uit één stuk Carrarisch marmer. Op den 2"" Mei 
werd de nieuwe kettingbrug over den Theems, van Hunger-
fordt naar Lambeth, tusschen de Waterloo- en Weslminster-
Bruggcu geopend. Londen heeft dus nu negen plaatsen, waar 
de beide oevers gemeenschap met elkander kunnen houden. 

Egypte. — Dc Engelsche Ingenieur G A L L O W A Y heeft 
van MEHEMED A M bevel ontvangen, het terrein tusschen 
Alexandria en Suez tc nivelleren en de begrooting der 
kosten op te maken, die, indien deze niet tc boog uit
valt, naar alle waarschijnlijkheid spoedig met het werk eenen 
aanvang zal doen maken. 
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