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Oeene stukken irorden door de Maatschappij roor echt erkend, dan die, welke door den Secretaris 

onderteekend zijn. 
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I. BESCHOUWINGEN EN AFBEELDINGEN VAN ZOOWEL HIER T E LANDE, ALS ELDERS UITGEVOERDE 

GEHOUWEN OF AFZONDERLIJKE KONSTRUKT1ËN. 

Be nieuwe koopmansbeurs te Amsterdam. Medegedeeld door J. D. ZOC.HER, archilckt te Haarlem. 

Het twee platen, IV en V Bladi. 115. 

Beschrijving van de tValhalla. Eene voorlezing, gehouden in het instituut voor hritsehe archi-
tekten, door JOH> WOOLLEV, F. R. s., uit liet cngelscli vertaald door J. v. LANKELMA , kweckeling 

aan de kon. akadeniic van beeldende kunsten te Amsterdam. Met twee platen, VII en VIII. . . . » 233. 

Beschrijving van eene ophaalbrug met ijzeren handgebind en balans, in het jaar J8Ï5 daargesteld 

te Goor. .Medegedeeld door B. LOOXAX, stads-arcliilekt Ic Deventer. Met twee platen, IX en X . . » . 255. 

Waterleiding te Berlijn » 317. 

II. WAARNEMINGEN EN MEDEDEELINGEN OMTRENT NIEUWE UITVINDINGEN, ONTDEKKINGEN, HET GEBRUIK EN DE 
BEREIDING VAN MATERIALEN, TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN, WERKTUIGEN EN GEREEDSCHAPPEN, TOT DE 

BOUWKUNST IN BETREKKING STAANDE, NIEUWE OF SCHRANDER UITGEDACHTE KONSTRUKTIcN, tsz. 

Iets over de asphalt. Door A. VA» DF.R VELDE cz. , stads-archilekt te Zierikzee Bladz. 43. 

Beschrijving cener ijzeren kraan, staande te Deventer op de kade langs den IJssel. Medegedeeld 
door B. LOOHAir, slads-bouwmcester te Deventer. Met eene plaat, III » 97. 

Iets over het scheuren der muren in gebakken steen. Medegedeeld door J. VAK LEEL"\VES AZ. , land

meter en slads-opziener te Leiden » 103. 

Beschrijving van tenen zich zeioen registrerenden windwijzer. Medegedeeld door J. ORTT, ingenieur 

van den waterstaat. Met eene plaat, VI » 183. 

Korte beschrijving van eene zeer doelmatige en min kostbare machine, tol droogmaking van fon-
dering-putlen, enz » 299. 

III. VERHANDELINGEN OVER DE GESCHIEDENIS, DE THEORIE EN DE AESTHETICA DER BOUWKUNST. 

Uoerzigt van de geschiedenis en ontwikkeling der bouwkunst bij de verschillende volken der aarde. 

IX. De romaansche bouwkunst. (Vervolg.) Met twee platen, I en I* Blad/.. 1" 

X. De germaansche (duitsche) of gothhche bouwkunst. Met eene plaat, XI » 281. 

Over de christelijke bouwkunst van Italië, 1" gedeelte » 05. 
» » » n » » 2* » (Vervolg.) » 129. 
» » » » » » 3" » (Vervolg en slot.) » 209. 

Beschrijving en archaelogisch onderzoek der achthoekige en romaansche kapellen, op het Valkhof 
te Nijmegen. Medegedeeld door A. OLTJIAXS, kunstschilder te Amsterdam. (Vervolg.) Met eene plaat, II. » 23. 

Gevoelen der koninklijke akudemie van schoone kunsten te Parijs over de gothische bouwkunst. . » 149. 
Verslag van hel voorgeval/ene op de vierde a/gemeene vergadering der maatschappij: tot bevorde

ring der houwkunst. Door den seeretaris is. \VAR>SINCK » 157. 

Bijvoegsel tot de beschrijving enz. van de achthoekige en romaansche kapellen, op het Valkhof 
te Nijmegen. Medegedeeld door A. OLTMAM » 193. 
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Over het bepleisteren bij de ouden. Medegedeeld door J. VAN LEEUWEN AZ. , opzigler van Waterland 
en landmeter te Monnickendam Bladz. 301. 

Naar welken stijl zal ik mij bij het bouwen regelen? Medegedeeld door CORN, ZEMEL JNZ., g e ë m 
ployeerde bij de murine, te Vlissingen; lid van de kon. akad. van beeld, kunsten te Amsterdam enz. . » 307. 

IV. KRITISCHE BESCHOUWINGEN OYER HIER OF ELDERS VERSCHIJNENDE BOUWKUNDIGE WERKEN 
OF UITGEVOERDE GEBOUWEN EN KONSTRU KTIcN. 

Berigt aangaande eenige bouwwerken in Groot-Britlanje 

V. KORTE BIJDRAGEN, TOT DE BOUWKUNST OF HARE ONDERDEELEN IN VERBAND STAANDE. 

Spoorwegen in Frankrijk 

BINNENLANDSCHE BERIGTEN. 

Berigt van den lieer is. WARNSINCK , betre/Jende de muurverf van den heer R. II. VAN SOMEREN. . . 
Z. K. II. prins FREDEB.IK der Nederlanden koopt de heerlijkheid Fiirstenberg aan den Rijn. . . . 

Amsterdam. 
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Delft. 
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Brussel. 
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Durmsladl. 

Berigt aangaande de stoomsuikerrajfinaderij op de icerf De oranjeboom, in 
de Bikkerstraat 

Herbouwiug van de r. k. kerk De ster 
Het al of niet overdekken der beurs 
Werkzaamheden aan de herstelling der Nieuwe kerk 
Artesische put op de Nieuwmarkt 
Hollaiuhehe gaz-kompagnve 
Cellulaire gevangenis 
Standbeeld van WILLEM I, aldaar gegoten 
Het model van het asphaltspoor tusschen Amsterdam en 's Graveiihage ter 

hezigtiging aangeboden 
[Maatschappij tot ontginning van den) 
Oprigting van een concert-gebouw 

Restauratie van den grouten toren 
Verkoop van den toren van het Markendaal 
Tentoonstelling van voorwerpen van inlandsche nijverheid, aldaar te houden. 
Landelijk woonhuis zonder grondmuren aldaar gebouwd 

Standbeeld ran WILLEM I, aldaar op te rifften 
Oproeping van den heer NOOROZIEK , lot oprigting vaneen standbeeld voor 

LAUREN'S KOSTER 
Bouw van de nieuwe protestantsche kerk 
Circulaire van den heer L. BIDOS 
Voltooijing van het gebouw voor kunsten en wetenschappen 
Vernietiging van het schilderwerk in de groote of St. IValhurg-kerk. . . 

BUITENLANDSCHE BERIGTEN. 

Vergrooting en herstelling van de keizerszaal 
Opgraving van tenen tumulus in Elis 
Sterrewacht van den baron SINA 
Herbouwing ran grieksche steden, die door den oorlog hebben geleden. . . 

Ontgravingen in het Parthenon 
Herstelling van de hoofdkerk 
Subsidie door de stad toegestaan lol den bouw van een entrepot 
Herstelling van het muntgehouw 
Inwijding van de in den spitsbogenstijl gi bouwde protes/antsc/te kerk. . . 
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Bestrijding der kosten voor de oprigting van een nieuw gebouw voor de 
schilderij-verzameling Bladz. 121. 

Onthulling van het standbeeld van WALTER 8COTT » 202. 
Ontdekking van den grafsteen van HANS BÖBLINGER » 123. 
Verfraaijing der stad » 205. 
Werkzaamheden aan het voltooijen van den toren der hoofdkerk » 121. 
Herstelling van de hoofdkerk » 202. 
Gaz verlicht ing in die stad » 123. 
Werkzaamheden aan de voltooijing van den achthoek op de llilhelmshbhe, 

en de herstelling van het Reuzenkasleel » 121. 
Staal der kas van het Dombau-Verein » 337. 
Stedelijk subsidie tot de voltooijing van het inwendige van het muzeuin 

Vail THORWALDSEN >' 121. 
Plan lot den bouw eener katholieke kerk » 121. 
Gelijktijdige bouw van twaalf kerken » 120. 
Voorstel tot het leggen van eene brug over den Theems, in de nabijheid van 

de Essex-street » 202. 
Aanleg van twee nieuwe straten » 202. 
Op handen zijnde voltooijing van de dokken » 202. 
Bouw van de St. James-kapel " 202. 
Behoud van het bisschoppelijk paleis » 119. 
Bouw van de nieuwe Pinakotheek » . 337. 
Voltooijing van de zegepoort door METZGER » 338. 
Eigendommelijke en nationale vorming der architekluur » 338. 
Verslag van het boren van den tweeden artesischen put aan het Campo 

San Paolo » 336. 
Aanleg van het Campo Santo » 206. 
De fraaiste icinkel der wereld » 340. 
Bouw van het nieuwe paleis voor hel gereglshof » 205. 
Herstelling van de kapel van den heiligen LODEWIJK VAN BOURBON » 119. 
Het leggen van den eersten steen voor het hotel van het ministerie van bui-

lenlandsche zaken » 119. 
Versiering van hel stadhuis met allegorische beelden » 119. 
Voltooijing van de gevel van de bibliotheek van Sainte-Genéviéve » 120. 
Werkzaamheden aan het Pantheon » 120. 
Zaal uit de bouwvallen van Kar nuk in Egypte » 120. 
Voorstel tot het maken van ijzeren ronde tunnels » 202. 

Bepalingen omtrent de hoogte der huizen » 202. 
Bouwkunstige voorwerpen op de tentoonstelling van .I8-16 » 203. 
Voorstel van den heer BIDACT, tot verfraaijing der stad » 203. 
Benoeming van de. architekten LEB AS en UISORS, tot honoraire leden van den 

raad der burgerlijke gebouwen >» 204. 

Bekrooningen aan de akadenue van ichoone kunsten » 204. 
Architeklonisehe blik op de stad » 200. 
Verbetering van de bestrating. . • » 208. 
Artesische put van Grenelle » 208. 
Nieuwe wijkeu en straten » 208. 
Berigt aangaande de kerk van Sl. Vincent de Paule » 209. 
Berigt aangaande de kerk Notre dame de Lorelte » 209. 
Voltooijing van de Madelaine-forA » 270. 
De St. Ferdinands-kapel » 270. 
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OVERZIGT V A N DE GESCHIEDENIS EN ONTWIKKELING DER BOUW
KUNST BIJ DE VERSCHILLENDE V O L K E N DER AARDE. 

[Vertol*.) 

N Sicn.tö EN BENEDEN-ITALIC. 

De bouwwerken, die op Sici
lië, gedurende de heerschappij 
der Noormannen werden ten 
uitvoer gebragl, zijn voor de 
geschiedenis der bouwkunst 
in de Middeleeuwen van het 
hoogste belang. De verschil
lende hoofdvormen der bouw
kunde, uit het tijdperk der 
Romantische kunst, zijn al

daar zoodanig ontwikkeld, dat ieder derzelve wezen
lijk merkwaardig is. Hiertoe had de geschiedkundige 
gesteldheid van dit eiland grootendeels het hare toege-
bragt. Oorspronkelijk behoorde Sicilië lot het Wes-
tersch-Roineinsche Rijk, doch kwam, omtrent het 
midden der zesde Eeuw onder de Bijzantijnsche heer
schappij, terwijl ook de zeden en levenswijze dezer 
laatste, aldaar werden ingevoerd. Dit duurde tot het 
begin der 9U Eeuw, want van den jare 827 lot 1061, 
heerschtc de Islam over Sicilië, en verbreidde ook al
daar deszelfs kunstbegrippen, zoo als blijkt uit de 
nog beslaande monumenten. In het laatstgenoemde 
jaartal eindelijk werd dit eiland wederom door de 
Noormannen, the uit Frankrijk overstaken, gewapen
derhand van hel juk der Mohammedanen bevrijd, en 
oj) nieuw lot Weslersche levenswijze terug gebragl. 

De grootsche en prachtige gedenkteekenen, welke 
de Noormannen, voornamelijk gedurende de 12e Eeuw 
in Sicilië hebben opgerigt, zijn te gelijk in den Ro-
meinsch-Christelijken, in den Bijzantijnschen en Mo-
hammedaanschen slijl gebouwd; de grondvorm is de 
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basilica, daarmede is voorts de Bijzantijnsche koepel 
bouw verbonden, terwijl de koepel doorgaans boven 
het kruis der kerk is geplaatst; met uitzondering der 
koepels, hebben alle overige bogen en gewelven, mei 
namen die boven de kolommen der middenruimten, 
alsmede die onder de koepels, ja zelfs de bogen over 
de altaartribunen, die in plan nog halfcirkelvormig 
zijn, en in de meeste gevallen zelfs de bogen boven 
de deur en lichtopeningen, den vorm der Mohamme-
daanschc spitsbogen overgenomen. De binnenruimten 
zijn regelmalig met mozaïk schilderwerk in den Bij
zantijnschen, en met ornementen in den Arabischen 
stijl overdekt; het houtwerk der bedekking is mede 
ten rijkste versierd, soms in geheel Arabische vormen: 
meermalen vindt men ook tot versiering der binnen 
ruimten, Arabische inscription aangebragt. Het uiter
lijke dezer gebouwen, inzonderheid de facade en het 
koor, is op eene niet minder bonte wijze versierd; 
kolommen en halve kolommen, pilasters en door 
elkander heengaande spitsbogen, zijn aldaar in mo-
zaïkwerk van veelkleurigen steen ingeval. De wijze, 
waarop de torens met de kerken aldaar zijn vereenigd, 
is mede zeer eigenaardig en verschilt geheel van die, 
welke men bij de Italiaansche werken vindt; twee 
vierhoekige torens namelijk, zijn in zoodanig geval Ier 
wederzijde van de facade en vóór dezelve opgerigt; 
terwijl de ruimte tusschen dezelve een portiek vormde, 
waaronder zich de hoofdingang bevond. Deze wijze 
van vereenigen der torens, mei het hoofdgebouw, kan 
wederom aan Germaanschen of Noordschen invloed wor
den toegeschreven en heeft als zoodanig meerdere kunst
waarde, dan in het algemeen de Siciliaansche bouwwerken 
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uit den tijd der Noormannen bezitten; want hoe 
bont ook versierd, staan dezelve toch op geen' hoogc-
ren trap, dan die der Oud-Christelijke en Mehamme-
daansche kunst. Integendeel werkt liet gebruik der 
spitsbogen bij deze gebouwen, zeer ongunstig op het 
geheel; voornamelijk heeft dit plaats bij de bogen, die 
het middenruin] van de zijpanden afscheiden, daar de 
spitsboog, als uit gebroken lijnen bestaande, ongeschikt 
schijnt, om den last, op dezelve liggende, te dragen; 
hierbij komt nog de omstandigheid, dat de bogen 
meestal eerst voor een gedeelte regt opgaan, hoezeer 
zoowel deze, als de hiervoren genoemde beginselen, 
naderhand bij de Westersche bouwkunst als een 
wezenlijke hoofdvorm voorkomen. 

Het luisterrijkste voorbeeld voor den gezamelijken 
Noordsch-Siciliaanschcn stijl is de Dom van Monrealc, 
niet ver van Palermo, die omtrent den jare 1174 be
gonnen, en in korten tijd voleindigd werd. In den
zelfden stijl zijn ook de gelijktijdig gebouwde hoofd
kerken van Messina en Palermo, van welke de laatste 
evenwel inwendig verscheidene veranderingen heeft 
ondergaan. Ook zijn er verscheidene binnenplaatsen 
van Siciliaansche kloosters, die op gelijken trap staan, 
niet die der Romeinsche kloosters uit de dertiende 
Eeuw. Bijzonder belangrijk is die van het Klooster van 
Monrealc, waarvan de kapiteelen en zelfs de schachten 
der kolommen op velerhande wijzen gebeeldhouwd en 
overigens met rijk mozaïke ornementen versierd zijn; op 
gelijke wijze, doch een weinig eenvoudig, is de binnen
plaats van het klooster naast de Hoofdkerk van Cefalu. 

e. In LOMBARDIE. De monumenten van Lombar-

dië, zijn in zoo verre van die der overige oorden van 
Italië, onderscheiden, dat bij dezelve in het tijdperk 
van den Romaaiischen stijl, de Oud-Christelijke bouw
wijze niet werd nagevolgd, doch in plaats daarvan 
het nieuwere stelsel der gewelfde basilieken en derzel-
ver vormen werden gebruikt. Hetgeen hiervoren aan
gaande den aanleg dezer gewelfde basilieken in het 
algemeen is gezegd, geldt ook hier voor deze gebou
wen in het bijzonder, ofschoon bij dezelve wederom 
eenige bijzonderheden worden gevonden, die in andere 
oorden niet aanwezig zijn. Voornamelijk betreft dit de 
facades, welke, (niettegenstaande de gebouwen, even 
als gewoonlijk, uit een midden ruim met lager gelegen 
zijpanden beslaan), doorgaans dezen hoofdvorm niet 
volgen, doch over de geheele breedte op gelijke hoogte 
zijn opgetrokken en met een vlak fronton gedekt. 
Onder de schuinsclie lijnen, door het fronton gevormd, 

alsmede aan de hoofddeelen des gebouw s, zoo als het 
koor, en den koepel is wederom eene kleine gaanderij 
van arcaden aangebragt. Om echter de inwendige ver-
decling aan de buitenzijde aan te geven, zijn op de 
plaats der afscheidingen van het middenruim en de 
zijpanden, gewoonlijk pilasters aangebragt, die echter 
nergens een bijzonder goed effect doen. Het hoofdsie
raad der facade van gebouwen dezer soort, welke tot 
den lateren lijd van den Romaanschen stijl behooren, 
is echter een groot sierlijk bewerkt rond raam. Het 
portaal vóór den hoofdingang, is gemeenlijk niet ko
lommen en bogen vooruitgebouw d. De torens staan 
meestentijds geheel afzonderlijk naast de kerk, het
geen evenmin tot de schoonheid van den gezamelijken 
aanleg bijdraagt. Kerken, waarvan de platte grond 
een cirkel of regelmatige veelhoek is, worden ook in 
Lombardie niet zelden gevonden; dezelve zijn gewoon
lijk lot baptislerié'n bestemd geweest, en bevinden zich 
meest in de nabijheid der hoofdkerken; hunne verdere 
bouwkundige inrigting is natuurlijk in zooverre ver
schillende, als derzelver vorm medebrengt. 

De Lombardische bouwstijl (wanneer men denzelven 
zoo noemen mag), bezit eene menigte gebouwen van 
rijke en edele ordonnantie. Onder deze noemen wij: 
den Dom van Modena, tegen het einde van de 11» Eeuw 
begonnen; (dragende het portaal aan den ingang reeds 
het jaartal 1099) den Dom van Cremona, in den aan
vang der 12» Eeuw begonnen, en in den jare 1190 
ingew ijd; den Dom van Piacenza, in 1122 aangevangen, 
en in het laatst der lo e Eeuw voltooid; en den Dom 
van Panna, in het laatst der 12» Eeuw begonnen. De 
Dom van Fcrrare behoort mede tot deze reeks en wel 
uit den vrocgeren tijd, ten minste wat den oorspronke-
lijken aanleg betreft. Het onderste gedeelte der facade, 
waaraan het jaartal 1155 te zien is, en de beide zijge
vels, gelijken op de vormen van den Dom van Modena. 
Het bovenste gedeelte der facade is op eene eenigzins 
vreemde wijze in den Gothischen stijl opgebouwd, 
zonder twijfel gedurende de 13e Eeuw; het binnenste 
van den Dom te Ferrare, is gemoderniseerd. 

Onder de Lombardische baplistericn en gebouwen 
van dcrgelijken vorm, komt ons vooreerst te voren: de 
zoogenaamde Oude Hoofdkerk van Brescia, eene groote 
rotonde van aloud karakter; de bogen van het bin-
nenruim door penanlen geschraagd. Ook dit gebouw 
wordt aan de Longobardcn toegeschreven, doch het 
bovenste gedeelte van helzelve, heeft stellig Romaan
sche vormen. Tot denzelfden tijd behoort vervolgens 
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de Kerk van S Tomtnaso in limine tc Bergamo, eene 

rotonde, welke aan de binnenzijde met twee rijen 
kolommen boven elkander is voorzien; ook aldaar valt 
het Romaansche karakter duidelijk in het oog; van het 
baptisterium van Padua is het onderste gedeelte een 
vierhoek en het bovengedeelte rond; de, aan de bui
tenzijde aangebragte versieringen, zoo als het bogen-
fries en de liscnen, die het bovengedeelte der Kerk 
versieren, duiden aan, dat dit in den lateren tijd van 
den hier behandeld wordenden stijl gebouwd is. Het 
baptisterium van Cremona, omtrent 1167 gebouwd, is 
achthoekig; het uiterlijke van dit gebouw, is in den
zelfden bouwtrant als de Dom daar ter plaatse, ter
wijl de wanden van het binnenruim, met kolommenen 
arcaden zijn versierd. Het baptisterium van Panna, 
in denzelfden tijd gebouwd, en in de dertiende Eeuw 
voltooid, heeft mede een' achthoekigen vorm, en is 
zoowel aan de buiten-, als binnenzijde met eene me
nigte kolommen versierd, welke echter meest door 
regt doorgaande lijsten worden gedekt. 

5. DE GEDENKTEEKENEN IN SPANJE. 

In dit land zijn ons te weinig voorbeelden van Ro
maansche bouwkunst bekend, om hel bijzonder ka
rakter, dat dezelve aldaar verkregen heeft, na tc gaan. 
Bij enkele evenwel, bespeurt men, voornamelijk bij 
de decorative doelen, duidelijk den invloed derSpaansch-
Moorsche kunst. 

Het voornaamste bouw werk in dezen stijl, hetwelk 
ons bekend is, is de hoofdkerk van Tarragona. Het 
is eene gewelfde basilica, aan de binnenzijde met zeer 
fijne profillcn voorzien, voornamelijk de pijlers, en 
wel zoodanig, dat de vormen meer gelijken op die 
der latere Romaansche bouwwerken uit de Noordelijke 
landen, dan op de Italiaansche uil dat tijdperk. Het 
uiterlijke van dit gebouw vertoont aan het oog groote 
naakte massa's; de facade, die even zwaar en ontbloot 
is, behoort tot het tijdperk der Gérmaansche kunst. 

•i. DE GEDENKTEEKENEN IN FRANKRIJK. 

Onder de gedenkteekenen van Frankrijk, die tot 
het tijdperk des Romaanschen bouwstijlsbehooren, zul
len wij hier het eerst diegene behandelen, welke zich 
in het Zuidelijke gedeelte des lands bevinden. De meesle 
derzelve schijnen tot den lateren tijd der Romaansche 
bouwkunst te behooren, en niettegenstaande vele ge
denkteekenen door eene barbaarsche compositie en over
lading zijn bedorven, zoo ziet men toch bij dezelve II 

duidelijk de antieken nagevolgd. Wij kunnen ecliter 
hier slechts voornamelijk van het uiterlijke dezer ge
bouwen spieken, daar de afbeeldingen en bcrigten, 
die wij van dezelve bezitten, ons nergens eene vol
doende aanduiding van de constructie en inrigling der 
binnenruimte geven. 

Een der oudste gedenkteekenen aldaar is de Kerk 
S*. Front te Perigucux in Guiennc, zijnde een gebouw 

van Bijzantijnschen hoofdvorm, en waarvan de verdee-
ling der binnenruimte eenigzins bij de Marcus-Kerk te 
Venetic kan worden vergeleken. De hoofdvorm is in 
de gedaante van een Grieksch kruis, en wordt door 
vijf koepelgewelven bedekt. Overigens is ecliter dit 
gebouw vrij onversierd, de lijsten der frontons worden 
door eene soort van consoles gedragen. Men vermoedt 
dat deze Kerk op eene oude fundering, of w el naar het 
voorbeeld van een vroeger bestaan hebbend gebouw , 
in de tiende Eeuw is daargesteld. 

Ook in het Zuid-Oosten van Frankrijk is de hier
voren bedoelde klassieke wijze van behandeling dui
delijk te zien, terwijl zelfs bij sommige, de oude Ro
meinsche gebouwen uit die oorden tot model zijn ge
nomen. Een luisterrijk voorbeeld hiervan is de kerk 
Notre-Dame du port te Clermont in Auvergnc, waarvan 

de kolommen, pilasters, gewelfde bogen, enz., van an
tieken vorm zijn, niettegenstaande de ordonnantie van 
het geheel, ten duidelijkste tot de 12° Eeuw behoort. 
De ruimte boven de bogen, is verder zeer eigenaardig 
met mozaïk-werk versierd, echter meer in den Moor-
schen, dan in den Toscaanschen stijl. Dergelijk mo-
zaïkwerk vindt men ook aan andere kerken van Au
vergnc, als die van Issoire, Brioude, en Puij en Velai. 

De gedenkteekenen van Westelijk Frankrijk hebben 
met de zoo ovengenoemde veel overeenkomst, doch 
zijn meestal veel zwaarder van vorm, willekeuriger ge
ordonneerd, en overladen niet versierselen en beeld
houwwerk. Hierbij valt nog op te merken, dat men 
meermalen, bij gebouwen, die overigens geheel in den 
Romaanschen stijl zijn gebouwd, den spitsboog ziel 
gebruikt, ofschoon dezelve niet als hoofdvorm is ge
bezigd. Een voorbeeld hiervan is de prachtige kerk 
van Notre-Dame la Grande te Poitiers. 

Geheel verschillend van de zoo even genoemde bouw
werken verloonen zich aan ons de monumenten uil het 
Noorden van Frankrijk. De Noormannen, die dappere 
Gérmaansche volkstam, hadden zich aldaar gevestigd, en 
hunne vrije begrippen ook in hun nieuw Vaderland, 
Normandië overgebragt. De gedenkteekenen, die nog 

1» 
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beslaan, strekken daarvan ten blijke. Dc gebouwen zijn 
tiaar het beginsel der gewelfde basilieken daargesteld, 
doeh de vormen zijn strenger, en meer oorspronkelijk, 
zoadat Normandiê welligt als het oord kan worden 
aangemerkt, Maar deze stijl het eerst is toegepast. 
Overigens ontbreekt aan sommige, zelfs de oudste de
zer gebouwen, geenszins een rijkdom van behandeling; 
daar de pijlers en bogen meermalen met lijstwerken 
en ornementen zijn versierd. Doch ook deze rijkere 
deelen verloochenen den primitieven vorm niet, maar 
schijnen met een bijzonder doel, hetgeen hier wel 
te billijker was, eenvoudig, zelfs ruw te zijn gehouden; 
van de antieken zijn slechts eenige grondbeginselen, 
zoo als de horizontale lijsten en ten deele ook de ka-
piteelen der kolommen, hoewel vereenvoudigd, overge
nomen. De overige bouwkundige onderdeden zijn groo-
tendeels uit den aanleg zelvcn der gebouwen voortge
sproten; alleen bij de ornementen, voornamelijk die, 
welke de ruimte boven de bogen vullen, heeft de ver
beelding zich vrijer uitgestrekt en evenwel zijn de
zelve op zoodanige wijze gevormd, dat men een ont
wakend genie duidelijk ontwaart. De meeste dezer 
ornementen zijn uit eenvoudige lijnen daargesteld, die 
elkander op verschillende wijze kruisen. De kapileelen 
der kolommen zijn even zoo naar de eenvoudigste be
ginselen versierd, en wanneer dezelve niet een' antie
ken vorm tot grondslag hebben, is die vorm het meest 
gewild, welke uit een' teerling bestaat, die van onderen, 
is afgerond en in eenige tusschenledcn is afgedeeld. 
Zinnebeeldige versierselen of beeldwerken worden even-
vel zelden aan de kolomkapiteelen aangetroffen. 
Eindelijk merken wij hier nog op, dat ook de torens 
onmiddelijk met de gebouwen zijn verbonden, hetgeen 
mede lot den strengeren stijl dezer gebouwen bijdraagt. 
Er zijn namelijk twee vierhoekige torens aan de West
zijde der Kerk opgerigt, die niet, zoo als bij de eenig-
zins latere gedenkteekenen der Noormannen in Sicilië 
vóór het gebouw uitspringen, maar uit hetzelve op
rijzen, zoodat zich, binnen het gebouw, een portaal 
tusschen deze torens bevindt, dat met het overige der 
binnenruimte onmiddelijk in verband staat. Boven 
hel dak der Kerk, zijn deze torens met langwerpige 
nissen en lichtopeningen versierd, terwijl de spits wordt 
gevormd door eenc achtkantige piramide, waarvan de 
voet op de vier hoeken des ondersten torens door kleine 
hoektorentjes wordt omringd. Aan de facade zijn ver
der boven het hoofdportaal, dat zich tusschen de to
rens bevindt, verscheidene rijen, nieesl rijk versierde, 
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1 vensters aangebragt. Het gchecle gebouw doet alzoo 
eene zeer goede werking, die zeer voordeelig afsteekt 
tegen de eenigzins willekeurig gebouwde facades der 
Lombardische kerken, in den Romaanschen stijl. 

In het midden der l l e Eeuw, ten tijde van Hertog 
Willem den Veroveraar, zijn reeds eenige kerken in de
zen oorspronkelijk Normandischen stijl gebouwd. 

Als een der vroegste voorbeelden noemen wij de 
Kerk S'. Georges de Bocherville, niet ver van liouaan, 

die tusschen de jaren 1050 en 10G6 werd gebouwd. 
Voor den laatslen ontwikkelingstijd der Romaansche 
bouwkunst in Normandiê, zijn zeer belangrijk, de 
oudste deelen der Hoofdkerk van Baijcux, die tot het 
laatste gedeelte der 11" Eeuw behooren. Dit zijn 
namelijk de arcaden van het schip. Zoowel pijlers 
als bogen, zijn aldaar rijk en smaakvol versierd, de 
kapiteelen der halve kolommen zijn vrij naar antieke 
vormen gevolgd, terwijl de muur boven de bogen, tot 
aan de gaanderij onder de vensters door ongemeen sier
lijk mozaik inlegwerk, even als een tapijt is ver
sierd. 

Eindelijk kunnen wij nog alhier gewagen van het 
kapittelhuis te Bocherville, dat op het laatst der 12° 
Eeuw even zoo sierlijk is daargesteld. Aan het boven
ste gedeelte van dit gebouw ziet men echter reeds 
den spitsbogenvorm gebezigd, en wel op eene wijze, 
die eene toenadering tot den Germaanschen stijl te 
kennen geeft. 

5. DE GEDENKTEEKENEN IN ENGELAND. 

Willem, Hertog van Normandiê, verkreeg door 
de overwinning bij Hastings, in den jare 10GG, de 
heerschappij over Engeland. Dc zeden en levenswijze 
der Noormannen, werden alzoo derwaarts overge-
bragt en met deze ook hunne bouwstijl. De Geschied
schrijvers uit dien tijd vermelden duidelijk, dat de 
Noormannen eene nieuwe manier van bouwen hadden 
ingevoerd. Alzoo heeft ook de Romaansche bouwkunst 
in Engeland eene groote overeenkomst met die, welke 
in Normandiê bestond, zoodat hetgeen hiervoren om
trent dezen stijl is gezegd, hier grootendeels van toe
passing blijft. Evenwel verschilt toch de Engelschc 
bouwkunst uit die tijden, in eenige opzigten van die 
der eigenlijke Noormannen. De strenge en kuische 
vormen, dc regelmatige en krachtvolle stijl, die bij de 
laatstgenoemden, vooral bij werken ui tde l l 8 Eeuw, 
worden gevonden, bestaan aldaar niet in die mate. 
Het karakter hunner bouwers blijkt uit dezelve duide-
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lijk genoeg; zij dragen meestal den stempel van hoog
moed, praalzucht, en zelfs van despolicken overmoed, 
welke het ons niet verwonderen moet, bij de be-
hcerschers van een overwonnen land te vinden. De 
hoofdmassa's zijn meest geweldig zwaar, de détails 
rijk bewerkt, de ornementen mede overvloedig aange
bragt; overal echter, vertoont zich de lust tot schitte
ren. Door dit alles werd echter dc bouwkunst der 
Noormannen, tot geen hoogeren trap van ontwikkeling 
gebragt. 

Het meest volledige voorbeeld voor den bouwstijl 
der Noormannen in Engeland, is de Hoofdkerk van 
Norwich, in den jare 10*96 gegrondvest en verder ver
volgd in den loop der 12* Eeuw. De gewelven, het 
bovengedeelte van het koor, en het voornaamste deel 
der facade, zijn van lateren tijd. Behalve deze gedeel
ten, is het overige geheel in den zoo even behandel
den stijl, dat is zwaar en rijk, de vormen tamelijk 
willekeurig. De hooge toren, die op het kruis der 
Kerk is opgerigt, valt bijzonder in het oog. Dezelve 
is tot aan de spits toe oj>en en met een koepelgewelf 
bedekt; aan de binnen- en buitenzijde ten rijkste ver
sierd, waarbij de oorspronkelijke vormen uit eenvou
dige, doeh op eene bijzondere wijze door elkander 
geslingerde lijnen bestaande, zijn gebezigd. Het schip 
der Hoofdkerk van Rochester, hetwelk gezegd wordt 
in 1080 gebouwd te zijn, wordt voor het oudste der 
Engelschc hoofdkerken gehouden. Hetzelve is zonder 
gewelven; het onderste gedeelte der facade met het 
fraai versierde portaal, is mede zeer oud. 

6. DE GEDENKTEEKENEN IN DUITSCIILAND. 

Wij hebben de gedenkteekenen der vroeger ge
noemde landen, vóór die van Duitschland behandeld, 
daar dezelve in vele opzigten ons tot leiddraad kunnen 
verstrekken, om deze laatste behoorlijk te beschouwen. 
Nogtans zijn in geen geval de Duitsche gebouwen 
minder dan die van andere landen te achten; integen
deel gclooven wij met grond te kunnen aanmerken, 
dat juist in Duitschland het eerst de Westerschc be
grippen, die zich in het hier behandeld wordende 
tijdperk, in Europa ontwikkelden, tot meerdere rijp
heid zijn gekomen. Het groote tijdperk der Saksische 
keizers, bragt deze verschijnselen te weeg, hoewel 
het van zelve spreekt, dat deze nieuwe beginselen van 
ontwikkeling nog geheel gegrond waren op, en in 
verband stonden met de toenmalige bouwkundige 
hoofdvormen, en veel meer bepaaldelijk die der Oud

christelijke kunst. Zoo vinden wij, zelfs gedurende 
het grootste gedeelte van het tijdperk der Romaansche 
bouwkunst in Duitschland, den eenvoudigen vorm der 
basilica als de hcerschende. Van de gewelfde gebouwen 
worden slechts weinige uit dc 11» of het begin der 
12° Eeuw gevonden; eerst op het einde van het tijd
perk der Romaansche kunst, werden dezelve rijker en 
op eene meer uitgebreide schaal daargesteld. 

De oudste Duitsche gebouwen, uit het hier be
doelde tijdperk, waarvan wij sedert eenige nadere 
kennis hebben verkregen, behooren tot het einde der 
10» Eeuw. Derzelver karakter is echter reeds zoodanig 
gewijzigd, dat wij het daarzijn van vroegere derge-
gelijke gedenkteekenen met grond kunnen veronder
stellen. Voornamelijk in NoordeYijk-Duitschland (Sak
sen) van af den gulden Au, ontwaart men de eerste en 
belangrijkste getuigenissen van dezen vroegeren Duitschen 
kunstzin. Volgens de schriften der tijdgenooten, droe
gen de Saksische keizers steeds zorg, om dit, hun 
geboorteland, op alle mogelijke wijzen, door kunst
werken te versieren. Deze gedenkteekenen liggen alle, 
zoo ver dezelve ons bekend zijn, aan den Noordelij
ken rand van het Hartsgebergte; bij enkeleis de oor
spronkelijke inrigting nog duidelijk behouden geble
ven, terwijl andere door latere verbouwingen moeije-
lijker te onderscheiden zijn. Wij zullen hier eerst 
iets naders over deze gebouwen aanmerken. 

Bij de kerken merkt men doorgaans reeds op, 
dat dezelve in den vorm van een kruis zijn gebouwd, 
met eene genoegzame ruimte vóór het koor. De be
langrijkste hebben een hoog koor met eene crijpta 
onder hetzelve, welke niet zelden onder het geheel*» 
kruispand doorliep. Verder is de Westzijde tegenover het 
koor gelegen, op eene wijze ingerigt, die nadere op
merking verdient. Aldaar bevindt zich namelijk een 
laag portaal, dat met het binnenruiin der kerk oen 
geheel uitmaakt, en waarboven zich eene emporc of 
loge bevindt, die gemeenlijk naar de zijde van het 
binnenruiin, met rijk versierde arcaden is voorzien. 
Deze loges waren zonder twijfel bestemd voor de op
name van voorname bezoekers, inzonderheid der Kei
zerlijke familie. Het schijnt, dat dit portaal niet de 
loge boven hetzelve, de geheele breedte der kerk be
sloeg, zoodat het, van de buitenzijde gezien, zich als 
een tweede kruispand voordeed. Oorspronkelijk schij
nen met zulk een aanleg, geene torens verbonden te 
zijn geweest. Eerst later werden twee torens zoodanig 
vóór het gebouw opgerigt, dal zij het genoemde por-
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taal en loge, ter breedte van de zijpanden tusschen 
zich insloten. Tegenwoordig is echter van deze geheele 
inrigting zeer weinig meer te onderkennen, en bij 
enkele kerken, in de plaats daarvan, reeds vroeger eene 
tweede altaartribunc gebouwd. Bij de arcaden, die 
de zijpanden van het middenruim afscheiden, zijn ge
meenlijk om den anderen, pijlers en kolommen gebe
zigd. De pijlers zijn zoodanig geplaatst, dat hunne 
onderlinge afstanden gelijk zijn, aan de breedte van 
hel middenruim, waardoor dit laatste alzoo in eenige 
zuiver vierkante ruimten wordt verdeeld. Deze inrig
ting geeft een zeker rustpunt aan het oog. Bij oudere 
gebouwen, slaan gemeenlijk twee kolommen tusschen 
één dier hoofdpenantcn in. Intusschen staan deze pe
nanten in geen verband met de dienstverrigtingen, 
gelijk zulks bij Christelijke kerken in lateren tijd het 
geval was. Kolommen zonder penanten schijnen bij 
de Oud-Saksische gedenkteekenen niet gevonden te 
worden, doch wel somtijds penanten zonder kolom
men. Eene gaanderij met arcaden boven de zijpanden 
wordt echter hier even zoo min, als bij de andere 
Duitsche basilieken gezien. De bouwkundige détails 
uit dezen vroegeren lijd, zijn meestal van zwaren 
vorm, en eenigzins naar het antieke zwcemende; de 
ornementen zonderling en ruw gebeeldhouwd. Later 
wordt dit alles echter beter en onderscheidt zich door 
eene frissche en geestrijke behandeling. 

Een der merkwaardigste voorbeelden voor dezen stijl 
van bouwen, is de Slotkerk van Quedlinburg, welke 
in de plaats van een gebouw in vroegeren tijd, door 
Hendrik I gegrondvest, tusschen de jaren 997 en 1021 
is opgerigt. Dit gebouw onderscheidt zich door den 
rijkdom van dcszelfs aanleg, waarbij tevens verschei
dene bijzonderheden zijn op te merken. Zoo zijn b. v. 
aan de buitenmuren, (in de plaats van de later gebe
zigde lisenen), halve kolommen aangebragt, die tot 
onder het bogenfries opgaan. In een' dergelijken, 
doch ruwcren stijl, is ook de (thans veel verbouwde) 
Kerk van Wester-Groningen bij Halberstadt, die den
kelijk ook uit den tijd van Hendrik I afstamt; van 
dezelve wordt reeds in den jare 936 melding gemaakt; 
zoodat zij stellig niet minder oud dan die van Qued
linburg is. Evenzoo is het gelegen met de Slotkerk te 
Girnrode, in 960 gegrondvest. De Lievc-Vrouwe-Kerk 

te Maagdenburg uit het jaar 1044, behoort mede tot 
dit tijdperk, hoewel het binnenruim in de 13e Eeuw 
geheel verbouwd is, echter zoodanig, dat de oude con
structie en ordonnantie nog in onderscheidene gedeelten 
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te zien is. Volgens bestaande teekeningen, schijnt ook 
de Dom van Goslar in een' dergelijken stijl te zijn 
geweest. Deze Kerk, die in 1040 gegrondvest was, 
cn later veelvuldige verbouwingen had ondergaan, is 
echter eenige jaren geleden, voor afbraak verkocht en 
gesloopt geworden. Ook kunnen wij nog de Kerk van 
Frosc vermelden, niet verre van Hoijm gelegen. Wij 
vermeenen uit de détails, die hier rijker zijn, te kun
nen opmaken, dat dezelve omtrent den jare 1100 moet 
zijn gebouwd. 

Bij sommige kerken uit die oorden, welke in het 
laatst der l l e Eeuw zijn gebouwd, ziet men de arca
den, die de zijpanden van het middenruim scheiden, 
op eene wijze ingerigt, die den grootsten misstand der 
basilieken, (namelijk den schijnbaar te grooten last der 
zijmuren van het middenruim boven de arcaden) voor 
het grootste gedeelte wegneemt. De hoofdpenanten, 
tusschen ieder van welke zich hier slechts ééne kolom 
bevindt, worden door groote bogen, (die tot aan de 
lijst, welke onder dc ramen doorloopt, opgaan) onderling 
verbonden, terwijl zich tusschen dezelve kleinere en 
minder vooruitspringende bogen, bevinden. In allen ge
valle is deze inrigting veel grootscher, cn van betere 
ordonnantie, dan het daarstellen van kleine gaanderijen 
met arcaden boven dc zijpanden, zoo als dit bij sommige 
Romaansche basilieken in Italië plaatsvindt. Bij de hier 
bedoelde gebouwen zijn bovendien de ornementen en 
étails beteren zuiverder van vorm. Als hoofdvoorbeeld 
van eene dergelijk bouwwerk, noemen wij de Kerk van 
Huijsberg bij Halberstadt, in den jare 1080 aangevangen. 

In het Zuid-Westen van Duitschland, voornamelijk 
in Alemanië of Schwaben bevinden zich ook eenige 
gedenkteekenen van den basiliekenbouw. Bij deze zijn 
doorgaans alleen kolommen gebezigd, zonder bijvoe
ging van de genoemde penanten; de kapiteelen zijn 
daarbij zeer eenvoudig en hebben den vorm van ecnen 
teerling, die aan de onderzijde is afgerond, terwijl 
dezelve bij de Saksische basilieken gemeenlijk rijk ver
sierd, hoewel eenigzins ruw gevormd en met blad-
ornementen of andere willekeurige versierselen zijn 
voorzien. De gebouwen uit dit oord, zoo ver die ons 
bekend zijn, zijn evenwel in de tweede helft der 
11" en gedurende de volgende Eeuw gebouwd. Als 
voorbeeld noemen wij den Dom van Constanz, omtrent 
10ü2 gebouwd; de arcaden van het schip, zijn nog 
van den ouden bouw afkomstig, de vormen tame
lijk ruw; de kapiteelen hebben even als bij de bouw
werken der Noormannen, een' achtkantigen vorm. 

1 o 
— 1 o — 

In het midden van Duitschland, als te Thüringen, 

Franken en Deijeren, komen de basilieken minder voor, 
en zijn dezelve niet naar vaste grondregelen gebouwd. 
De Kerk van Paulin-zelle in het Thüringer woud, ge
bouwd in den jare 1105, is daarvan een merkwaardig 
voorbeeld. De eerste bewoners van het Klooster 
Paulin-zelle waren afkomstig uit het Klooster Hirschau, 
in Schwaben; de Kerk is alzoo ook naar het voorbeeld 
der Schwahische gebouwen genomen, zijnde dezelve 
gebouwd met kolommen, van eenvoudige teerlingvor-
mige kapiteelen voorzien. Het rijke portaal der Kerk, 
de vestibule, die zich vóór dezelve bevindt, en waar 
boven eene loge was daargesteld, behooren tot het laatst 
der 12e Eeuw. De kerk van den H. Jacob te Bam
berg, tusschen dc jaren 1073 en 1109 gebouwd, is 
mede eene dergelijke basilica met eenvoudige kapitee
len aan de kolommen; zijnde de eerstgenoemde met 
bladornementen in den Arabischen stijl versierd. Even
zoo is de Kerk van Heilbron, tusschen Ansbach en 
JSürnberg, die in den jare 1136 werd ingewijd. De 
Kerk van den II. Michaël te Bamberg (in 1121 inge
wijd) is daarentegen wederom met penanten, die van 
lijstwerken voorzien zijn, gebouwd. 

Een gebouw, in den hoogsten graad merkwaardig, 
is de Kerk van den II. Jacob te Regensburg. Dezelve 
behoorde tot een Schotsch klooster, waarvan er zich 
verscheidene in Duitschland bevonden, en de bijzon
derheden, die men bij den aanleg en de uitvoering 
van dit gebouw opmerkte, moeten ongetwijfeld aan den 
invloed dezer vreemde begrippen worden toegeschreven. 
Deze Kerk werd tusschen de jaren 1109 en 1120 ge
bouwd, doch onderging groote veranderingen in den 
jare 1200. De kolommen van het middenschip be
hooren echter nog tot den oorspronkelijken bouw, de 
kapiteelen zijn fraai versierd en wel op eene wijze, 
die ons de Engelsche bouwkunst uit die tijden te 
binnen brengt. Verder bezit deze Kerk nog een met 
rijke en hoogst zeldzame beeldhouwwerken versierd 
portaal, benevens eene zijdeur, die naar den kruis
gang leidt, en waarvan de gewelfde boog op de 
Engelsch-Normandischc wijze met zig-zag-ornementen 
is versierd. Het koor, dat niet is uitgebouwd, wordt 
door penanten, die zich tusschen de kolommen van 
het middenruim bevinden, van de zijpanden afgeschei
den. Deze laatste als ook het bovenste gedeelte van 
het gebouw, behooren tot de verbouwing van 1200. 

De Stad Hildesheim, een oude Bisschops-zetel, waar 
reeds van af het einde der ÏO*" Eeuw, ten tijde van 
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den kunstlievcnden Bisschop Bernward, de kunsten 
bloeiden, bezit mede vele voortreffelijke gedenkteeke
nen. Eenige der oude kerken dezer stad, behooren 
lot dc tweede helft der l l e Eeuw, zoo als de Kerk 
op den Moritzberg, eene basilica met kolommen, die 
echter, helaas! ten dcelc gemoderniseerd is, en de Dom, 
waar binnen zich tusschen de hoofdpenanten tclken-
reize twee kolommen bevinden; deze laatste, die mede 
vele veranderingen heeft ondergaan, bezit eene altaar
tribune, die aan dc buitenzijde rijk versierd is, en tot 
het jaar 1120 behoort. Belangrijker echter zijn de 
beide navolgende basilieken, die even als de Dom, op 
de Oud-Saksische wijze met afwisselende penanten en 
kolommen zijn gebouwd. De eerste is de Kerk S'. 
Godehard, in 1133 gegrondvest, zijnde aldaar de 
kapiteelen, lijsten en andere bouwkundige versierselen 
bijzonder prachtig, en de ornementen, hoezeer dezelve 
de vormen van dien tijd hebben, bijzonder edel. 

De tweede is de Dom van Trier; welke als eenen 
overgang tusschen de verschillende bouwwijzen in de 
Middeleeuwen, kan worden beschouwd. De geschiede
nis van dit gebouw is bijzonder eigenaardig. De eerste 
aanleg is van Romeinschen oorsprong, en gebouwd in 
den stijl der oude basilieken uit den tijd van Con-
stantinus; de kolossale kolommen aan de binnenzijde, 
zijn met elkander en met de muren, door groote 
gewelfde bogen verbonden. Omtrent het midden der 
l l e Eeuw, werden de kolommen in zware penanten 
veranderd cn had in dien zelfden stijl een belangrijke 
aanbouw plaats; de détails uit dit tijdperk van den 
bouw, voornamelijk aan de buitenzijde (naar het 
Westen) zijn zeer karakteristiek voor den toenmaals 
heerschenden strengen stijl. In de tweede helft der 
12e Eeuw, werd verder het Oostelijke koor aange
bouwd, in de sierlijke en levendige vormen van den 
lateren Romaanschen stijl, terwijl eindelijk omtrent 
1200, het binnenruim werd overwelfd en grootendeels 
veranderd; de détails dezer laatste verbouwing, zijn 
bijzonder fraai en fijn bewerkt. Men vindt hier en 
diér den spitsboog en den halven cirkelboog bij afwisse
ling gebezigd. 

De eerste belangrijke voorbeelden van het bouwen 
van gewelfde basilieken, treft men aan bij de drie 
Domkerken in de Midden-Rijnlanden, als die van 
Maintz, Worms en Speicr. Deze gebouwen schijnen 
reeds in zeer vroegen tijd naar hetzelfde hoofdbegrip 
te zijn aangelegd, zonder dat vreemde indrukken (zoo 
als b. v. die der Noormannen,) daarop van invloed zijn 
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geweest. Hunne hoofdvorm is die, der reeds meer
malen aangehaalde basilieken met penanten, welke 
bouwwijze zich ook in dit oord bijzonder schijnt uit
gebreid te hebben. Zware, massieve vierhoekige pe
nanten, dragen de arcaden van het midden-schip; de
zelve zijn om den anderen met halve kolommen voor
zien , die tot onder het gewelf oploopen. Men vindt 
geene sporen, dat er gaanderijen boven de arcaden van 
het middenruim zijn aangebragt geweest, gelijk dit 
gemeenlijk bij dergelijke gebouwen plaats vond; veel 
meer is bij dezelve algemeen gewerkt, om op eene, 
bij de gewelven passende wijze, de massa's der boven-
miiren te doen uitkomen, welke laatste genoegzaam 
worden verlevendigd, door de aangebragte halve kolom
men en vensteropeningen. Aangaande de geschiedenis 
van deze drie gebouwen, in verhouding tot elkander, 
hebben wij nog geene genoegzame bescheiden; omtrent 
hunne hooidinrigling, kunnen wij echter hel navolgende 
aanmerken. Het oudste bouwwerk is het schip van 
den Dom te Mainlz, (echter niet het gewelf boven het
zelve, hoewel de geheeleconstructie aanduidt, dat het 
gebouw daarop was aangelegd). Zonder twijfel behoort 
dit nog tot de l l e Eeuw, en vermoedelijk tot de jaren 
1009—1057. Dc ruwe détails en onuitgewerkte bouw
trant leveren eene reden te meer op, om hetzelve in 
dien vroegen tijd te plaatsen. Ten zelfden tijde schijnen 
de torens aan de Oostzijde, die veel overeenkomst met 
die van den Dom te Trier uit de 11° Eeuw hebben, 
gebouwd te zijn. Het Oostelijke koor schijnt daaren
tegen eerst tot de 12e Eeuw te behooren. De voor
naamste gedeelten van den Dom te Worms zijn waar
schijnlijk afkomstig van het gebouw, dat aldaar in den 
jare 1110 werd ingewijd. Het schip van deze kerk 
is meer uitgewerkt, de détails zijn rijker, schoon, zwaarder 
van vorm. De Dom van Speiër, schijnt van lateren 
tijd te zijn. Het geheel, (de veranderingen vanjongst-
verleden tijden daargelaten) kan beschouwd worden, 
als uit één hoofdidée te zijn voortgesproten. Het is 
echter zeker, dat het niet meer dc oorspronkelijke 
aanleg is, die men thans ziet, maar eene geheele ver
nieuwing, die na den zwaren en vernielenden brand 
in den jare 11G5, zal geschied zijn. De binnenzijde 
is in den gcmelden stijl, op eene edele en belangrijke 
wijze daargesteld, terwijl de buitenzijde rijk versierd 
is. Onder de daken loopen overal gaanderijen rond, 
de kroonlijsten zijn met goede levendige profillcn voor
zien, waarbij groolendeels (gelijk zulks in die tijden 
meer gevonden wordt) de antieke vormen zijn nagc-
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volgd. Voorts komen in aanmerking, de nieuwere 
deelen van dc beide andere Domkerken, welke tot 
het einde der 12e en het begin der 15= Eeuw behoo
ren, en een blijk zijn, van den overgang uit het laat
ste ontwikkelingstijdperk des Roniaanschen stijls, tot 
Gcrmaansche begrippen. Dit zijn: Het Westelijke koor 
van den Dom te Worms, en de verbouwingen in den 
Dom te Maintz, die, na den grooten brand van 1191 
voorgenomen, doch eerst in 1259 voleindigd werden. 

! Deze laatste verbouwing is bijzonder belangrijk. De 
li muren der oude zijpanden, het Westelijke kruispand 

en koor, als ook de gezamenlijke gewelven, zijn daar-
I onder begrepen. De gewelven zijn reeds in den spits-

bogenvorm, aanvankelijk zeer weinig, doch later meer 
boven den halven cirkelboog verheven. Voor het overige 
zijn nog dc Romaansche vormen, echter zeer ligt en 
sierlijk gebezigd, hoewel dezelve hier en daar niet van 
overlading zijn vrij te pleiten. 

In de Oorden van den Neder-Rijn is mede een 
aantal gewelfde kerken, welker bouwtrant zich aan 
dien van den zoo even genoemden Dom aansluit. Dezelve 
behooren alle tot den laatsten tijd van den Roniaan
schen stijl, zijnde het begin van de 15e Eeuw. De 
heerschende krijg tusschen de Vorsten Philip en Olto 
op het einde der 12e Eeuw, had eene groote verwoes
ting onder de aldaar bestaande gedenkteekenen te weeg 
gebragt; zoodat bij den wederopbouw, de gelegenheid 
voorhanden was, om de oude vormen te veranderen, 
of geheel te verlaten. Men vindt algemeen aan de 
binnenzijde, slanke pijlers, doch zonder de grootsche, 
verhevene détails, welke, voornamelijk aan den Dom 
van Worms en dien van Speiër zulke belangrijke uit
komsten hebben opgeleverd; ook zijn boven de arcaden 
gemeenlijk gaanderijen aangebragt, alsmede hier en daar 
ruime emporen; zoo aan de binnen-, als buitenzijde, 
werden de gebouwen meestal rijk versierd, doch niet 
zelden overladen met vreemdsoortige ornementen; ook 
het gebruik maken van den uitgetanden boog, die 
men bij den lateren Romaanschen stijl vindt gebezigd, 
gaf aanleiding tot de zonderlingste vormen voor ven
steropeningen. Bij de laatste gebouwen van deze soort, 
ziet men reeds nu en dan den spitsboog gebruikt. 

De Romaansche kerken van het naburige Limburg 
en llelgié', zijn, hoezeer dezelve denstempel van hooge-
ren ouderdom dragen, evenwel bijna in denzclfden stijl, 
als de voornoemde Duitsche gebouwen van de Neder-
Rijnlanden. Als zoodanig noemen wij hier voorname
lijk: de Kerk van S'. Servatius te Maastricht, Notre 
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Dame la Chapelle te Brussel, (waarvan de oudste ge

deelten reeds in den lateren Romaanschen stijl zijn) 
en de Hoofdkerk van Doornik. 

Voorts heeft men nog in Duilscliland den Dom van 
Halherslailt, waarvan de oudste gedeelten in het on
derste deel der facade, mede in den Romaanschen stijl 
zijn, hoewel de spitsboog aldaar de heerscliende vorm 
is, zoodal men dezelve welligt in een later tijdperk 
moet rangschikken. Hoogst belangrijk is ook het 
oude, hoewel geringe gedeelte van den Dom van Freiburg, 
in liet Saksische Erzgebergte; wij bedoelen de zooge
naamde gouden poort, een der schoonste portalen iu 
den Romaanschen slijl, waarbij men wederom het toen 
ten tijde op nieuw ontwaakte gevoel voor de antieken 
opmerkt, echter op eene wijze die als geheel zelfstan
dig kan worden beschouwd. 

Deze zelfde sierlijke en bevallige wijze van bouwen, 
treft men ook aan bij vorstelijke slotkapellen, die te dien 
tijde (op het einde der 12e en het begin der l ö c Eeuw) 
werden daargesteld en het kenmerk van een bijzonder 
lijpe dragen. Het zijn gewoonlijk twee kapellen boven 
elkander; de onderste met zware, en de bovenste met 
ligtere vormen gebouwd; meestal bevindt zich eene ope
ning in het gewelf, dat de beide ruimten afdeelt, en 
waardoor dezelve met elkander in gemeenschap staan. 

Wij hebben hierboven meermalen doen opmerken, 
dat bij verschillende Duitsch-Rotnaansche gedenktee
kenen de spitsbogen reeds waren gebruikt; voorname
lijk in de Neder-llijnlanden zijn de gebouwen uit het 
begin der l ö e Eeuw, in dit opzigt wel der opmerking j 
waardig. Nogtans schijnt deze vorm bij de meeste 
dezer gedenkteekenen, eerder toevallig of uit zucht tot 
afwisseling te zijn ontstaan, dan wel oin door denzelven, 
de kunst tot eene verdere ontwikkeling op Ie voeren, ij 
Dit laatste is ecliter wel het geval bij eenige andere j 
gedenkteekenen, welke gelegen zijn in die oorden, 
waar, gelijk hier boven is gezegd, de Romaansche ge- i 
welvenbouw een hooger standpunt had bereikt, zoo 
ab in Saksen, Thüringen, Hessen en Franken. De 

arcaden van de middenruimten dezer gedenkteekenen, 
zijn met penanten voorzien, regelmatig door spitsbo
gen verbonden, die even als de penanten meer of min
der door lijstwerken zijn versierd; om den anderen 
zijn aan deze penanten de pijlers ter ondersteuning van 
het gewelf aangebragt en ook dit laatste is meestal 
in den vorm van een' spitsboog. Aan de binnenzijde 
is dus deze vorm de heerscliende, alhoewel het overige 
geheel in den Romaanschen stijl is uitgevoerd. De [ 
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II uiterlijke vormen daarenlegen, en alles wal aan de 
buitenzijde ziglhaar is, zoo als de vensters en porta
len hebben gemeenlijk den halven cirkelboog be
houden. Slechts bij' die bouwwerken, welke lol de 
laatste ontwikkelingsperiode behooren, ziet men ook 
in het laatste geval den spitsboog gebruikt, en onder
gingen de vormen eene verandering, dewelke men 
ecliter als het begin van den Gennaanschcn slijl moet 

I beschouwen. Overigens nierken wij nog in het alge
meen aan, dat de meeste hier behandelde gedenktee
kenen (eenige weinige uitgezonderd) nog niet genoeg
zaam zijn onderzocht, noch dcrzelver geschiedenis na
gespoord, om met eenige zekerheid omtrent den lijd 
hunner daarslelling, welke gemeenlijk op overleverin
gen berust, te kunnen besluiten. Wij kunnen ecliter uit 
den geheelen aanleg en voornamelijk uil de détails, 
(niet uit de spitsbogen, die niets bewijzen zouden) van 
al deze gedenkteekenen besluiten, dat derzelver bouw 
eerst op het einde van hel tijdperk der Romaansche 
kunst heeft plaats gehad. 

Een der vroegste dezer bouwwerken, hetwelk ze
kerlijk nog tot de 12e Eeuw behoort, is de Kerk van 
het slifl St. Pieter tc Frislar in Hessen. Aan de 

binnenzijde zijn de vormen zwaar, doch aan de buiten
zijde reeds bijzonder uitgewerkt en sierlijk. Verder 
heeft men nog de Kerk van het Klooster Mcmlcbcn 
aan den Unslrut, tegenwoordig eene ruïne; zijnde oor
spronkelijk wel geene gewelfde, maar toch eene met 
penanten voorziene basilica geweest: men houdt dezelve 
in het algemeen voor een gebouw uit de 10e Eeuw; 
hoewel hel karakter der bouwkundige deelen, als ook 
de vorm en versiering van het koor dit tegenspreken. 
Voorts het schip en kruispand van den Dom te Naum-
berg, waarvan de versieringen zeer fraai zijn, als ook 
bet middengedeelte van de Grijpta onder deze Dom
kerk; (de overige gedeelten behooren tot een vroeger 
tijdperk der Romaansche kunst). Het Westelijk deel 
en het kruispand der Kerk Ie Freiburg aan den Va
st rut, zijn mede in dien stijl, hoewel met de Romaan
sche reeds hier en «laar Gérmaansche vormen zijn ver
mengd, zoodat dit welligt reeds eenigzins laat in de 
13" Eeuw is daargesteld. Het schoonste en rijkste 
voorbeeld dezer soort van werken, is echter de Dom 
van Hamberg. Men vermeent, hoezeer ten onregte, dat 
dit gebouw in den aanvang der l l e Eeuw is gesticht. 
Evenmin was dit in bet begin der 12c het geval, in 
welken Laats ten lijd, van aldaar plaats gehad hebbende 
bouwwerken wordt gesproken. Het Westelijke kruis-

2 
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pand en het koor van dezen Dom, als ook de torens 
met de sierlijk uitgewerkte voorsprongen aan de lioe-
ken, zijn alle van eenigzins lateren lijd, dan liet 
overige gedeelte des gebouws, daar dezelve aan de 
buitenzijde ook reeds den spitsbogen vorm verloonen. 
Eindelijk behooren ook nog tot dil tijdperk, «Ie oud
ste doelen van de Kerk SI. Sebald tc; Nurnberg; als: 
het schip en het grootste gedeelte der Westzijde. 

In het Zuiden van Diiilselilaud vindt men desge
lijks voorbeelden van den boven behandelden stijl, 
echter van minder goede uitvoering. Tol deze be
hooren: 

De Kerk te Neusladt aan den Wieu in Oostenrijk ; 
(waarvan echter het koor later is gebouwd). 

De oudste deelen aan de Westzijde der St. Stcpha-
rwt-Kerk te Weenex. 

De Dom te Bazel, vermoedelijk uit het begin der 
l l c Eeuw. 

De Kerk le Gebwiller in den Flsas. 
Hel kruispand van den Dom le Freiburg in 

Breitga», en 

Hel kruispand en het koor van den Dom te 
Straatsburg. 

De Parochie-Kerk van Gelnhausen is mede zeer 
belangrijk. De hier behandeld wonlende stijl is bij 
het middenschip eenvoudig, doch bij het kruispand en 
het koor ten hoogste rijk en sierlijk uitgevoerd, terwijl 
men tevens bij dezelve eene tamelijk duidelijke toena
dering lot de beginselen van den Germaanschen stijl ont
waart. Ook bij de oudsie deelen en voornamelijk aan 
het koor van den Dom te Maagdenburg, bemerkt men 
hetzelfde; daar hij dit gebouw, waarmede reeds in 
1208 of 1211 een aanvang gemaakt is, niettemin de 
beginselen van den Germaanschen stijl reeds een zeker 
overwipt hebben verkregen. 

Eigenaardig belangrijk zijn verder de kloosterge
bouwen in den Duitsch-Roniaanschen slijl en daarbij 
inzonderheid de kruisgangen, die de binnenplaatsen 
omringen. Deze werken zijn ons door nienscheii nage
laten, die door vermogen en genie bevoorregt, in slaat 
waren, deze gedenkstukken daartestellen; do Ro
maansche slijl vooral wat hel decoratieve betreft, ver
toont zich bij deze bouwwerken in al haren rijkdom 
en sierlijkheid. 

Al wat venier tot veraangenaming van hel leven 
werd gebouwd, staat echter bij het groot aantal 
prachtige klooslers, die ons bekend zijn, op den achter
grond. Aangaande de minder talrijke overblijfselen 
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van prachlige Ridder-kasteelen hebben wij reeds vroe-
' ger iels gezegd. De gaanderijen der facades, welke daarbij 

voornamelijk opmerking verdienen, slaan overigens op 
gelijken trap met de gemelde kloostergangen. Over
blijfselen van particuliere woningen zijn zeer zeldzaam, 
men vindt echter eenige weinige overblijfselen, die op
merking verdienen, uit den laats ten lijd der Romaan
sche kunst, onder anderen tc Regensburg, te Goslar 
en voornamelijk te Keulen. 

7. DE GEDENKTEEKENEN IN SCANDINAVIË 
EN NOORD-AMERIKA. 

De gedenkteekenen van Romaansche bouwkunst in 
de Scandinavische landen, zijn, zoo ver dezelve ons be
kend zijn, niet bijzonder belangrijk. Niettemin beslaan 
er in hel binnenland van Noorwegen eenige kleine ge
denkteekenen, die voor de Geschiedenis der Kunst wel 
eenige opmerking waardig zijn. Dit zijn eenige van 
hout gebouwde Kerken, die, hoewel dikwerf bij ge-

' deelten vernieuwd, toch nog hunnen alouden aanleg 
en vorm hebben behouden. De Kerken van Borgund 
en l'rncs in het stiftgebergte, alsmede de Kerk le 
Hitterdal in Teilemarken, zijn ons uit afbeeldingen be
kend. Door vergelijking van de verschillende oude, nog 
aan deze Kerken overgebleven gedeelten, laat zich hel 
volgende opmaken. Hunne oorspronkelijke aanleg is die 
der basilieken mei kolommen en halfrond afgesloten koor; 
de verdere inrigting is echter meer Bijzanl ijnsch dan 
Romeinsch, daar het koor door een beschot wordt 
afgescheiden en een bijzonder bouwdeel uitmaakt; 
zijnde hetzelve als zoodanig door een koepeltorentje, 
dat geïsoleerd boven hel gebouw oprijst, aan de bui
tenzijde ziglbaar. Een lage met arcaden aan de bui
tenzijde voorziene omgang of gaanderij, die builen om de 
kerken, (ten minste aan die van Borgund in Hitter
dal) rondloopt, schijnt mede aan Bijzantijnschen in
vloed le moeien worden toegeschreven. De betrekking, 
waarin de Scandinavië», sedert het einde der 10" Eeuw, 
tol Rusland 'en Konstantinopel stonden, is echter ge
noegzaam, om dezen invloed duidelijk temaken. 

In Zweden zijn eenige ruwe van graniet opgetrok
ken gehouwen, welke tot het midden der 12u Eeuw 
behooren, en waarhij zonder vreemde bijvoegselen, 
eenvoudig de vorm van den balven cirkelboog als ken
merk van den Romaanschen slijl voorkomt. Tol deze 
werken behooren onder anderen: 

De oude Kerk bij t'psala, welke men gewoonlijk 
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voor eenen, aan Oil in gevvijden tempel houdt; deszclfs 
bouw werd onder de regering van Erich den Heilige 
omtrent 115o voleindigd. De ruïnen van het klooster 
Alwuslra en de Kerk van het klooster W'rela in Oost-
Gothland, als ook de ruïnen van het kloosterNijilula 
in Smuland. 

De oudsie gebouwen in Denemarken, zoo ver die 
ons bekend zijn, hebben een vcrwandlcn slijl met 
die van fioord-Duilschland. Een derzeive, de Kerk van 
Westerwig in Jutland aan de Westelijke bogt van den 
Lümsjord, in den jare 1110 gegrondvest, is eene ba
silica, bij welke zware kolommen en pijlers met elk
ander afwisselen. Eene andere, namelijk de crijpta 
van de Kerk te Viborg in Jutland is zeer regelmatig 
gebouwd en gelijkt op de Duitsche crijpten: de ko
lommen, die het kruisgewelf dragen, hebben eenvou
dige leerlingvormige kapiteelcn. 

Het is bekend, dat reeds in de 10° Eeuw, langen 
lijd vóór Columbus zijne ontdekkingsreis met goe
den uitslag bekroond zag, de stoute zeevaarders uit 
het Noorden van Europa, naar de eilanden en het vaste 
land, aan de kust van Noord-Amerika waren overge
stoken en aldaar volkplantingen hadden geslicht. De 
jongste navorschingen hebben omtrent deze vroegere 
gemeenschap tusschen de beide w erelddeelen, die ech
ter later in vergetelheid geraakt was, vele belangrijke 
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oorkonden aan hel licht gebragt. Ook aangaande de 
bouwkunst zijn reeds eenige bijzonderheden bekend. 
Men heeft namelijk in Groenland de ruïnen van drie 
ronde gebouwen onldekl, die uil de vroegere middel
eeuwen afkomstig, vermoedelijk tol baplisleriënwaren 
gebouwd. 

Twee derzelvc bevonden zich in de nabijheid der 
Kerken van Igalikko en Kakorlok. Ken ander over
blijfsel is echter merkwaardiger; hetzelve slaat nog 
overeind te Newport op het eiland Blinde gelegen aan 
dc kust der Verecnigdc Staten van Noord-Amerika. Hel 
is eene rotonde van 23 Voel in middellijn, rustende 
op acht zware ronde pijlers, met eene ruwe dek
plaat voorzien, die onderling door halfcirkelbogen 
worden verbonden. Ook dit gebouw was zonder twij
fel een baptisterium. Van de lagere gaanderij, die het
zelve naar alle gedachten omringd heeft, is geen spoor 
meer overig. Men vermoedt, dat dit gebouw, door Bis
schop Erik, die in den jare 1121 naar Finland loog, 
om zijne landgenooten le bekeeren, en de reeds be
keerden in hun geloof tc sterken, is opgerigt. Dit ge
denk teeken, dat, hoewel iu ruwen vorm, geheel in den 
Europeesch-Romaanschen slijl is gebouwd, vormt eene 
merkwaardige tegenstelling met die aloude gedenktee
kenen, welke in bet Zuiden van dil werelddeel wor
den gevonden, en waarop wij later zullen terugkomen. 

I 
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BESCHRIJVING VAX DE ROMAAXSCIIE K A P E L '). 

r e overblijfselen van «leze Kapel, staan aan de 
Oostzijde van liet Valkhof en hebben als bouwval, door 
het omliggende geboomte een schilderachtig aanzien. 
Zij die eenigzins bekend zijn met den Romaanschen 
bouwstijl, zullen bij oplettend onderzoek, geen oogenblik 

') Daar liet tweeledig opvatten van kunsttermen, zoo dikwijls aan
leiding tut verwarring kan geven, gevoelen wij ons vcrpligt, liicr 
aan te merken, dat wij op gezag der voornaamste Schrijven van 
tateren tijd, met Romaansch, dien bouwstijl bedoelen. welke van de 
10* tot in de 13' Eeuw gebloeid heeft, en afgezonderd is van bet 
Oud-Christelijke tijdperk, waarvan de Jlijziuitijnsehe stijl, vroeger 
in Duitschland nienw-tirieksch genaamd , een onderdeel uitmaakt. 
Vroeger bestempelde men ilcn Romaanschen bouwstijl met den naam 
van HijzantiJHtcli utf'oor-üothiseh, doch door meerder onderzoek 
tot betere verdceling gekomen, heelt men den naam van Ro
maansch. die hier en (laar reeds gebruikt werd, algemeen toege
past. Terwijl de Bijzantijnsche stijl nog steeds deszcMs hoofdzetel 
in het Dosten had, was de Romaansche bouwstijl in het Weten 
heerschende en beeft in overeenkomst met de Romaansche talen, 
die nagenoeg ten zeilden tijde uit hel latiju ontsproten, denzellilen naam 
verkregen. De Lombardische stijl, welke vroeger door velen als 
eencn geheel afzonderlijken bouwstijl beschouwd werd, wordt 
echter thans aangemerkt als een onderdeel van den Romaanschen. 
Men zie hierover, KüoLls's Handbuch der Kunslgeschichte. Het 
is niet onbelangrijk, te weten, wat aanleiding tot deze Romaan
sche ontwikkeling kan gegeven hebben. RIOOLPUUS GLABER berigt 
ons. dat omtrent het jaar 1000. vele Kerken gebouwd, ja vele af
gebroken en herbouwd zijn. zie: Kerkelijke Oudheden van VAN 
MEISSEN en VAN RIJM, Bisdom Deventer, Deel I, Pag. 107. Door 
vele Schrijvers wordt gezegd, dat in de !)•• en in bet begin van de 
10' Eeuw, de volken op grond van Vers 3 en 4 , (lap. 20 . van 
den Apocalijpsus, het denkbeeld hadden opgevat: nd.it zoodra het 
njaar 1000 zoude verstreken zijn, de Antichrist zoude verschijnen 
»en het laatste Oordeel zoude komen." Dat dus de boirwlust, nadat 
deze vrees geweken was, zich algemeen geldende heelt gemaakt, is 
zeer waarschijnlijk. 

twijfelen aan het juiste tijdperk van derzelvcr bouw. 
SIMON VA.N LEEUWEN ') zegt „Op den Burg tot Nim-

„wegen is nog tegenwoordig een ganls oude Funiim 
„of Kapel te sien, daar in de oude Duitsers haren 
„ Heideiisen godsdienst gedaan helmen," en verder 5) 
„Sy hebben ook hare besloten plaatsen gehad, daar 
„sy haren godsdienst pleegden, daarvan nog het al-
„oude Fanuin tol Nimwegen op den Burgt geseyd 
„wordt een overblijfsel te syn." 

IN DE BETOUW, 3) zegt dal dit tempeltje oorspron
kelijk eene ronde (?) gedaante gehad heeft en schrijft 
dit mede aan Romeinschen oorsprong toe, terwijl men 
bespeuren kan, dat de zuilen, voetstukken, kroonlijs
ten en friezen run marmer (?) hem bijzonder in dit ge
voelen versterken. 

Als men in aanmerking neemt, dat de ornemen
ten van den Romaanschen bouwstijl oorspronkelijk uit 
de antieken ontleend zijn, iels dat bij onze kapel vrij 
slerk plaats heeft, en dat onze geleerden volstrekt niet 
met de middeleeuwsehe bouwwerken schijnen bekend 
geweesl Ie zijn, en daarbij veelal de meer grondige 
bouwkundige kennis ontbeerd hebben, dan is het niet 
le verwonderen, dat de nagevolgde korinlhische ka
piteelen hen in dit gevoelen versterkten. Haddc In 
DE BETOUW de fragmenten der kroonlijst 4) oplettend 
beschouwd en even als de kleinere kapiteelen verge
leken, dan zou hij de afwijking van het Romeinsche 
beginsel voorzeker ontwaard hebben, tenzij eene min-

') Batav: Illuslr: Dl. I. Hoofdst. I. Pag. 10. 
') Dl. I. Hoofdst. X . Pag. 387. 
") Bijvoegsel lot de Lotgevallen enz. 
*•) Friezen zijn er niet. Deze fragmenten zijn overigens niet van 

marmer maar van eenen grijsachtigen zandsteen, 
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derc bedrevenheid hem belet heeft, deze fijnere ver
gelijking, wat het ornementale belieft, te maken. 

Professor REUVENS, toegerust met de meerdere ken
nis der Middcleeuwsche bouwkunst, zegt dan ook >) 
reeds in onzen lijd, dat deze meening ongegrond is en 
dat men deze Kapel aan den Nienw-Grieksclien bouw
stijl toeschrijven moet. Volgens de terminologie van 
het jaar 1820, gebruikt hij deze benaming, hoewel 
daarbij dadelijk valt aan te merken, dat dit Nieuw-
Grieksch slaat op de gebouwen in cc\ii-Ilij:antijnschcn 
stijl, tegenwoordig algemeen zoo geheeten, en dat des-
zelfs kenteekenen, geheel verschillen met die van den 
Romaanschen stijl, ten zijnen UjduVoor-golhisch genaamd, 
zoodat zijne opmerking eenigzins onduidelijk is. Zijne 
vergelijking met de Kerk te Memlcben, 2) is overigens 
juist. Hij schrijft hel bouwen van onze Kapel toe aan 
FKEDEJIIK BARIIAROSSA. 

Zoo als wij bij den aanvang zeiden, zal het ons 
niet nioeijelijk vallen, ons gevoelen, hetwelk met dal van 
Professor REUVENS overeenkomt, door behoorlijke be
scheiden te staven. Uit onze afbeeldingen en uil onze 
beschrijving zal zulks genoegzaam blijken. 

Daar evenwel deze overblijfselen in verband met 
de afgebroken gebouwen geslaan hebben, hebben wij 
onze toevlugt moeten nemen lot één der plaatjes uit 
ARKSTEE 3 ) , door PRONK geteekend en ook te vinden 
in het Verheerlijkt Nederland; een aantal plaatjes uit
gegeven door TtRtON lot opluistering van den Tegen-

woordigen Slaat der Nederlanden. De teekeningen van 
PRONK hebben doorgaans eene onbehagelijke stijfheid, 
doch bezitten voor hel bouw kundige veelal eene groote 
verdienste van naauwkcurigheid 4), zoodat wij zonder 
aarzelen daarvan hebben gebruik gemaakt. 

De bouwval, zoo als die zich tegenwoordig vertoont, 
beslaat uit een halfrond, gedekt door eenen halven 
koepel; ter wederzijde zijn twee muren ziglbaar, die 
slechts een gedeelte van de hoogte van het halfrond 
bereiken en duidelijk de overblijfselen van grootere mu
ren blijken te zijn. Wij zijn inderdaad verwonderd, 
dat lx DE BETOUW van deze muren geene melding 

') Antiquiteiten, Dl. II. 1«« Stuk, Pag. 125. 
•) Die hij uit STIF.UI.ITZ, Alt-Deutschen Baukunst aanhaalt. 
') II. K. ARKSTEE, Nijmegen de oude Hoofdstad der Batavieren. 

Amst. 1733. Zie PI. I. Fig. 5. 
•) Waarom wij deze plaatjes de voorkeur geven boven eene me

nigte der moderne staalplaten, enz. die door de meest onbestaanbare 
effecten, (1; grofste gebreken en onnauwkeurigheden trachten le 
In'dek ken. 

maakt; had hij slechts oppervlakkig jde overeenkomst 
der bouwmaterialen ') en de drie bogen in den Noor
dermuur beschouwd, dan zoude hij, bij een weinig 
nadenken, zijne stelling: „dat dit tempeltje gehad 
„heeft eene ronde gedaante, gelijk de oude Tempels 
„gewoonlijk hadden, om het gewelf des Hemels te ver
beelden," hebben opgegeven. Het schijnt dat dit vaste 
denkbeeld, dat hij opgevat heeft, nog voedsel vindt in 
zijne vermelding van een welfscl dat vroeger aan de 
Westzijde van dc Stad, builen aan de Waal gestaan 
heeft J). Op gezag van de vele Romeinsche oudhe
den aldaar gevonden, schijnt dit een sacellum geweest le 
zijn. In allen gevalle is het zeker, dal bij laag water, 
alhier de grondvesten van een grool gebouw ontdekt zijn 
geworden. Onze ijverige oudheidkundige schrijft aan dit 
Sacellum eene gelijke gedaante als die der Romaansche 
Kapel toe, cn wij kunnen zeer goed de reden Tan deze 
vergissing opsporen, als wij nagaan, dat, behalve in de 
Romeinsche basilieken, in sommige Tempels zulke halve 
nissen geplaalst waren; men zie bij voorbeeld: de zoo 
dikwijls afgebeelde Tempel van Venus op het oude 
Forum te Rome. Oppervlakkig beschouwd, heeft nu 
deze soort van nissen veel overeenkomst met onze 
Kapel, maar reeds bij het beschouwen van den halvcn 
koepel, die bij de Romeinsche gebouwen, meest altijd 
de sporen van Gaissons draagt, zien wij dadelijk het 
verschil, zonder zelfs te spreken van deramen, kolom
men, cn van de krocht. Dat overigens onze Kapel 
niet rond kan geweest zijn, wordt bewezen door den 
vlak afgesneden muur van het gewelf. 

Overgaande tot de beschrijving, dan zien wij in de 
eerste plaats het halfrond van dc vóór- binnen- of 
Westzijde 3). De doorsnede of breedte van dit half
rond bedraagt nagenoeg (>,S.*i N. F. Van uit den grond 
zien wij iu den muur, 5 wijde bogen verrijzen, wel
ker afgebroken sleenen duidelijk het wulf van eene 
gewezene krocht (crijpta) doen veronderstellen en on
der deze bogen in den gaven muur 3 ronde galen. De 
eigenlijke vloer van de Kapel is dus nagenoeg 2,15 
N. E boven den grond verheven geweesl. Op nage
noeg i,.")N. F. hoogte boven den vloer, zijn vijf ramen 
aangebragt, welker posten vrij slerk toeloopen; zij 

') Tufsteen. 
') En in de 17' Eeuw door de Stedelijke Regering, aan Prins 

MAIRITS VAN NiSJAC, Stadhouder van Kleef vereerd werd. Zie: Iets 
betreffende «Ie gevondene Oudheden op «Ie Winseling Lennepe-Kamer 
en den Roomschen Voet. Nijmegen 1802. 

•) PI. I. lig. 1. 

http://nd.it
http://Stif.ui.itz
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hebben ronde bogen en zijn nagenoeg op gelijken af
stand van elkander geplaatst, terwijl liet middelste! 
iels hooger is. Onder deze ramen zijn twee lage ronde 
nissen ziglbaar; limine plaats is tusselien liet eersteen 
tweede raam, le rekenen van af de kolommen. De 
muur loopt voorts glad uil in het wulf. 

Aan beide zijden nu van dil halfrond, zien wij eene 
kolom geplaatst op een boog voetstuk. Dit voetstuk 
neemt eenen aanvang op de boogie van den vloer en 
is op zich zeiven 1,4 N. E. boog. Deze kolommen en 
derzelver voetstuk, zijn van ligt grijzen zandsteen gebei
teld en steken af tegen de meer geele kleur des tuf-
steens. Zij zijn geplaatst in den boek van den muur, 
zoodat het voetstuk niet uitsteekt, maar den hoek vormt, 
en d e kolommen dragen dus d e voorzijde van het 
gewelf. 

Vlak naast deze kolommen sluiten zich de zijmu
ren aan het halfrond. De Noorderlijke Ier lengte van 
•i, en d e Zuidelijke ter lengte van ongeveer 4,3 N. E.') 
Bij beide deze muren zien wij het gewelf van de 
krocht en ook de sporen van den vloer ter zelfder 
hoogte. In eiken muur is onder de bogen een door
gang, welke echter half bedekt is door den grond. 
Dit zijn de ingangen van de krocht. Aan den Noorde
lijken muur zien wij hoven den vloer, drie kleine bogen 
en tusschen den middelsten en den buitensten boog, twee 
kleine kolommen van denzelfden zandsteen. In strijd 
met de groote kolommen, welke psew/o-Corinlhische 
kolommen bezitten, hebben deze kleine kolommen 
afgeronde teerling-kapileelen; de basementen zijn ove
rigens alle atlisch. Aan den Zuidelijken muur zien wij 
eene soort van nis met platten boog, welker steenen 
ons van lateren tijd toeschijnen, zoodat wij lol behoud 
der S) metric aldaar dezelfde 5 bogen als oorspronke
lijk moeten veronderstellen. Deze muren zijn, zoo als 
wij gezegd hebben, bij gedeelten afgebroken; ook 
boven aan de voorzijde van het gewelf, ziet men hel 
begin van eenen regt opgaanden muur. 

Beschouwen wij het halfrond van de builen- ach
ter- of Oostzijde, dan ziet men nog duidelijker des-
zelfs Romaansch lijpe, J) Het halfrond rust legen den 
broederen region muur van welken wij zoo even spraken, 
en is verdeeld in twee verdiepingen, afgedeeld door 
eene schuins afloopende lijst, zoodat de bovenste ver
dieping eenigzins ingetrokken is. In de onderste ver-

') Zie de Doorsnede, PI. II. Fig. 2. 
') PI. II. Fig. 4. 

dieping zien wij G lisenen, bijzonder kenlecken van 
den Romaanschen bouwstijl, onderling verbonden door 
twee plalle of gedrukte bogen, welke in hel midden 
op eene soorl van consoles rusten. Daaronder zien wij 
dezelfde drie galen, die echter tamelijk willekeurig 
Iwec der lisenen afbreken. Boven de schuins alloo-
pende lijst, ontmoeten wij weder de vijf ramen, wel
ker schuins inloopende posten alhier echter een ge
broken eigenaardig profil hebben. Ter ondersleuning 
van de kroonlijst is eene reeks van kleine boogjes, 
boogfrie» genaamd, boven de ramen aangebragt. Dil 
is mede een voornaam kenlecken. Tusschen de ramen 
zijn regtstandig boven de liscncn kolommetjes geplaatst, 
(zes in gelal) die pilaslergewijzc halverwege uit den 
muur steken; zij rusten op de lijst en ondersteunen 
de bogenfrics, zoodat deze hoven-verdieping in vijf 
afdcelingen verdeeld wordt, terwijl in elke afdeeling 
vier kleine boogjes ingedeeld zijn. Deze boogjes wor
den, behalve door de pilasters of kolommetjes ook 
door kleine consoles gedragen. De kroonlijst heeft een 
eigenaardig profil en eene aaneengeschakelde rij van 
ornementen. Zij is tegenwoordig met planten begroeid 
en eenige stukken zijn reeds naar beneden gestort. 
Boven deze lijst ziet men den koepel verrijzen. 

Dit nu is de uiterlijke gedaante der Romaansche 
Kapel; de twee uitstekende muren aan de Westzijde 
zijn even zoo begroeid met klimop, enz. cn vóór de
zelve liggen aan beide zijden eenige fragmenten van 
kolommen, enz., van welke wij straks bij de détails 
nader zullen spreken. De bouwmaterialen bestaan in 
den Iufslcen, welke veel kleiner dan die van de acht
hoekige Kajiel, ter grootte van nagenoeg van 0,54 X 
0,18 a 0,4 X 0,1 N. E. , in horizontale lagen zeer 
geregeld gemetseld is. De kolommen enz. van binnen 
en dekapiteelen, consoles en kroonlijst, zijn van den 
reeds genoemden ligt grijzen zandsteen '), zoodat dit. 
volmaakt overeenkomt met de Romaansche bouwwer
ken aan den Rijn J). 

Deze beschrijving van den nog bes taanden bouw
val, laat geen oogenblik aan deszelfs Romaansch lijpe 
twijfelen en daar deze bouwstijl van de 10e Eeuw lot 
in de 13" Eeuw heerscliende is geweest, komen wij 

i tot de natuurlijke gevolgtrekking, dat, daar de geschie-
; denis vermeldt J), dat in het jaar lliio Keizer FRE-

') l'.n niet van manner, zoo als Ia ut BITOCW zegt. 
*) Zie ISolSSEREE. 
') Zie ile Bouwgeschiedenis. 

III.Ü 1 K BARBAROSSV den Burg in vorigen luister deed her
stellen, deze Kapel door hem gebouwd is; hetgeen 
volmaakt slrookt met de meerdere ontwikkeling der 
ornementen, die hier, even als in hel laatste tijdperk 
van dien bouwstijl, ziglbaar is. 

Wij zien uil onzen bouwval, «lat dezelve slechts een 
gedeelte van cengroolcr geheel beeft uitgemaakt. Im
mers het halfrond, hebbende de gedaante der concha 
of schel]), is niet anders dan de absis van dc voormalige 
Kapel en wij zagen uit de verstrooid liggende frag
menten, «lat deze eene antlere plaals gehad hebben. 
Om ons nu te overtuigen van dc vroegere gedaante 
dezer Kapel, nemen wij de plaatjes naar PRONK ter 
hand, en zien het volgende '). 

Dat. namelijk, zoo als wij reeds gezegd hebben, 
«leze absis of concha tegen eenen regt opgaanden muur 
leunt. Deze muur loopt in eenen punlgcvel uit, waar
boven zelfs bij ARKSTEE een kruis geplaatst is. Hel 
leijen dak, dal de koepel van het gewelf dekt, leunt 
mede legen den gevel aan; de zijmuren van dezen gevel 
verclwijnen spoedig in den muur van een groot ge
bouw , dat den reuzentoren met «;enen vvallorcn aan 
«Ie Zuitlzijde verbindt. 2) In de Noordelijke zijmuren 
zien wij een raam met eenen spitsboog afgebeeld; 
daarboven is eene lijst ziglbaar, die lager is dan de 
goot van genoemd groot gebouw. Ook het dak van 
«lezen gevel is lager dan hel groote dak en verdwijnt 
onregelmatig in hetzelve. Aan den Zuidelijken zijmuur 
van den zijgevel, zien wij eenen achthoekigen trapto-
ren, die boven de goot van het groote gebouw verrijst. 
Naast den Noordelijken muur is een aanbouwsel, welks 
dak een gedeelte van het spitsbogige raam bedekt en 
beneden den doorgang verschaft, tol eenen ingang met 
halfronden boog, welken wij herkennen als den ingang 
der crijpla of krocht; zijnde de door ons beschreven 
zijmuren inderdaad overblijfselen van «Ie zijmuren van 
«lezen gevel. 

Hel groote gebouw beeft twee verdiepingen, voor
zien van kruiskozijnen, <-n snijdt den gevel zoo wille
keurig af, dat wij tot «le gevolgtrekking moesten ko
men, «lat deze bouw van lateren tijd afstamt en wij stel
len dien dan ook in 1450*), toen CATHARINA van KLEEF 
de gebouwen van den Burg aanmerkelijk deed verbe
teren. Hier ontstond nu evenwel de vraag, of men, 
niettegenstaande «leze overbouwing, de Kapel al of niet 

') Zie PI. II. lig 5. 
') Zie den Plattcn-Grond van den Burg. PI. VI. Fig. 5. D. III. 
') Zie de Bouwgesclüedenis. 

ongeschonden had gelaten. Deze vraag beantwoordden 
wij door «le opmerking, dat men tijdens «Ie afbraak 
in 1791!, algemeen geloofde aan den Roineinschcn oor
sprong van deze Kapel,.zoodat, toen men besloten had, 
deze Kapel le behouden, men al de fragmenten, die 
voor Romeinsch doorgingen, bewaard heeft. Ware de 
Kapel in dien tijd ook binnen de muren, in haar 
geheel bewaard gebleven, dan zoude men voorzeker 
dil geheel niet verbroken hebben, zoodat wij niet zon
der groml beweren, «lat deze Kapel reetls in «le lo c 

Eeuw, gedeeltelijk afgebroken werd. Bij het bezit van 
dc achthoekige Kapel was zij op zich zelve voor eene 
Hofkapel altijd groot genoeg. 

Tot dus verre gekomen, moesten wij vragen, of hel 
spitsbogige raam niet uit den spitsbogenstijl afkomstig 
was, cn of men het er daarom niet voor houden moest, 
dat deze gevel in het spitsbogige tijdperk opgetrokken 
was. Hiertegen verhief zich dadelijk de zwarigheid , dat, 
zoo men dit gedeelte in «len spitsbogenstijl nieuw ge
bouwd had, men althans niet «le Romaansche kolom
men zou behouden hebben. Deze kolommen zijn 
nog voorhanden en moeten toch eene plaals gehad 
hebben. 

Ten einde hier eenige zekerheid te verkrijgen, 
bedienden wij ons van het uitmuntende werk van 
BOISSKRÉE, ') waarin de fraaiste Romaansche Kerken tril 
Keulen enz. afgebeeld zijn, met behoorlijke Plalte-
Gronden en Opstanden, liij het bestuderen «lezer ge-
bouwen, zagen wij spoedig ons vermoeden bevestigd, 
en wij ondernamen eene restauratie, die hoewel niet 
autbenthiek, zeer waarschijnlijk is. 

Vóór wij evenwel lot deze restauratie over
gaan, geven wij de lijsl der door ons gevonden frag
menten: 

1". Aan beide zijden «le fragmenten van twee 
kolommen, zijnde de kapiteelen afgezonderd en «Ie 
schacht in verscheidene stukken. De kapiteelen van 
«leze kolommen hebben dezelfde maat (0,5) als de 
voetstukken eu bij gevolg als de kapiteelen van de 
slaande kolommen. Zie PI. II. Fig. 8. 

2". Kien frairmeul van erne kleinere kolom, slaande 
op deszelfs kapiteel. Zie PI. II. Fig. 15. 

3°. Eene liggende dunne kolom, welker basement 
niet ziglbaar was. Zie PI. II. lig. 17. 

4°. Keu kapiteel van eene dergelijke kolom. Zie 
PI. II. Fig. 10. 

') Denkmale der Deutsche* Baukunti am IViederrhein. 
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b°. Een fragment van de kroonlijst van dc concha. 
Zie PI. II. Fig. 10 en 11. 

G". Een fragment van eene kroonlijst van grootcr 
profil met andere, ruwer gebeitelde versierselen. 

en 7°. Nog een prcin/o-Corinthisch kapiteel, 
als N°. 1. 

Reeds aanvankelijk bij onze opneming bestemden 
wij N°. 2, 5 en 4 voor de krocht; ook begrepen wij, 
dat de liggende kolommen N°. 1, waarschijnlijk als 
tegenhanger van de slaande gediend hebben. 

Bij de meeste Platte-Gronden uit bet Werk van 
BOISSERÉE, zagen wij, dat twee regie zijmuren zich 
even als hier aan de absis of concha (eenen halven 
cirkel vormende) aansluiten; deze regie muren hebben 
dezelfde lengte als de halve doorsnede van den halven cir
kel. Aldaar begint het transept of kruispand, dat bij voor
beeld, in de Abtdij-Kerk van St. Maarten aan de Noord
en Zuidzijde, eene concha van dezelfde gedaante heeft, 
en vervolgens ontmoet men het schip ter breedte 
van de abuis, benevens de zijpanden. Of nu onze 
Kapel zulk een uitgebreid kruispand gehad hebbe, is 
onzeker. Men kan even goed veronderstellen, dat de 
Kapel verder den basiliekenvorm heeft gehad. Beslissen 
kunnen wij niet, maar als tamelijk zeker stellen wij, 
dat bij den bouw van 1130, dit kruispand en de 
overige gedeelten van de Kapel afgebroken zijn, door 
dien men, van af den Reuzentoren1) naar den Waltoren 
beeft beginnen te bouwen, en aldus deze gedeelten, 
misschien wel uit bouwvalligheid, het veld heeft doen 
ruimen. 

Voor dc plaatsing van onze liggende kolommen, 
hebben wij evenwel daardoor een voldingend bewijs 
verkregen; daar in dezelfde Kerk, aan hel begin van 
het kruispand en van de concha eene groote kolom 
geplaatst is, zoodat de regie muur tusschen deze ko
lommen besloten is 2), hetwelk in de gelijkenis der 
kolommen nieuwen steun vindt. 

De volgende vraag betrof het spitsbogige venster. 
Wetende, dat deze vensters bier en daar reeds bij 
Romaansche gebouwen voorkomen, haastten wij ons 
niet, zulks aan lateren lijd toe le schrijven, en met re
den, want wij vinden in de Abtdij-Kerk van Laach, 
gebouwd van 1093 tot HGo, op dezelfde plaats een 
spitsbogig vensier; en toen wij de gehecle gedaante 

') Zie liet plan van <lrn Burg. 
') Hel is waarschijnlijk, dat men hij het afbreken van de regte 

muien en van die van Int groote gebouw, dc kolommen naar bene
den heelt geworpen, waardoor zij gebroken zijn. 
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van de absis van die Kerk oplettend beschouwden, 
vonden wij met het plaatje van PRONK, zulk eene 
overeenkomst, dat het ons leed doet, dat wij dooi
de vele geleekendc bijlagen, versloken blijven, van 
daarvan eenen omtrek mede te deelen. Deze gelijkenis 
beslaat eigenlijk in de algemeene verdeeling, want de 
concha te Laach is anders versierd. De gevel, waar
tegen deze concha steunt, is volgens den Romaanschen 
slijl niel bijzonder puntig; het dak steekt over en 
rusl op eene lijst, gedragen door kleine boogjes, ter
wijl onze gevel volgens PRONK meer de gedaante van 
eene soort van puntgevel zonder trappen heeft: wij 
stellen uit deze en uit vroegere veronderstellingen 
vast, dat deze gevel in lateren tijd hooger opgetrokken 
werd. Bestond dezelve nog, dan was dit spoedig te 
onderzoeken geweest, door den aard der steenen. 

Wij hebben in onze restauratie dit raam niet in 
den Zuidelijken muur herhaald, omdat volgens PRONK 
en anderen, bier een toren was geplaatst. Deze loren 
was achthoekig en schijnt lot eenen Iraptoren gediend 
te hebben; waarom dezelve ook van lateren tijd zoude 
kunnen zijn, doch de kleine bogen onder de lijst of 
goot, hebben eene Romaansche tint, zoodat men hier, 
in navolging der andere Kerken oorspronkelijk aan 
beide muren eenen toren zoude kunnen toevoegen, ware 
het niet, dat de sijnietrie door het raam verbroken 
was, zoodat deze veronderstelling op lossen grond rust, 
ten ware dat inderdaad het spitsbogige venster van 
lateren tijd is. 

Verder voortgaande niet onze restauratie en terug-
kcerende tot bel inwendige, zien wij ons versloken 
van dc hulp van PRONK en moeten steunen op bel 
aangehaalde Werk '). In de ruimte tusschen de twee 
kolommen, plaatsen wij een kruisgewelf, dat iets hoo
ger ligt dan de voorzijde van het halfronde gewelf van 
de absis. Daarentegen plaatsen wij den boog, die op 
de twee gerestaureerde kolommen rust, waterpas met 
genoemd gewelf. Dit is een gevolg voor de proportie 
die wij volgens PRONK, voor het uitwendige aangenomen 
hebben. De kromnie lijn, die van dezen boog naar 
boven loopt, is dc aanwijzing van bet gewelf van het 
kruispand, terwijl de schuinsebe lijn daar boven, het 
dak van het reeds genoemde groote gebouw aanwijst, 
hetwelk op den muur rust, welke mede met gestippelde 
lijnen naar beneden is getrokken. Dc gevel, tegen 
welken de concha steunl, rust op den boog boven de 
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twee nog staande kolommen. Het dak, dat de koepel 
bedekte en het dak van den gevel, zijn mede aange
wezen. 

In den opstand van voren, hebben wij het raam 
aangewezen, en daarbij de boogie van den gevel ge
voegd, benevens dc uitspringende kroonlijst. In de 
opstand van achteren, hebben wij ons vergenoegd, het 
dak van de concha en den gevel tot aan de lijst aan 
te stippen. Het plan van het kruiswulf hebben wij 
in den Platten-Grond mede aangetoond, benevens het 
raam. Dc zwakkere tint van de zijmuren bcteekent 
de mindere hoogte. Met betrekking tot de lijst van 
den gevel, was bet opvallend, eene lijst te vinden, 
die met de concha verschilde. Hel beslaan van zulk 
eene lijst boven het raam, heeft ons echter niel doen 
aarzelen, dit fragment, ten zesde genoemd, als een 
overblijfsel daarvan te beschouwen. 

Thans gaan wij over tot de krocht of crijpta •). 

') Men zie dc Doorsnede PI. II, Fig. 2. 

') Zoo het niet overbodig moge zijn, dan vernielden wij hier, dat 
deze krochten alstammeu van den ouden Christentijd, wanneerte Home 
de Catacomben, oorspronkelijkpouzolane en rw/-grocvcn,voor begraaf
plaats dienden, zoodat ter verecringder martelaren, die hier begraven 
werden, godsdienstige leesten werden bijbehouden. Na den tijd van 
COISIAMUH werden boven deze catacomben, Kerken gebouwd, waarom 
men in vervolg van tijd, bij andere kerken, zulk eene krocht iiirigttc; tot 
in dc negende Eeuw bleef deze vcreering in zwang, doch raakte 
daarna in verval. De naam crijpta stamt af van den ruimen aan
leg confessio, testimonium, van de getuigenis, welke de Heilige door 
zijnen marteldood ailegt; meinoria, dewijl zij ter gedachtenis aan den 
Heilige gewijd was. Bij de latere Kerken was deze krocht regelma
tig ouder het altaar geplaatst, en vverd gchectcn de gebeenten van 
dun Patroon der Kerk te bevatten. Gedurende het Romaansche tijd-
|ierk, vinden wij ecliter deze krochten weder menigvuldig aangewend, 
vooral in Duitschland, waar zij eene grootere uitbreiding ondergingen 
en waarschijnlijk voor dc geheimzinnige martelaars-feesten cn exor-
cismen dienden. 

In het werk van BOISSERÉE zien wij ouder andere eene uitgebreide 
krocht in St. Maria auf (tem Kapitot. Ook bij ons bezitten wij 
neg krochten, zoo als bij voorbeeld te Deventer,in dc groote Kerk, 
van welke iu den Ovcrijssclschcn Almanak van het jaar 1842 eene zeer 
goede bouwkundige afbeelding is medegedeeld. De krocht, die tc 
Utrecht in St. Picter nog bestaat, hopen wij nader mede te deelen. 
Met betrekking tot dc krocht van Deventer, verstrekt het ons 
tot een genoegen, te vermelden, dat derzelvcr beschrijving reeds 
is gedaan, in genoemden Almanak van het jaar UW. cn wel door 
den Heer P. C. MOLIWIJSEN, aan wien, (zoo wij ons niet bedriegen) 
wij ook de afteekeiiing tc danken hebben. Men heeft volgens deze 
afteekening, de vroeger bestaan hebbende Romaansche Kerk afgebroken, 
doch ile krocht behouden en op derzelvcr muren, de pijlers van hel 
koor geplaatst, zoodat de gaten licht ontvangen uit den trans of om
vang van het koor, waardoor wij hier liet zeldzaam voorbeeld zien, 
van eene spitsbogige kerk met eene krocht. 

In een leerdicht van den jare 1330, getiteld: Der Leken Spieghel 
J> IV. 
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Dc gewelven van deze krocht ontspringen uit den 
muur, ter hoogte van den tegenw oordigen grond. Zoo 
men dit geheel wilde onderzoeken, dan zou er eene ont-
graving moeten plaats hebben, die waarschijnlijk vruch
teloos zoude zijn, daar de sloopers waarschijnlijk 
dezen vloer uitgebroken en vervolgens deze krocht 
ter legenwoordiger hoogte aangevuld hebben. Wij heb
ben reeds gezegd, dat de beide ingangen klaarblijke
lijk dieper gelegen hebben, zoodat wij, in vergelijking 
met de andere krochten, voegzaam den ouden vloer diep 
genoeg kunnen stellen, om de kolommen ') onder 
No 2 , 5 en 4 vermeld, in bel midden, tot steun van 
bet gewelf te plaatsen. Zij zijn dunner dan deze ko
lommen in de krochten gew oonlijk zijn, iets dat strijdt 
met den last dien zij te dragen hebben. Volgens eenige 
plannen van Grijpten, hebben wij ons genoopt gevoeld, 
de kolommen op een derde van den afstand der mu
ren te plaatsen, hetgeen met de ligging der gewelven 
onder de absis beter strookt, hoewel de ligging der 
gewelven te Deventer anders is. Aldaar zijn even als 
in de genoemde Keulsche Kerk, pilasters aan den muur, 
op welke het gewelf steunt. Wij hebben in onze 
Kapel daarvan niets bespeurd, hoewel dit aldaar kan 
bestaan hebben. Waarschijnlijk heeft de krocht zich 
niet verder uitgebreid dan wij in het plan, enz. aangewe
zen hebben, en wel om reden, dat de vloer der ha-
pel , die tot nu toe even boog is, bij hel begin van 

! B. II c. 45 Vs. 195 -204 vindt men eene eigenaardige aanwijzing 
i van dc crijpta of krocht van de basiliek van St. Lorenzo fuori le 

mura te Rome. 

«Boven die haghedochte, alsmen zeit, 
»Dacr Sinte Laurens in leit, 
»Dcde Iu ecu Kerke maken 
ii Van zere chicrlikeu zaken, 
»Kude trappen acn die haghedochte, 
nDacr men mede in gaen mochte 
ii Ten lichamc, alsmen woude. 
ii Ken lantaerne vangoude 
iiDedc hi maken code hangheu daer, 
»Die de haghedochte maectc clacr. 

Zie » Werken, uitgegeven door dc Vcrceniging ter bevordering der 
Oude Nederlandsche Letterkunde', 2de Jaarg.2deAll.pag.321. 

Deze Kerk werd omtrent 580 gebouwd; in liet hegiu der 
derde Eeuw werd zij merkelijk vergroot en de krocht uitgebreid. 

Uit deze aangehaalde regels van den Leken-Spieghel blijkt dus, 
dal het woord haghedochte de oude oorspronkelijke llullandsche 
benaming is voor crijpta of krocht. KILIAIH geelt overigens dit woord 
llacghcdocht met de vertaling als lli/pogci:in, heus subterraneus 
(ondcraardschc plaats), welke uitlegging volkomen overeenkomt, met 
de beteekenis , iu bovengenoemde verzen daaraan gehecht. 

') Zie Plaat 2, Fig. 1 en 2. 
3 



— 35 — — 36 — - 37 — — 38 — 

het kruispand of schip, lager zal gelegen hebben, 
zoodat eene trap naar het sanctuarium leidde. 

Wij hebben gezegd, dat wij de drie genoemde 
kleinere kolommen voor de krocht bestemden; er ont
breekt dus op zijn minst nog eene vierde, welke wij 
evenwel door het opeenstapelen der fragmenten, en 
het welige groeijen der planten, ligtelijk hebben kun
nen over het hoofd zien. In de grondteekening heb
ben wij deze kolommen en de bogen en wulven met 
gestippelde lijnen aangetoond. In den opstand en de door
snede hebben wij enkel de kolommen geplaatst, zoo
dat in de eerste, «le kolommen, die schijnbaar verkeerd 
geplaatst zijn, volgens het plan gevolgd zijn. In deze 
twee laatste afbeeldingen, hebben wij de aanwijzing der 
wulven vermeden, ter voorkoming van verwarring: 
de sporen der wulven in den muur, duiden zulks ge
noeg aan. Ue ingangen, welke wij buiten niet veel 
lager konden stellen, hebben wij met trappen, over
eenkomstig de andere voorbeelden, af doen dalen. 

D E T A I L S . 

Van de détails hebben wij algemeene maten geno
men en dezelve, voor zoo verre de tijd ons dit toeliet, 
uit de hand ge teekend. Zou het de moeite beloo-
nen, deze, als van bekenden aard zijnde, bouwkundig 
op te meten, dan zou men aan enkele kapiteelen, reeds 
geruirnen tijd moeten besteden. Wij gelooven dan 
ook, dat eene getrouwe afbeelding van liet lijpe en de 
algemeene grootte en proportie voor ons bestek ge
noegzaam zijn. 

In de eerste plaats spreken wij van de twee staande 
en van de twee liggende kolommen die elkaar gelijk 
zijn. De ladder van welke wij ons bedienden, reikte 
niet hooger dan de ramen van de concha, zoodat wij 
tie juiste hoogte van deze kolommen niet kunnen op
geven: daar de fragmenten, door elkander op den grond 
liggende, ons evenmin daartoe de gelegenheid gaven. 
De schachten van deze kolommen hebben, zoo veel 
het ons voorkwam, eene entasis of zwelling. Met veel 
moeite is het ons gelukt, één der basementen te meten, 
hebbende eene hoogte van nagenoeg 0,2 N. Ë., de 
onderste torus 0,08, en volgens onze berekening zal 
de schacht, van onderen nagenoeg 0,45 N. E. in door
snede bedragen. Deze basis, welke de attische vorm 
heeft, hebben wij afgebeeld op PI. 11, Fig. 9. 

De kapiteelen bedragen in het algemeen van boven 

0,5 N. £. in het vierkant. Zij hebben geene voluten 
eu boven op eiken hoek, daartusschen in het midden, 
een blad; de onderste bladen, rustende op du astra-
gaal, zijn tusschen de bovenste bladen verdeeld. Het 
kwam ons voor, dat in de onderdeden deze kapitee
len onderling verschilden. Die van de staande kolom
men kwamen ons het fraaiste voor, als hebbende meer 
sierlijken sprong van bladen, dat misschien toe te schrij
ven was, aan het efléct van het zonlicht. Om een denk
beeld van deze kapiteelcu te vormen, hebben wij eene 
schets van dat aan de Noordzijde gegeven: door den 
afstand was het moeijelijk, duidelijker te teekenen '); 
men ziet daar aan de tailloir, die plat is, eene halve 
eijerlijst en in het midden eene rozet. Het eigenlijke, 
ligchaam van het kapiteel is zonder versierselen en aan 
de schacht zien wij twee astragalen. Een der kapi
teelen op den grond liggende, hebben wij meer van 
nabij kunnen bezien- Het was bij de eerste astragaal 
afgebroken en mat van onderen in doorsnede 0,36 
N. E. Oogenschijnlijk was dit kapiteel veel ruwer dan 
de andere. De tijd liet ons slechts toe, daarvan eene 
oppervlakkige schets te maken, zoodat wij deze niet 
genoegzaam achten, om mede te deelen. Het profil 
van de soort van tailloir van dit kapiteel, is loodlij-
nig en deze tailloir loopt niet even als bij de andere 
kapiteelen, naar de hoeken uit. Bovenaan is eene lijst 
met ornementen als gevlochten touwwerk, en van on
deren eene halve eijerlijst en in het midden mede 
eene rozet geplaatst. Het eigenlijke ligchaam is met 
rozetten versierd en de bladen zijn stijf en bijzonder 
mager, terwijl behalve derzelver uitstekende krul, het 
profil zich naar beneden, met eene stijve regte lijn ver-
naauwt. Bij het beschouwen van dit kapiteel, kwam 
bij ons de gedachte op, dat, hoezeer de Romeinen 
reeds de Grieksche vormen verbasterd hebben, men 
hen evenwel, door hetzelve aan hen toe te schrijven, 
inderdaad geene groote eer aandoet, want de wijze 
waarop men ook hier in den Romaanschen tijd, de an
tieken heeft trachten na te bootsen, is zeer gebrek
kig te noemen. Dit kapiteel ligt aan de Noordzijde.J) 

Wij hebben ten zevende nog een vijfde kapiteel 
vermeld; dit heeft veel gelijkenis met het vorige en 
wij kunnen dit kapiteel te huis brengen als men aan

neemt, dat op den hoek van het kruispand ook ko
lommen gestaan hebben; iets waarvan wij de voor
beelden gezien hebben. 

Van de voetstukken van dc kolommen, die niets 
bijzonders hebben, behoeven wij niet te spreken. 

De kleine kolommen in de bogen van den Noor-
dermuur, hebben wij slechts uit dc hand kunnen tee
kenen; men zie PI. II, Fig. 67. Zij hebben beide een 
atlisch basement, rustende op eene vierkante plint. De 
kapiteelen bestaan uitdenafgeronden teerling, waaronder 
eene astragaal; boven dezen afgeronden teerling, zijn drie 
lijstjes bij wijze van echinus en daarboven eene plint, bij 
wijze van abacus geplaatst. Beschouwt men deze ko
lommen van voren, dan zien wij dat deze lijstjes cn 
plint op zijde gelijk met den teerling loodlijnig afge
sneden zijn, zoodat de bogen daardoor als het ware 
verlengd worden. Beschouwt men ze van ter zijde, 
dan zien wij dat het basement oorzaak is, dat de ko
lom vrij uit den muur staat, en dat dien ten gevolge, 
de teerling van den muur verwijderd is, zoodat deze 
lijstjes aan de voor- en achterzijde met een afwisselend 
profil schuins naar de plint verrijzen. 

In Fig. 15, 16 en 17 hebben wij de drie kolom
men van de krocht afgebeeld. Het kapiteel van Fig. 16 
ligt het onderste boven op den grond en men kan de 
moet van de schacht (0,35 N. E. in diameter) bespeu
ren. De versiering komt overeen met het tijpe der 
kroonlijst. Fig. 15 en Fig. 17 zijn ruwer, doch zij 
zijn alle van den echt Romaanschen stijl. Daar geene 
dezer kolommen in deszelfs geheel aanwezig is, kun
nen wij de hoogte niet opgeven; voor de kapiteelen 
hebben wij echter eene schaal bijgevoegd. ') 

Het fragment van de kroonlijst van de concha, zie 
PI. 2, Fig. 10 en 11, heeft een vooruitstekend profil 
van nagenoeg 0,13 N. E. en geeft ons eene afbeelding 
der versierselen. De bladen loopen hol in, zoodat de 
kanten uitsteken. Dit versiersel is echt Romaansch 
en heeft wel eenige overeenkomst met de versierselen 
van den kloostergang (ambitum) van de St. Pantaleons-

•) Zie PL 1, Fig. 8. 
]) Wij zijn later in liet liczit van een' doortrek geraakt van een 

der Romaansche kapiteelen uit de Notre-Dame te Parijs. Dit kapi
teel heeft voluten en is veel fraaijer. De bladen zijn evenwel even 
plat als die van het Nijmeegsche kapiteel. 

') Bij de krocht van de groote of Lebuimis-Kerk te Deventer, is 
het opmerkelijk, dat dc schacht van de 6 kolommen, welke anders 
groote overeenkomst met die van St. Maria auf deinKapitolheb
ben, versierd is, en wel twee daarvan met schubben en de4overige 
met slangsgcvvijzc cannelures, en dus eene navolging der gedraaide 
kolommen trachten daar te stellen. Hetzelfde hebben wij onlangs 
opgemerkt hij een onderzoek van de fraaije krocht van de St. Pieten 
Kerk te l'trccht, die men op genoegzame historische cn houw 
kunstige gronden kan beschouwen, door dezelfde baud ontworpen 
te zijn. 

Kerk te Keulen ') hoewel deze veel sierlijker en inder
daad fraai zijn. Het lijstje van onderen, heeft de ge
daante van een touw. Het andere fragment, dal ge
heel andere en meer ruwe versiersels heeft, hebl>en 
wij niet geteekend. 

Bij Fig. 14 geven wij hel kapiteel van de kleine 
kolommen aan de buitenzijde van de concha. Het 
is een afgeronde teerling, benevens eene astragaal en 
plint. Het versiersel is hetzelfde als van dc kolom uit de 
krocht, Fig. 17, doch is het onderste boven geplaatst. 
Deze kapiteelen hebben evenwel alle niet dezelfde ge 
daante. 

Fig. 13, is een tier consoles of kraagsteenen van 
de kleinere boogjes. 

Fig. 12, is een der kraagsteenen, op welke de platte bo
gen tusschen de lisencn van de onderste verdieping rusten. 

Wij herhalen hier, dat er misschien nog fragmenten 
van anderen aard voorhanden zijn, doch daar het ons 
niet gegeven was, deze overblijfsels te verplaatsen, 
konden wij daaromtrent geene zekerheid verkrijgen. Als 
besluit voegen wij hier nog bij, dat het getal onzer 
nog aanwezige Romaansche Kerken, alzoo met dezen 
bouwval vermeerderd wordt. Deze gebouwen zijn niet 
talrijk. De St. Pieters-Kerk te Utrecht, het schip 
der St. Jans-Kurk aldaar, een gedeelte van de Berg 
Kerk te Deventer en de Kerken te Maastricht onder 
welke de St. Servaas-Kerk voorzeker eene voorname 
plaats bekleedt, mogen als zoodanig genoemd worden. 
Behalve eenige dorpskerken, kan men hierbij nog uit de 
onderscheidene stadsbeschrijvingen, eenige afgebrokene 
Kerken voegen, hetwelk wij echter, zonder de be
hoorlijke bescheiden, ondoelmatig achten; daar zulks 
niet onmiddelijk tot ons onderwerp behoort, hopen wij 
deze later te behandelen. 

Slechts vermelden wij nog de oude grondslagen >) 
door den Heer VAN POELGEEST in 1615 op de plaats 
van het voormalige klooster te Rijnsburg ontdekt en 
geteekend door JEIIAS DE LALAIS. j) OUDAAN beweerde, 

dat dit eene Romeinsche oudheid was, doch van ALKEMADE 
was van oordeel, dat dit de grondslagen waren van 
de Christenkapel, aldaar door Graaf DIRK II gesticht, 

') Zie Boumtt. Dc meeste overeenkomst met dit versiersel, 
heeft overigens de versiering van de kroonlijst van de Kloster-ka-
|ielle (Walderiehszelle) te Manhard uit het jaar 1180. Dit versier
sel is aldaar sierlijker, maar berust op hetzelfde beginsel Men zie 
HEIDUOFF'S Ornamentik des Mittelalters. 

') Zie GESARD VAN LOON 'S Aloude llolland.sche Historie,'sGra-
venhage 1734, D. II. P. 158. 

') Roomse he Mogendheid, Pa',-. 23. 
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omstreeks 920. Professor REUVENS beschouwde die, als 
behoorende tot bet klooster, aldaar gesticht doorPE-
TRONELLA, Weduwe van Graaf FLORIS den Vette, ge
bouwd 1122—1144 en verwoest omtrent 156G—72. 
Niettegenstaande een tegenstrijdig oordcel van een' on
bekende, ') zoo is ons gevoelen, dat, daar men zoo 
dikwijls de Romaansche gehouwen, wegens gelijksoor
tige materialen met de Romeinscbe verward beeft, en 
omdat de aanleg van het plan zoo geheel hel Ro
maansche lijpe verraadt, zoo al niet VAN ALKEMAÜE,dan 
toch Prof. REUVERS de zaak juist heeft ingezien. 

BIJVOEGSEL OVER DEN III III,. 

Ten einde een duidelijk denkbeeld te geven van 
de ligging der Kapellen, hebben wij het noodig ge
acht, een' PIatien-Grond van den Burg mede te dee
len *). Wij bezitten geen authentiek plan en IN DE 
BETOUW, die zelf betreurt, dat men bij het afbre
ken, de grondslagen niet opgenomen beeft, en ove
rigens door zijne betrekkingen le Nijmegen, in staat 
gesteld was, (zoo hetzelve bestond) daarvan inzage te 
verkrijgen, schijnt er geen gekend te hebben. Wij 
hebben ons dus moeten vergenoegen, dit plan uit ver
schillende bronnen, zamen te stellen. 

Op het Stadhuis te Nijmegen, hangt op den trap 
een' Platten-Grond in olievervv, die tamelijk bescha
digd is. Naar het ons voorkwam, heeft JAN BLAEU, hier
van voor zijn Stedeboeck gebruik gemaakt; de gebouwen 
zijn a vol- d^oiscau geteekend en zijn behoorlijk te onder
scheiden. De Plat te-Grond inden Tegcnwoordigen Staat, 
behelst slechts den buitensten omtrek der muren. Ver
volgens hebben wij ons bediend van de reeds genoemde 
plaatjes uit ARKSTEE, uil bet Verheerlijkt Nederland, 
en uit D r. I.iiiui.i Suns, Schalkamer van Nederland-
sche Oudheden. Op het Stadhuis Ie Nijmegen, berust 
ook nog eene groote schilderij, van JAN VAN GOIJEN, 
die het Valkhof zeer dikwijls tot zijn onderwerp schijnt 
gekozen te hebben 3). Deze schilderij , vlak geschil
derd, kon ons niet veel meer licht geven. 

SMETIIS dc Jonge 4), schrijft over den Burg het 
volgende: „dese Burgt leghl seer ruym aen de Wael, 

») Vriend des Vaderlands fl" 1)1. 1835. Pag. 501. 
M Zie Plaat VI, van het ,V Deel <ler Bijdragen. 
•) Kcnc schilderij op liet Rijks-Museum te Amsterdam en nog 

anderen; ook teekeningen en prenten. 
•) Chronijk van Nijmegen. 

„op eene steyle hooghte, daer men alleen acn een kant 
„langhs de vlackte kan aenkomen, omringht met slercke 
„mueren en hoogbe torens van duyfsteenen (tufsteen), 
„behalven, dat sy boven op, inzonderbeydt na 't Zuy-
„den, daer sy door de mcnigvuldighe veranderlickheden 
„van regen en sonneschyn afgeteert was, in de voorige 
„eeuwen van gebacken steen vernieuwt is. Sy begrypt 
„drie groote plaetsen en beeft twee Kapellen, de 
„grootste met twee omgangen en acht pylaren, na de 
„gedaente zoo men meent, van die tot Aken en Parys; 
„in deselve syn twee oude opschriften (?). Er is een 
„boogh van eene wonderlycke groote '). De Burgt is 
„eerwaardig en merkwaardig, zelfs van wegen de on-
„deraardsche boogen J), en de konslige pylaren." 

Men ziel uil onzen Platten-Grond, dat de acht
hoekige Kapel digi bij den muur, aan den Noordelijken 
slotmuur, aan dc Waalzijde geslaan heeft. De Ro
maansche Kapel is daarentegen op de tweede binnen
plaats , naar de Oostzijde gelegen. De zoogenaamde 
lleuzenloren staat nagenoeg in hel midden en heeft 
door zijne hoogte en grootte, waarschijnlijk als donjon 
gediend. Uit verschillende kenteekenen is het er voor 
tc houden, dat dit een der oudste gebouwen geweest 
is. Tusschen dezen Toren en den overdekten Wal toren 
(wijkhuis) aan de Zuidzijde, zijn in eene regie lijn, de 
gebouwen gelegen, tegen welke de Romaansche Kapel 
aangeleund beeft, en van welke wij vroeger reeds 
gesproken hebben. Volgens BLAEU, was het Valkhof 
met acht Wal torens voorzien, waarvan vier een leven 
dak gehad hebben. Volgens de plaatjes van PRONK, 
was in de 18e Eeuw de Noord-Oostelijke toren en 
nevensstaande muur reeds afgebroken. De Waltoren 
bij de achthoekige Kapel, is nu met den grond gelijk 
gemaakt en vormt een terras, voorzien met eene bank, 
waarop de Nijmegenaars, die begeerig zijn het schoone 
der natuur te genieten, zich vaak voor een oogenhlik 
nederzetten, om bet overschoone uitzigt op de rivier 
en op de welige Betuwe te bewonderen; terwijl voor
zeker niet alle daarbij zullen bedenken, dat de groote 
KAREI,, de Opperheer van bet magtige Westersche 
Rijk, vóór meer dan duizend jaren, zich hier evenzeer 
verlustigde in dezelfde fraaije en altijd jeugdige natuur. 
Van de overige gebouwen is niets meer te zien. In
dien wij ons niet bedriegen, dan beslaat het buis en de 
tuin naast den ingang, hel gedeelte bewesten de poort. 

De put is nog voorhanden. Volgens de afbeeldingen, 
waren de slotmurcn van binnen met halfronde bogen 
gebouwd, gelijkende op die van den Burg te Leiden. 

In het 187" plaatje van PRONK ') is men vóór de 
poort op de eerste binnenplaats cn ziet naar dc Noord
zijde. In N°. 188 staat men op de tweede plaats en 
beschouwt, met den rug naar den Oostelijken slotmuur 
gewend, de Romaansche Kapel en nevenstaande ge
bouwen. In N°. 190 ziet men van het Belvedere het 
Oostelijke gedeelte van den Burg, in deszelfs geheel. 

In ARKSTEE vindt men nog eene afbeelding, geno
men van de eerste binnenplaats en ziende langs den 
Zuidelijken slotmuur, naar het gebouw tusschen den reu-
zentoren en den Zuidelijken waltoren. De afbeelding 
van het inwendige van de achthoekige Kapel is zeer 
onjuist, vooral de verhouding der beeldjes of figuren. 
Hij geeft ook nog eene afbeelding van de poort van 
den voorhof, die aan den ingang van de Burgstraat 
gestaan heeft; het afbeeldsel uit LUDOLF SMITS Schatka
mer , is van dien voorhof genomen en stelt de Zuidzijde 
van den Burg voor. Voorts heeft men nog eenige af
beeldingen van de rivierzijde, doch meer op eenen 
zekeren afstand genomen. 

Wij hebben gezien, dat Hertog KAREI, van EGMOND 
in het jaar 1529, de Burg met eenen binnenwal ver
sterkt heeft. 2) Dat men hieronder den Burg zelvcu 
zoude moeten verstaan, valt moeijelijk te gelooven en 
wij hebben daarom getracht, hieraan eenen anderen 
uitleg te geven, op grond van het volgende: de Nij-
megenaai-s bielden in 1478 de twee zonen van WIL
LEM van EGMOND gevangen, op één' der torens van bet 
bof, genaamd: Toren van Egmond. Uit eene andere 
bron blijkt, dat deze toren gestaan beeft tusschen het 
bof en de stad, zoodat men deuzelven niel kan beschou
wen als onmiddelijk tot het bof behoord te hebben. 
Voorts vindt men vermeld, dat Hertog KA REL, bij het 
bouwen van den binnenwal, juist dezen Egmondschcn 
toren, eene berinnering aan den smaad, zijn geslacht 

•) Verheerlijkt Nederland. 
•) Zie Je Bouwgeschiedenis. 

aangedaan, in 1529 liel afbreken. Later, namelijk in 
1537, werd deze binnenwal weder door de Nijmege
naars, die deze versterking met lede oogen aangezien 
hadden, gesloopt. Als men hierbij nagaat, dat <le Stad 
in 14G7 uitgelegd werd, zoodat de Burg, vroeger bui
ten derzelvcr muren gelegen, daar binnen werd ge
trokken, zoo vermeenen wij, dat men onder dezen 
binnenwal moet verstaan, den muur van den voorhof aan 
dc stad- of binnenzijde; naar de buitenzijde bad men 
geen belang, dezelve af te breken en als overblijfselen 
daarvan zou men kunnen aanwijzen, den Lappen- en 
Straatmakcrs-toren •) onder aan de Waal gelegen en 
op den Platten-Grond van het Stedeboeck van J . BLAEU 

afgebeeld. 

VERKLARING VAN PLAAT I. 

Fig. 
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Fig. 6 

Fig-
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Romaansche kapel. Opstand van voren, over lijn A. B. 

Opstand in Doorsnede. 

Plattc-Grond. 

Opstand van achteren. 

Romaansche kapel met aangrenzende gehouwen, 

gezien van de binnenplaats, h. Gevolgd naar een 

plaatje, uit het Verheerlijkt Nederland. 
Kapiteel van de kleine kolommen, van de binnen

zijde Noordwaarts (van ter zijde gezien). 

7. Hetzelfde van voren. 

8. Kapiteel van de groote kolom, Noordwaarts. 

9. Basement van dezelfde kolom. 

10. Kroonlijst van de buiten- of achterzijde. 

11. Profil van bovengenoemde kroonlijst. 

12. Kraagsteen van de lisenen onder de ramen, buiten

zijde. 

13. Kraagsteen van de boogjes, onder de kroonlijst. 

14. Kapiteel van de kolommetjes, aan de buiten- of 

achterzijde. 

15. 16 en 1". Kapiteelen van de kolommen, uit de 

krocht (?). 

') In oude stadsrekeningen genaamd Lappenthorn o( ,)telnten-
thorn en dc tweede dat Rondeell acn de >' ehrpoorl, zie i* DK 
BETOUW, Nijmegen verdeeld in I/ijken, Straten, enz., Pag. 12. 

') Waarschijnlijk de Romaansche Kapel. 
') Waarschijnlijk de krocht. 
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I E T S O V E R D E A S P H A L T , 

Ingezonden door A. t'AlV DER VELDE, ('z.. Stnds Architect te Zieriksee. 

•—•—»9 9 H Q » B WIK' 

I E T S O V E R D E I S P I I U T . 

De Asphalt, (Jodenpek, Aardpek) is eene zwarte of 
zwartbruine ondoorschijnende bituineuse hars, van eene 
glinsterende schil verachtige breuk en waarschijnlijk 
een voortbrengsel van onderaardsche steenkoolbrandcn. 

Deszelfs hardheid is tusschen kalk, spath en talk 
en het spec, gewigt 1.6 tot 1.7. 

Bij 100° C. (kookpunt des waters) smelt het, het 
brandt met een zeer sterke vlam en Iaat voor de 
blaasbuis eene graauvve asch achter. 

Bij drooge distillatie van dezelve, verkrijgt men 
eene brandbare vX\c(Asphalt-oliegenoemd, waarvan straks 
nader zal gesproken worden,) eenig ammoniak bevattend 
water, ontvlambare gassoorten en een derde deel van 
deszelfs gewigt aan kolen, die bij bet verbranden een 
overschot van kiezelaarde, kleiaarde, ijzer, oxijdc enz. 
terug laten. Zwavel- en salpeterzuur, werken ontbin
dend op de Asphalt, terwijl zij dezelve ten deele 
in kunst-looistof veranderen. Bijtende kali, lost een 
aanzienlijk deel van de Asphalt met eene zwarte 
kleur op. 

Men vindt de Asphalt in onderscheidene formatiën 
van kalk en zandsteen, in den Grauwak, Liasmer-
gel, in de jongere zand- en kleilagen, zeldzaam in 
steenzout, (aan de Kaspische Zee,) aan de Doode Zee, 
(waarvan de naam Jodenpek is gekomen,) in het 
Asphalt-meer op het Drieëenheids-eiland, (bij West-
Indië,) in Frankrijk, Zwitserland (Neuf-chatel,) in 
Dalmatië aan het Chimarialischc gebergte in Grieken
land, op de Grieksche eilanden Koraka en Bua, in 
Sicilië, Tyrol, Würlembery bij Iberg aan den Hartz 
in Opper-Silczië, in het Graafschap Glatt, Gallicië, 
Brazilië en andere plaatsen. 

Aan de Doode Zee komt de Asphalt in verbazende 
hoeveelheid voor: dezelve komt aldaar in vloeibaren 
toestand, met het water uil onderscheidene naburige 
bronnen le voorschijn, en komt zoo niet dit water in 
de zee, wordt langzamerhand vast en verzamelt zich 
ui groote stukken aan hel oppervlak des waters; de 

wind drijft deze aan den oever, alwaar ze door de 
inwoners verzameld en in den handel gebragt wordt. 
Bij de langzame verdikking van deze Asphalt, ver
spreidt zich een onaangename reuk (ongetwijfeld dooi
de vervlugtiging der naphta,) in den dampkring; ter
wijl men beweert, dat vogels daarvan zouden kunnen 
sterven. 

Ten opzigte van het uiterlijke aanzien echter, is 
het Asphalt-meer (het Meer van pek) op het Drieëen 
heids-eiland. Het ligt op deszelfs hoogste gedeelte en 
verspreidt eenen reuk, die verscheidene mijlen ver be
merkbaar is. Het is omtrent 1000 Schreden lang en 
meet in de grootste breedte 120 Schreden. Op het 
eerste aanzien zou men het voor een watermeer hou
den; van meer nabij echter, ziet het er als een glazen op
pervlak uit, terwijl zich daarop talrijke waterkommen 
bevinden, en de diepe spleten en scheuren in de massa 
van de Asphalt aanwezig, eveneens met water gevuld 
zijn, waarin kleine visschen en kikvorschen spelen, 
tiaar het water volkomen versch en goed is. 

Bij warmen zonneschijn, wordt het geheele opper
vlak, tlat anders gemakkelijk den last van een mensch 
kan dragen, een Voet tliep vloeibaar, of voor het minst 
zoo week, dat men er onmogelijk op zou kunnen gaan. 

De diepte van dit Meer is nog niet onderzocht, 
doch voorzeker zeer aanmerkelijk. De aardkorst be
staat tot ver in de omstreek uit verkoolde deelen en 
hardgebrande aarde, en vertoont onmiskenbare sporen 
van de werking van onderaardsche vuren. 

Over het algemeen is de grond in geheel het 
eiland, met Asphalt bezwangerd en zelfs tot in de zee 
strekken zich Asphaltbankcn uit. 

Met de eigenlijke Asphalt is de vloeibare aard- of 
steenolie, het iets taaijere bergteer en de Elaterit zeer 
verwant. De volgende zelfstandigheden echter, moeten 
slechts als variëteiten van dc Asphalt beschouwd 
worden. 

1". De vaste benjbalsem (minerale mumie) zeer 
schaars voorkomende, in bergkloven, in Khorasan, aan 
den voel van den Kaukasus, eenigzins taai en wel
riekend. 
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2". De Munjak, die door de zee, in Chambeche-
baai in Mexico wordt uitgeworpen. 

5". Kent! Aardpek, die naar muskus of amber riekt 
en in eene kolenmijn bij Aviches (Frankrijk) gevon
den wordt. 

Dezelve is zwart, eenigzins week, smelt door de 
warmte en verbrandt met eene vlam. De asch bestaat 
volgens TENEULLE, voornamelijk uit loodoxijde; bevat 
echter ook kleiaarde, kalk, kiezelaarde en wat keu
kenzout. Door middel van alcohol, aether en ter
pentijnolie , kan men er een vet uit oplossen, waarvan 
een gedeelte zich in zeep Iaat veranderen; het onopge
loste deel heeft veel overeenkomst met de anthracit. 
Het loodoxijde schijnt niet chemisch met dc zelfstan
digheid verbonden, maar er in de gedaante van kleine 
geelachtige schilvers te zijn doorgestrooid. 

4°. De Bitumen-Muiinde, door MILL onder dezen 
naam beschreven; dezelve wordt aan debogtMurinde 
in Ghoco gevonden, zij is zwartbruin, aardachtig van 
breuk, zoo week, dat ze door de nagels indrukselen 
verkrijgt, heeft een' stekenden smaak, brandt met eene 
vlam en aangenamen Vanille-reuk, is in het water in 
geringe hoeveelheid oplosbaar, veel meer echter in 
alcohol, terwijl men er benzoë-zuur uit kan sublime
ren. MILL vermeent, dat deze bitumen van benzoë 
lievattende booinen afstamt, welke in deze bruin kool-
achtige massa veranderd zijn, tlie een mergel van 
harst, aarde en benzoë-zuur uitmaakt. 

5". De Asphalt-aarde (aardachtig jodenpek) is As
phalt, tlie verontreinigd is, tloor een inmengsel van 
aardachtige deelen, of door een sterker of geringer ge
halte aan ijzer; dezelve is van eene grof aardachtige, 
in het bladderige en onellenc overgaande breuk; mat, 
zwartachtig bruin en komt voor aan het Hartsgebergte, 
(Ibefg) enz. 

OVER HET TECHNISCHE GEBRUIK VAN D E ASPHALT. 

Dit verliest zich in de vroegste eeuwen. Reeds de 
Egyptenaren gebruikten de Asphalt, meestal met een 
uimengsel van ceder-olie en andere specerijen tot het 
in balsemen der minuien: bij de Persianen wen! tie 
Asphalt- en bergolie tot water-vuurwerken gebruikt en 
men beweert, dat dezelve een bestanddeel van het 
Grieksche vuur uitmaakte. Het gebruik van de As
phalt in de heelkunde, tot het zwartmaken tier zal
ven en tot de bereiding van de Asphaltolie enz., was 
iet van veel belang. 
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De Asphaltaarde, Minerale of Aardpek-Cement 
(Mastic mineral Ritumeux) is tic voortreffelijke steen-
cement der Ouden, welke volgens RICK veelvuldig in 
de ruïnen van Rabytm als verbindingsmiddel der tig-
chelsteenen wordt aangetroffen. 

In den laatsten tijd (sedert 1832) heeft men het 
eerst in Frankrijk eene uit Asphalt bereide kunst
matige cement tot het plaveijen van straten, ter
rassen enz. gebruikt. Het ruwe materiaal wordt van 
Lobsann (Dep. du Bas-Rhin) van Seyssel cn Pare (Dep. 
de 1'Ain) en Puy de la Poix (Dep. Puij-de-Dome) en an
dere plaatsen getrokken; voor Duitschland zullen mis
schien de Asphaltgroeven van Val-de -Travers in Neuf-
chatel, eenmaal van belang worden. 

De Asphaltsteen te Seyssel en in Val-de-Travers, 
maakt eene der lagen van de jura-formatie uit. De
zelve is een roetkleurige, met 10 tot 12 procent 
aardhars bezwangerde kalksteen. 

De aardhars is in den toestand eener volkomene ver
menging of ten minste innige verbinding met tien kalk
steen en verschijnt met denzelven, als een vast lig
chaam , dat, wanneer men er 6 tot 8 procent zuivere 
aardhars bijvoegt, tot eene homogene (gelijkslachtige) 
massa (Asphalt-cement) in elkander vloeit, zonder 
eenig overschot van l>elang achter te laten; en tleze 
massa is volkomen de voortreffelijke steenceinent tier 
Ouden, welke voor alle soortgelijke voortbrengselen 
der kunst, het beduidende voordeel bezit, tlat tie na
tuur dezelve in Val-de-Travers, met den kalksteen 
vermengd, oplevert; terwijl men aan alle andere plaat
sen, door kunstmatige inmengseleii van aardhars en 
kalkstcenen of krijt, een zoo zeldzaam, tot nog toe, 
slechts te Seyssel voor tien tlag gehaald, natuurlijk 
product, poogde na te bootsen. 

De Asphaltsteen van het kanton Neuf'chatel, wordl 
tusschen de dorpen Couvei en Travers gevonden; het 
laatste dorp geeft zijnen naam aan het tlal, waarin tie 
Reus vloeit, eene kleine rivier, die niet ver va$ St. 
Sulpice ontspringt en zich even beneden Boudfij in 
het meer van Neufchatel ontlast. Klaarblijkelijk vormde 
tlit tlal den bodem van een meer, waarvan hel wa
ter door eene zeer naauwe kloof wegliep, die zich be
neden bij Noirtrague, als eene geweldige dijkbreuk 
voortloet. 

De tegenwoordige ontginning geschiedt aan den 
linkeroever der rivier, opliet midden van het kleine 
tlal insluitend kalkgebergte, op een landgoed genaamd 
Coucke de Vaubaron, in de nabijheid van Bois de Croix 
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een ander landgoed, een kwartieruurs ten Westen van i 
het dorp Travers. 

Het schijnt, dat de laag van Asphallsteen vroeger 
den geheelen grond des dals heeft bedekt, en dat de
zelve door eene geweldige natuurgebcurtenis, waardoor 
de tegenwoordige rivierbedding ontstond, is geschei
den geworden; ten minste men vindt vele, op de op- j, 
pervlakte van den grond liggende sporen van dezen 
steen op den regter-oever der Reus, op eenen aaniner-
k el ij ken afstand en bijna op dezelfde hoogte. Het 
ontginnen geschiedt hoogst eenvoudig, wijl dit slechts 
in het doen springen van den steen, door middel van 
buskruid bestaat. De gaten, waarin men het buskruid 
brengt, worden met boren gemaakt, die omtrent 5 
Voeten lang zijn, en door een'enkelen man, als timmer-
mansboren gehanteerd worden. 

Men begrijpt, dat deze manier van boren juist 
voor den Asphallsteen geschikt is. Deze arbeid gaat 
in den winter voorspoediger dan in den zomer, wijl 
de steen, bij de koude harder zijnde, ligter springt en 
dus het kruid meer uitwerking doet. Daarentegen is 
dezelve in den zomer als verweekt en daardoor meer i 
meegevende, taaijer. 

Men schat den opbrengst van den maandelijkschen j 
arbeid van één' man op 100,000 Kilogr. want te Seijssel I 
worden 'smaandelijks met20 werklieden2 Millioencn Ki- j 
logr. voor den dag gehaald. 

Eene ontginning van deze soort, levert het voordeel 1 
op, dat dezelve zonder nadeelige gevolgen of kosten, I 
naar willekeur vermeerderd en verminderd worden kan, 
wijl de opbrengst slechts van het getal arbeiders afhangt, 
hetwelk men daartoe; bezigt. 

De mijnen te Val-de-Travers, zijn nog niet met de 
Sonde (grondboor) onderzocht geworden en bij gevolg 
is het nog onzeker, hoe ver zich de verbazende massa's 1 
uitstrekken, die men thans onbedekt aldaar ziet liggen. | 

Wanneer dit onderzoek, dat weldra zal plaats heb
ben, aan de verwachting beantwoordt, dan kan men ge- I 
rustelijk de ontginning van den Asphallsteen, opditpunt 
alsonuitpullelijk beschouwen. 

(ïit dezen Asphallsteen nu wordt de Asplialt-Maslie, 
die onmiddelijk in technisch gebruik komt, op de vol
gende wijze verkregen. 

IIEREIDIATi VAX D E \ MASTIC U T ASPHALT. 

De grondstof van den Maslie is de ruwe Asphalt- | 
steen dien men door warmte lot eene soort van zand 

moet brengen. Dit geschiedt, terwijl men den As
phallsteen, die tot stukken, ter grootte van een ei, 
gebroken is, in een' warmen oven of in eenen hollen, 
uit pandoek vervaardigden cylinder, brandt, waardoor 
dezelve als zand uit elkander valt. M< ïn verhit daarna 
eenen kelel en brengt op 100 deelen Aspballzand, 7 
deelen gezuiverde Asphalt of bergteer (Bitume,) 
daarin tot vloeibaar smelten, evenwel zoo, dat deze 7 
deelen bergteer, eerst in den ketel gesmolten worden, 
en de 100 deelen Asphaltzand, slechts langzamerhand 
bij het gesmolten teer gevoegd worden, en wel met 
de voorzorg, dat het eene deel Asphaltzand, altijd 
eerst met het bergteer goed onder elkander gesmolten 
is, eer het volgende er wordt bijgevoegd; men roert 
alsdan het mengsel met eenen van onder eenigzins broe
den ijzeren spadel om, en krabt daarmede dikwijls langs 
de binnenzijde des ketels, opdat de Maslic zich daar
aan niet vastzette. Wanneer nu al het Asphaltzand 
in den ketel is, dan laat men het nog zoo lang koken, 
tot alles zoo dun en vloeibaar wordt, als slechts 
mogelijk, en het in alle deelen goed gesmolten zij. Dil 
ziet men gemakkelijk daaraan, dat de massa in den 
kelel tot op den bodem toe, gelijkelijk blinkt, zoodra 
dezelve niet den ijzeren spadel wordt omgeroerd. 

Js alles nu behoorlijk gesmolten, dan wordt de 
massa in vormen van 2 Voeten lang, 1 Voet breed en 
b' Duimen dik gegoten, in welke zij verkoelt en als 
zoodanig in blokken (koeken) in den handel wordt 
gebragt of aan de arbeiders overgeleverd. Om deze 
koeken lot het daarstellen van Asphaltbevloeringen 
le gebruiken, smelt men dezelve op nieuw en voegt er 
in vele gevallen zoo veel gezeefd zand bij, van eene 
bepaalde fijnheid of ook keisteentjes, dat er eene dikke, 
cellier altijd nog gietbare brij of deeg ontstaat. 

Inlusschen schijnt het, dat er bij hel Fransche 
Asphaltzand, zoo als hel bij ons, in den vorm van 
koeken en onder den naam van Asphaltmarkt in den 
handel voorkomt, zoo weinig bergteer gevoegd wordt, 
dat het zeer inoeijelijk is', deze koeken zonder bij
voeging van bergteer, (in den handel Bitume ge
noemd) te smelten; zeker is het, dat de vlugge dee
len, (dc Napkta) die de vloeibaarheid aan de Asphalt 
bijzei ten, langzamerhand eenigzins uit dezelve vervlio-
gen en dus de Asphallkocken minder smeltbaar worden, 
naarmate ze ouder zijn; want zeer versch gegoten, 
•moeten ze voorzeker zonder bijvoeging van bergteer, 
kunnen gesmolten worden. 
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GFBUI IK VAN DE ASPHALT l \ DEZEN T I J D . 

1". Voetpaden (trottoirs.) Men legt aan de buiten
zijde van bet voetpad een' rand van metselsteenen van 
8 a 10 Ncderl. Duimen breed en 13 Duimen hoog; 
de grond wordt goed vastgestampt cn wel clTcn 
gemaakt en aan denzei ven een verval gegeven van 
•4 Duimen op de Nederl. KI, hetzij naar dc eene 
zijde, zoo als voor voetpaden naast eene straat of een 
gebouw, liet zij rond naar beide zijden, zoo als voor 
voetpaden over een plein, behoort te geschieden. 
Hierop wordt eene laag van niet vette mortel (beton) 
van 8 tot 10 Duimen dikte gelegd; als men daartoe 
gelegenheid heeft, neemt men lot dc bereiding van 
van deze beton, liefst 5 deelen kalk (de helft onge-
bhischt) als stof, 2 deelen beste tras, 1 deel poeder 
van pannen of rooden steen en G deelen water, en laat 
deze massa behoorlijk uitdroogen. Kindclijk bereidt 
men op deze wel uitgedroogde laag mortel, eene laag 
van dunne (hijdraulische) kalk en rivierzand, ter dikte 
van één Nederl. Duim, zoodat dezelve ook een Ncderl. 
Duim onder het waterpas van den rand van melsel-
steenen komt. Wanneer alles behoorlijk gedroogd is, 
giet men op deze onderlagen den Asphaltmaslic, nadat 
dezelve in den ketel met zand vermengd is, een Duim 
dik, zoo dat de Mastic, verbonden met den stcencn 
rand of den muur der nabij zijnde gebouwen, cr op 
ligt, en wel in vierkante vakken van willekeurige 
grootte; dc ondervinding moet hier het overige aan 

vele .in acht le nemen kleinig-de hand geven, daar 

zitten de navolgende 
fonderingen der gebouwen 

De voetpaden be-
zij beschermen de 

heden zich niet laten beschrijven. 
voordeden : 

;n vocht, bieden den 
voetganger, hoe het weder ook zij, een zeer ellen en 
tevens droog oppervlak aan, dat door het fijne kie
zelzand , waarmede het, warm gegoten zijnde, bestrooid 
wordt, voor het uitglijden beveiligt. In Parijs, Ge
neve en Lijon, zijn vele zoodanige trottoirs, die sedert 
8 a 10 jaren niet het geringste zijn uitgeweken. 

2°. Terrassen en vlakke daken. Ken goede stevige 

dakstoel is hierbij een noodzakelijk vercischle; dezelve 
moet naar elke zijde 3 ten 100 verval bezitten, het
geen, zoo het noodig is, op verschillende afdeelingen 
mag berekend worden. Aan de randen of laagste deelen, 
wordl als naar gewoonte de dakgoot aangebragt; is de 
dakstoel aldus aangelegd, alsdan kan dezelve tol het 
ontvangen der Asphaltlaag op tweeërlei wijze worden 

toebereid, 
o. IV. 

a. Er kan b. v. zoo als bij terrassen, eene laag van ge
bakken slcenen (plavuizen) worden aangebragt cn 
wel daardoor, dat het balkwerk door dunne rib
ben en deze weder met niet ver van elkander lig
gende latten bedekt en verbonden worden; hierop 
worden dc gebakken stecnen (plavuizen) gelegd en 

; de reten door middel van mortel digt gesmeerd en 
levens daardoor de steenen aan elkander gehouden: 
hierop bevestigt men pakliuuen door middel van 
spijkers cn wol de lengte van het linnen, naar de 

! afhelling van het terras loopende. De Asphaltlaag 
kan nu op dit linnen gegoten worden en alles ge
schiedt hier als bij dc voetpaden, mei het eenige 
onderscheid, dal er geen kiezelzand of steentjes, in 
de Asphalt onder het smelten gemengd wordt, 
maar wel grof zand op de nog kleverige laag wordt 
gestrooid. 

b. Men kan bij terrassen de gebakken slcenen ook be
sparen en dezelve door een digt latwerk, dat op 
dunne ribben ligt, of ook wel door het bedekken 
derzelve met matwerk, doen vervangen. In beide 
gevallen wordt er cene laag mortel van 1 Duim 
dik opgelegd en wanneer deze behoorlijk droog en 
het Daklinnen op de mortel is vastgespijkerd, wordt 
hier de Asphalt zeer dun Opgegoten. Is dit werk 
volbragt, dan worden in de hoeken der muren en 
schoorsteenen, aan welke de Asphaltlaag ligt, Ver
bindingen van Asphalt van 1 Duim breedte aange
bragt, waardoor het gebouw tegen het inwateren 
volkomen beveiligd is. 

De Asphaltdaken zijn thans in Frankrijk alge
meen voor beter erkend, dan die van koper of zink, 
die onder de voeten op- en nedergaan, en ten laatste 
opspringen. Op het slot der Koningin HORTENSIA , 
bij Gonstance werd een terras met Asphalt bedekt 
en het vroegere koperen bekleedsel weggenomen, en 
even zoo werd bij Karlsruhe, de mctaalbekleeding 
van een fraai zomerkastcel, aan den Markgraaf van 
Baden toebehoorendc, door Asphalt vervangen. 

Een terras van Asphalt, regelmatig opgerigt met 
twee N. 1). op de El helling en ;> Sir. dikte op eene 
dunne laag mortel gegoten, biedt het dubbele voor
deel aan, een gebouw niet le overladen en hel vol
komen legen vocht te bewaren; verder vormt het 
een parterre, dal men in den zomer met kleine boo 
men en bloemen versieren kan: men behoeft slechts 
eenige terrassen op dc kazernen iu de omstreken 
van Parijs en Lyon te zien, om derzelver hechtheid 
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volmaaktheid en het gemak, dat zij aanbieden, te | 
kunnen schatten en bet sijslema dezer soort van wer
ken, waarop geen graad van hitte of koude ceni-
gen nadeeligen invloed heeft, naar waarde te lecren 
kennen. 

Ten opzigte van de zorg voor gevaar van brand, | 
met eene Asphaltbedekking is het volgende op tc 
merken. De Asphalt-niastic met kiezel vermengd, 
vloeit alvorens vuur te vatten, bij omtrent 100'C. 
warmte; eerst bij eenen hoogeren graad ontbrandt de
zelve. Om dit te bewerken, zoude dus bij eenen brand, 
de dakstoel, die bij eenen veel geringeren hitte-
graad ontvlamt, reeds door de vlam verteerd en het 
gebouw zelve als verloren te achten zijn, dien ten 
gevolge zou de dakstoel instorten, en in dat geval, j 
kan het terras in het midden van den brand, zon- i 
der gevaar voor de belendende gebouwen, mede in ! 
brand geraken. Daar nu het terras, bij een met ! 
Asphalt gedekt buis, volkomen ondoordringbaar is, 
zoo is het veel gemakkelijker, een' ontstaanden brand 
in een met Asphalt gedokt huis, te onderdrukken, I 
dan in een gebouw met pannen gedekt, waar de j 
lucht altijd meerdere speelruimte beeft. 

5". Stallen, bij deze is de handelwijze volkomen 
dezelfde als bij het aanleggen van trottoirs. De As-
phaltlaag wordt omtrent '/« dikker dan bij dc daken, 
naar eene goot aangelegd, door welke het water weg-
loopt. Dezelve levert een plaveisel op van zulk eene 
vastheid, dat een paard met scherpe hoeven besla- j 
gen, er niet den minsten indruk op maakt. 

Het oppervlak van de met kiezel vermengde Asphalt ; 
biedt een eenigzins ruw, gemakkelijk en altijd droog : 

leger voor de paarden aan, terwijl de flaauwe belling, 
den afloop van de vochtigheid bevordert. In de om
streken van Parijs werd zulk een stal in eene ruiter- I 
kazerne gebouwd en deze onderneming werd met bet 
beste gevolg bekroond; men heeft zelfs bemerkt, dat 
het paard op dit plaveisel beter rust. 

In verschillende streken van Zwitserland, heeft men 
vele stallen op deze wijze gebouwd. 

4°. Gamjen, Voorluiken, Kelders en Kerkplavcisels. 

Deze worden almede op dezelfde wijze als de voet- | 
paden behandeld, insgelijks de keukens, die intus- jj 
sehen eene wat minder dikke laag noodig hebben, 
zoowel wat de mortel als Aspbaltlaag aanbelangt. 
Voor woonvertrekken is dezelve minder aan te beve- j 
len, zij bezit wel bet voordcel boven eenen steenen 
vloer, van volkomen vochtwerend te zijn, doch is f 
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daarentegen weder niet geschikt met matten of tapij
ten bedekt te worden. Voor de werken in de openc 
lucht, is de zoogenaamde bastertlmorlel uit kalk, kiezel 
en '/4 deel gips bestaande, zeer aan te bevelen; even
wel verdient dc boven opgegevenc beton de voorkeur. 
Deze basterdinortel droogt echter veel sneller en het 
begieten met Asphalt, kan daardoor zoo veel te 
spoediger geschieden. Zoo er regen valt, alvorens de 
mortellaag droog is, dan beschermt men dezelve door 
middel van planken. 

In Zwitserland en Frankrijk vindt men dezelve 
aan vele plaatsen. 

Even zoo is dc Asphalt geschikt om gewelven, ascb-
kelders (in Duitscltland iu fabrieken bekend) voor bet 
doorzij[)elen des waters te verzekeren, bovenal, 
echter, is dezelve bij kazematten van toepassing. In 
deze ongezonde gewelven, in deze vochtige onder-
aardsche gangen, welke men kazematten noemt, en 
in welke de soldaat zich in oorlog en vrede, in cita
dellen en op forten moet ophouden, verleent, zoo als 
ligt tc begrijpen is, de bepleistering met Asphalt, aan 
den gezondheidstoestand der troepen, oneindige voor
deden; terwijl dezelve bet vocht onderdrukt en de 
lucht dezer bijna onbewoonbare plaatsen, reinigt. Men 
heeft dezelve daarom ook bij bet weder opbouwen der 
Citadel van Antwerpen in toepassing gebragt, en niet 
minder bij eiken nieuwen aanleg van vestingen iu 
Frankrijk: hier cn daar zelfs in oude kazernen en 
kazematten, bet groote voordeel van Asphaltplaveiscls, 
boven «le gewone plaveispls erkennende. De Kerk
plavcisels met Asphalt, die in verscheidene Kerken, 
onder andereu in Geneve in toepassing gebragt zijn, 
zijn zoo veel te bcvalligcr, als dezelve op een grooter 
oppervlak worden aangebragt. 

Hier is ook vooral iu bet oog te houden, dat bij dit 
plaveisel de, der gezondheid zoo nadeelige vochtigheid 
van den grond, geheel verdwijnt en de even nadeelige 
koude van dcnzelven, grootelijks verminderd wordt. 

5°. Mozaïk. Om dit te vervaardigen, regelt men 
op eene steenen tafel, de steentjes van willekeurige 
kleur, derwijze, dat dezelve bet beeld daarslellen, dat 
men vooraf op de tafel beeft geteekend. 

Hierop vat men alles in een raam van hout, dat 
dezelfde hoogte beeft als men aan het mozaïk-werk 
wil geven. De vloeibare Aspbaltmassa wordt dan lang
zaam daarop gegoten en wanneer dezelve verkoeld is, 
neemt men de mozaïke tafel op en men beeft aan de 
onderzijde een mozaïk-werk. 
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Nog eenvoudiger en gemakkelijker laat zich bij een 
werk van Asphalt, van grooten omvang, iels soortgelijks 
aanbrengen, en wel door middel van houten lijsten. 
Moet b. v. eene zwarte ster op eenen witten grond wor
den daargesteld, dan handelt men op de volgende 
wijze: men vervaardigt lijsten, die den vorm van de 
ster uitmaken, en spijkert deze lijsten ter plaatse waar 
de ster moet aangebragt worden. Alles wat nu buiten 
de lijst ligt, wordt met Asphalt overtrokken en dan 
met wit zand bestrooid; is deze Asphalt verkoeld, dan 
neemt men het lijstwerk weg, giet de ledige plaat
sen waarin het lijstwerk zich bevond, vol met Asphalt, 
bestrooit dit met zwart zand, cn het werk is naar 
wensch gereed. In Parijs zijn onderscheidene vertrek
ken in het Hotel van den Markies van Luxemburg met 
zoodanige Asphalt belegd. 

6". Ilgdraulische Werken. Reeds in vroeger tijd 
werd de Asphalt tot het digtmaken van de waterkom
men van Versailles gebruikt. HCFFON vermeldt reeds in 

zijne Histoire Nuturclle des Minéraux, Tome 2m e, Pag. 5 

(in 4"), dat hij 56 jaren geleden, dezelve gebruikt 
heeft, tot het digtmaken van een groot waterbassin 
in den Koninklijken tuin, die sedert altijd water ge
houden heeft; hij gebruikte de zuivere Asphalt van 
Netifchatel, die hij met een weinig gewone pik ver
mengde. Het nut en de geschiktheid van de Asphalt 
tot dit einde, is voldingend bewezen. Dc handelwijze 
daarbij is als volgt: 

Men maakt eerst den bodem en de zijwanden van 
den waterbak en giet eene laag Asphalt op de gewone 
wijze over den bodem; dan wordt een muur van pla
vuizen, slechts van de dikte van een' overeind staanden 
steen, opgerigt, evenwijdig met de opstaande zijwan
den en slechts 1 N. D. daarvan verwijderd; de hierdoor 
gevormde ruimte van 1 N. D. dik, laat men nu vol 
gesmolten Asphalt Ioopen, die zich dan met den rand 
der tnastieklaag op den bodem zoo verbindt, dat het 
waterbekken aan alle zijden volkomen ondoordringbaar 
is. Op deze wijze laten zich alle muren in loodregte rigting 
door middel van een' loozen of hulpmuur met Asphalt be-
kleeden; is de muur te groot om bet in eens er voor te 
gieten, dan kan het even als bij horizontale vlakken, bij 
gedeelten geschieden, mits men van onderen op begint en 
de beneden bulpmuren niet wegbreekt, voor en aleer 
tie hoogere deelen gereed zijn. 

Met behulp van de Asphalt kan men dus in elke 
soort van grond, vijvers tot nut en vermaak aanleggen: 
namelijk de mogelijkheid is daar, om afvloeijend water, 
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j in eene soort van bassin te verzamelen cn het in den grond 
trekken te beletten. 

7°. Uuskruidmagazijnen. Men heeft reeds vele bus
kruidkelders van boven of van ter zijde met Asphalt be-

| kleed, waardoor bet buskruid volkomen tegen vocht 
beschermd wordt. 

Op onderscheidene plaatsen van Frankrijk bestaan 
Asphall-Compagniën. De actiën van de, tot ontginning 
van de Alphalt te Seijssel vereenigde maatschappij ston
den in Maart 1858, 590 Papier, doch zijn sedert dien 
tijd aanmerkelijk gedaald. In Ncufchatel bestaat eene 
Maatschappij tot verkoop en gebruik van de Asphalt 
van Val-de-Travcrs, kapitaal 1 Millioen. Aan derzelver 
hoofd staan de Hecren VAN POURTALES, Mevr. vos 

! MONTMOLLIN, C. VON ROULLET enz. Dezelve heeft Zuster-

; Maatschappijen in Zwitserland, Duitsehland, Engeland 

en Noord-Amerika. Even zoo heeft zij in de groote 
plaatsen (Karlsruhe, Mïtnehcn, Frankfort aan den Oder, 

; enz.) dépots van benoodigdheden voor Asphaltvverken 
j gevestigd. 

Groote verdienste komt aan den Graaf van Sasse-
! naij toe, wegens het gebruik van de Asphalt van 

Seijssel. 

CHEMISCHE A Y U I M \ A \ DE A S P H A L T . 

BoussiNfiAi'LT heeft bet zoogenaamde Bechelbrenner 
bergteer ontleed cn bevonden 85,1 Procent Pelroleïne 
en 14,6 Procent Asphalteïne. Het eerste is de gezui 
verde Naptha of Petcrolie, bet tweede is een in alko-

i bol en aether onoplosbaar bestanddeel van de Asphalt. 
Harde Asphaltsoorten, zoo als die van Coxitambi in 

: Zuid-Amerika, bestaan bijna geheel uit Asphalteïne, 
}. is echter oplosbaar in vette oliën, terpentijn en pe-
I lerolie; zij bestaat natuurlijk uit koolstof, waterstof 
i en zuurstof, terwijl de Chemische formule voor der

zelvcr bcstanddeelen is 
(.20, Ha, O3, Asphalteïne. 

R E C E P T TOT H E T M A M A VAN VLOEIIIARE ASPHALT. 

Neem 25 Kilogr. Aspalt; deze tc smelten en te koken, 
; 5 uren lang, in eenen ijzeren ketel of vat: doe er Langza

merhand 7 Kilogr. nagenoeg min imam en litargg ruim als 
lijn poeder bij, en 10 gallons (45 Litres) droogende lijn-

i olie, en gewreven zijnde, brengt men dit mengsel tol 
I de kooklemperatuur. In een vat smelt men 5,6 kil. 

4 . 
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hars, waarbij twee gallons (9 Litres) kokende lijnolie I 
en 5,1 Kil. Caoutchouc geweekt, of gedeeltelijk op
gelost in Naptha uit steenkolen voortkomende, zoo als 
de fabriekanten van ondoordringbare stollen, die bezi
gen; men mengc nu alles in het eerste vat cn laat 
het mengsel koken, tol dat een gedeelte tusschen twee 
spadels verhardt en draadachtig wordt: wanneer alles j 
l>ekocld is, doe men hetzelve in 30 a 55 gallons (156 
a 159 Litres) terpentijn of naptha uit steenkolen, 
als wanneer het vernis tot gebruik gereed is. 

Ik heb bovenstaande vloeibare Asphalt gebruikt j 
op alle metalen, hout cn steen, zonder dat daardoor, ! 
gedurende een' geruimen tijd, deze bcklecding merk
bare verandering ondergaan heeft, aangebragt in de 
opene lucht, en alzoo aan wind en weder, van allerlei 
aard, blootgesteld; ook in het zeewater houdt deze 
bekleeding zich goed, en alhoewel eenige aangewende 
proeven op muurwerken, die steeds aan ebbe en vloed 
zijn blootgesteld, nog te kort geleden, genomen zijn, 
om er veel van te kunnen zeggen, zoo houdt men 
het er toch voor, dat deze vloeibare Asphalt, bij een 
verstandig gebruik, in vele opzigten zeer nuttig en 
van menige- volledige toepassing kan beschouwd worden. 
Daarentegen is mij gebleken, dat de vloeibare Asphalt 
uit fabrieken afkomstig, en die in den handel per 
Pond ad /' 1.20 verkocht wordt, zoodanige goede eigen- 1 
schappen niet bezit; zoo bevond ik onder anderen, 
dat een zinken plat van 60 • Ellen oppervlakte, 
hetgeen daarmede drie malen bestreken was in de 
maand Mei 1815, thans geheel van hetzelve ontdaan 
was, terwijl alles vervlogen scheen tc zijn, op een 
dun laagje zwartsel na, hetwelk er met dc hand kan 
worden afgeveegd, en alzoo het zuiver houden van het 
regenwater, hetgeen de bedoeling eenmaal geweest 
was, in geenen deele bevorderde, alhoewel dit plat 
geheel met nieuwe slecnen op derzclver plat gedekt 
was geweest. 

p t J D o r a s r l . 

Voor diegenen, welke nog niet genoegzaam met de 
Asphalt en derzei ver bereiding bekend zijn, hoopt men, 
dat ook de volgende proefondervindelijke incdedeelingen 
met derzelver uitkomsten niet onaangenaam zullen zijn, 
terwijl daarna opgave zal gedaan worden van de be-
noodigde gereedschappen daartoe gebruikelijk, met der- ( 

zeiver afmetingen en gewigt van ijzer; ook die, be
treffende de bereiding van het verschillende zand. 

— 56 — 

Op eene kleine rcize buiten 's lands, de nuttige 
aanwending in vele opzigten bespeurd hebbende, be
gon men alhier op eene der buitenplaatsen, in den 
omtrek van Zierikzee, cenc proeve te doen door het 
beleggen met Asphalt van eenen sloep, tot dat einde 
handelende, zoo als hiernevens is medegedeeld; met 
een weinig verschil den grond goed aangestampt en 
daarna belegd met eene platte laag in zand, daarna 
weder eene platte laag in baslcrdlras (ouden steen) 
stroomlaagsgewijze gewerkt, rondom den vloer op 
een fondainentje gesteld: eenen hardsleencn rand, die 
een Duim boven de geinelden vloer uitkomt; dehard-
steencn rand aan t ie binnenzijde met ijzeren krammen 
vaslgegoten, (wordende de tras door mij grootendeels be
volen, om het spoedige verstecnen of opdroogen te be
vorderen); daarna werd t ie bekleeding van Asphalt, ter 
oppervlakte van 20 • E. in den tijd van acht uren 
gelegd, op sommige plaatsen van verschillende ge
daante, tlat is: sommige vakken geheel glad geschuurd, 
cn aan andere door het inkloppen van gelijksoortige, witte 
keisteentjes, naar de verlangde figuren, eenige verschei
denheid gevende; de zanienslelling derzclve was als 
volgt: 15 deelen Asphalt, '/i deel bitunie, lji deel 
hars en 10 deelen lijn rivierzand van N". 1. 

Deze stoep zeer vroeg in het voorjaar gelegen, 
voldoet geheel en al aan de verwachting. 

Bijna gelijktijdig met bovengenoemden stoep, werd 
tie bekleeding ondernomen met Asphalt, ter dikte van 
eenen Duim, van eenen vloers binnenshuis binnen 
deze stad, welke vroeger uit planken op ribben be
staan hebbende, ten gevolge van den Champignon, om het 
andere jaar vernieuwd moest worden; men was genood
zaakt geweest, denzei ven met blaauwe tegels te beleggen, 
doch hetgeen om hel onoogelijkeenoinhct optrekken der 
vochten niet beviel. Deze vloer groot 27 • E. werd 
belegd in l'/i dag en voldoet mede geheel aan tic ver
wachting, ja schijnt zelfs in den winter zeer warm le 
zijn; men gebruikt dezelve tot woonkamer. Door het 
I w e e malen overdekken met vloeibare Asphalt en het 
telkens inschuren met gedroogd duinzand, verkreeg 
tle/.e vloer een blaauw aanzien, als gelijkende naar 
blaauwcn hardsteen; inlusschen dient opgemerkt, dat 
wanneer deze vloer met water besproekl wordt, dit niet 
zoo spoedig opdroogt, als wel bij houten of leijen 
vloeren gewoonlijk hel geval is cn ieder zeer duidelijk 
zal zijn, als men bedenkt, dal de Asphalt diglsluiteud 
en niet vochlintrckkcntl is. 

De derde cn wel belangrijkste proef werd geno-
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men eenige dagen daarna, en wel op de vallen van 
eene dubbele ophaalbrug; tot dat einde werden op 
het bovenvlak van het onderdek gespijkerd, strooken 
eikenhout, breed 6 D. en dik ruim 17 Str. en op 
dezelve, door middel van ijzeren schroefbouten beves
tigd, ijzeren regels, breed 7 D., 5 Str. en dik, circa 
1 I).; zij liggen alzoo 15 Str. naar binnen, over den hou
ten regel heen hangende, en zijn naar buiten bijna 
scherp afhellende of uitgesmeed; dit is alzoo dc rand of 
het raam, waar binnen de laag Asphalt moet besloten 
worden, die 3 D. dik worden zal. 

Daar men op tic een weinig hellend liggende vallen 
niet dan met moeite gieten kan, zoo is men verpligt, 
dezelve aan een paar takels uit die helling waterpas 
te laten zakken; men bespijkerde nu de oppervlakte 
der vallen met graauw papier cn sloeg er een aantal 
taaije spijkers met groote kopjwn in, zoodanig, dat 
dezelve op afstanden van 25 D. van den anderen ver
wijderd waren, latende dezelve circa 2 D. boven de 
houten bcklecding uitsteken, dienende tleze, zoowel 
als de ijzeren regels, om de Asphaltlaag, tlie overigens 
geheel vrij van de houten bekleeding blijft, te bewaren 
voor alle mogelijke werking of verplaatsing, bij de 
beweging der brugvallen. Bij de vermenging van deze 
soort van Asphalt, behoort vooral zooveel mogelijk 
gebruik gemaakt te worden van verschillende soorten 
van keistecuen, terwijl de bovcnoppervlakle, nog 
warm zijnde, vol wordt geklopt met kiezelsteenen 
van ile grootste soort, waarvan er in den beginne van 
het bereiden wel enkele uit raken, doch het meeste 
gedeelte er vast en onwrikbaar in is gebleven; men 
heeft tot de vermenging dier bekleeding, samen genomen, 
als: 15 deelen Asphalt, 1 deel bitunie, en 15 deelen 
kiezelzand van N". 1, 2 en 5. 

Deze brug laat zich aangenaam en gemakkelijk berijden; 
de eene val is onverbeterlijk (daarbij is iets minder dan 
1 deel bilume gebruikt) tie eerst gegotene is een wei
nig, baan voor baan afgezakt, waarbij ruim 1 deel bi-
tume gebruikt is, alhoewel het hoegenaamd geen 
hinder in het berijden aanbrengt en tot heden geene 
de minste slijling of spoor laat bemerken, men heeft 
echter opgemerkt, dat tie kalkoenen van de hoefijzers 
der paarden, er ter diepte van ruim 1'/» Str. eenige 
malen waren ingedrongen, doch dan was hiervan den 
volgenden morgen niets meer te ontdekken en had dit 
plaats in de brandende hitte van den zomer; overigens 
is die bcklecding op zoodanige bruggen, op welke veel 
gereden wordt, wel aan te raden cn zeker voordeelig en 
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1 aangenaam; zij heeft ook nog dit voordeel bij de op
haalbruggen, dal zij de vallen derzclve behoedt voor 
inwateren en gedurige verandering in de beweging, 
hetgeen meer bedraagt dan men oppervlakkig denken 

I zoutle: inlusschen mag niet vergeten worden, opmerk -
ji merkzaam tc maken op dc verzwaring, die deze val-
! len door het ijzerwerk en de Asphalt ondergaal, bet-
ij geen nog al belangrijk is, doch hetgeen door mij in 
I dit geval grootendeels is overwonnen, floor tie brug 
i zoo veel mogelijk intcriglen, volgens het in tie Bij-
| lage, lsten Jaargang aangegeven stelsel van ijzerdraden 
! kettingen op de balanspriemen, die zeer doorgebogen 
l waren en thans regt staan, cn waarmede men elke 

verandering in het zwaartepunt herstelt. 
De viertlc proef heeft plaats gehad in tic maand 

'i October 1815, op een plat dak, groot circa 20 • E. 
!: dat bespannen werd met grof doek; bij tleze bewer

king scheen het saizocn te ver gevorderd tc zijn, al
thans het liet zich in tien aanvang slecht bewerken, 
hetgeen ten slotte overwonnen werd, eerslens floor tic 
dak-bekleeding, en tweedens door de gereedschappen 
te verwarmen; men heeft hiertoe twee lagen gelegd, 

|j elk van ruim 7 Str. dikte, dc eerste laag bestaande 
i; uit 15 deelen Asphalt en '/i deel bitume, de tweede 
; laag, dik 7 Str., beslaande uit 15 deelen Asphalt, 
! ';i deel bitume, 1 deel Gum Asphalt en 10 deelen 

zantl van N°. 1. 
Deze bcklecding is zuiver walerdigt, zootlanig, tlat 

de zolder en de bind ten, enkele dagen daarna en 
natlat het plat, (hetgeen schuins opstaande kanten 
heeft) geheel onder water was gezet, is geverwd kunnen 
worden, cn voldoet geheid aan tie verwachting; im
mers, voor zoo verre men daarover in dien korten tijd 
mag oordeelen. 

Houten waterbakken, inwendig bekleed met As
phalt, houden het water zeer lang zuiver en kunnen 
gcruslelijk voor vischvijvers gebruikt worden, althans 
hebben eenige houten bakken boven tic privaten zeer 
goede uitkomsten, en proeven dienaangaande opgele
verd; en kan men volgens het oordeel van velen, de 
Asphalt op menigvuldige wijzen, en zeer nuttig en vooral 
duurzaam gebruiken, echter is dezelve tol het aanbrengen 

' van sieraad, b.v. voor mozaïke vloeren, minder deugdzaam 
cn te kostbaar. Indien ik spoedig meerdere proeven, 
en daarbij eenige belangrijke ontdekkingen mogt doen, 

jj zal zulks volgaarne worden medegedeeld, terwijl het 
'I te wenschen is, dat tleze eenvoudige bewerking, tlie 
I door eiken vluggen werkman, welke oplettend is, zon-
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der de minste zwarigheid kan worden in beoefening 
gebragt, boe lang zoo meer worde beproefd en ver
spreid, als sluitende in zich nog menig voordeel, 
hetgeen thans iu ons Land nog niet bekend is, terwijl 
de Asphalt overvloedig het voordeel van het lood, bij 
de kosten van bet zink paart. 

«E.VOODIGD FOI K U I S EN GEREEDSCHAPPEN. 

Het fournuis bestaat uit eenen ijzeren cilindrieken, 
van Luiksch pandoek vervaardigden slooktoeslel, van af 
den grond gemeten, hoog 0,79 E . , in middellijn me
tende 0,58 E., het pandoek dik 5 Str., waarin op 
eene hoogte van 0,21 E., boven den grond of bodem 
geplaatst is, de vuurrooster, die met eene belling van 
(i D. naar den voorkant ligt en waarvan de spijlen 
minstens 20 Str. • zwaar moeten meten, liggende 
dezelve overhoeks en met eene tusschenruimte van 10 
Str., van de andere, alle de uiteinden vastgeklonken 
op een sulhsant ijzeren raam, waartegen de pandoeken 
cilinder is bevestigd. Op dezen rooster worden de pan
doeken brandplaten in eene schuinsche rigting gesteld, 
die 20 Str. dikte hebben; vóór de deur en het asch-
gal zijn twee afzonderlijke deuren gehangen, op de 
gewone wijze van klinken voorzien en in het midden 
derzelve nog de gelegenheid, om door een te openen 
alïesluiten schuifje, de I rekking te verminderen of te ver
meerderen. De pijp of schoolsteen beeft eene middel
lijn van l i 1). en is van pandoek zwaar 2 Str.; deze 
is aangebragt, het midden gerekend op 0,63 E. uit 
den onderkant van het fournuis en gaat tot op 2 E. 
boven den onderrand, zijnde van boven voorzien van 
eenedraaijende kap om steeds den wind of de trekking, 
op de plaats waar men werkt, in het voordeel te 
hebben, en is dit fournuis nog voorzien van twee 
ijzeren ooren aan de zijden, ten einde door een paar 
werklieden, met essenhoulen draagboomen voorzien, 
van het eene naar het andere einde des werks te 
kunnen worden vervoerd. 

De ketel is van aaneengeklonken bladen pan
doek, zwaar 5 Str. en hangt op eenen rand, dik 1 ])., 
hoog 4 I). in het fournuis; deze heeft den vorm van 
tienen afgesneden kegel, en is in middellijn, boven 57 
D., onder 15 D. en op de schuinsche zijde genieten, 48 
D. hoog, de bodem is eenigzins bolvormig en dezelve 
meet alzoo in de as des kei els van het midden des 
bodems tot gelijk aan den bovenkant 50 D . ; op dcnzelven I 
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sluit eene ijzeren pan, diep 11 D.,mcde van pandoek, 
dik 2 Str. met twee ooren en een deksel, dat eenig
zins rond naar boven staat; de pan dient om gelijk
tijdig met bet bereiden der Asphalt eenig zand te 
droogen en het deksel, dat tevens op den kelel slui
ten moet, heeft men noodig om den ketel af te slui
ten, om het ontsnappen van den damp, het inval
len van alle vuilnis of stof, cn somtijds ook van den 
regen, terwijl hetzelve gelijke dienst bewijst, bo
ven dc zandpan vroeger genoemd. 

Dc redenen waarom deze toestel enz., bier wordt 
omschreven, is hoofdzakelijk, omdat, wanneer men 
een te kleinen toestel heeft, de Asphalt verbrandt, 
terwijl bij eenen die te groot is, de tijd der smelting 
te lang duurt en de specie te spoedig verkoelt, het 
welk het geval was met de beide toestellen, die men 
alhier in gebruik had, bij de eerste Asphaltbewerking; 
terwijl de bovengenoemde toestel niets te wenschen 
overlaat. Dit fournuis met den ketel en de pijpen, roos
ter, deuren, pan en deksel, heeft te zamen na de 
voltooijing, 148 Ponden gewogen. 

Aangezien de smelting der Asphalt een' belangrijken 
graad van hitte vordert, zoo is gebleken, dat de toe
stel te stoken met Godlandsche steenkolen, in allen 
opzigte bet voordeeligste is; en kan men eene hoe
veelheid van 150 Ned. Ponden specie in den tijd van 
45 minuten zoodanig toebereiden, dat dezelve volko
men verwerkbaar is; het is ligtelijk te begrijpen, dat 
wanneer werken van grooten omvang uitgevoerd wor
den, men voordeeligbeidshalve gebruik moet maken 
van twee fournuizen, ten einde de werklieden, welke 
met leggen bezig zijn, geen oponthoud te veroor
zaken. 

De gereedschappen bij deze bewerking gebruike
lijk, zijn de hierna volgende, als: 

a. Een stel schalen en gewigten, die in een' drie
voet hangen, en men overal kan plaatsen, om naauw-
keurig alle de zamen te voegen deelen af te wegen. 

6. Een ijzeren roerspadel lang 1,55 E., in mid
dellijn 50 Sir., voorzien van een' zwaren knop aan 
het eene einde, waarmede de Aspbaltbrooden vóór de 
smelting worden in stukken geslagen; men kan met 
dit werktuig, ruim 10 Ned. Ponden wegende, de smel
tende klompen niel le veel roeren, ten einde het aan
branden te beletten. 

C. Twee ronde lepels van ijzer, met eene tuit tot 
hel in de bakken scheppen der Asphalt, de kom van 
de eene dertien, die van de andere 20 D. middellijn, 

61 62 -

de stelen niet te kort, ten einde den werklieden, het 
scheppen, door de warmte niet te mocijelijk le maken. 

d. Twee ijzeren gietbakken, elke derzelve van de 
volgende afmetingen: de boom lang 54 D., breed 25, 
D., de hoogte der kantstukken 15 D., de bodem moet 
aan het eene einde schuins oploopcn, oin het gieten ge
makkelijk te maken; een ijzeren hengel aan de zijde, 
die juist op bet zwaartepunt is aangebragt, voorzien 
van eene bouten rol tot handvatsel, welke rol beweeg
baar zijn moet en aan het achtereinde van den bak mede 
een handvatsel van ijzer, met beweegbare houten 
rol voorzien. 

e. Twee boekenhouten uitstrijkers, een platte en 
een ronde, lang 20 D., breed in het midden 9 D., 
hoog 5 Str. 

/'. Twee raapborden, mede van boekenhout, lang 
22 D., breed 10 D., en dik 20 Str. 

;/. Twee boekenhouten kloppers, om het zware 
zand, inde te bereiden Asphalt-oppervlakte, wanneer 
de Asphalt nog warm is, in te kloppen, lang 27 ü . , 
breed 10 D., dik in het midden, 50 Str., zonder steel 
gerekend. 

h. Een soldeerbout, om, warm gemaakt zijnde, de 
ongelijk gegoten naden van de verschillende vakken 
gelijk te branden en vlak uit te strijken; deze beeft, 
wat deszelfs ligchaam betreft, het figuur van het blad 
van een strijkijzer, (ecliter vrij wat zwaarder,) aan 
welks achtereind, een schuins opgaande ijzeren sleel 
is gesmeed, die, wanneer dit ijzer heet is, wordt aan
gevat en gestoken in een handvatsel, even als de sol
deerbout eens loodgieters; dit ijzer is lang, 18 D., 
breed 7 D., dik, gemiddeld 50 Str., zonder den steel. 

t. Een ronde soldeerbout, bijna geheel gelijk aan 
de zoogenaamde pijp of plooiijzers bij de vrouwen in 
gebruik; deze dient, om de gegoten Asphalt tegen alle 
holligheden, schuinsche kanten,als anderzins op te strij
ken en holle naden gelijk te schroeijen of aaneen te 
verbinden en is lang 25 D. en in middellijn dik, 50 
Str., mede zonder den steel. 

H E T Z A N D . 

Het zand, bij de Asphalt-bcwerking gebruikelijk, is 
van verschillenden aard en grofheid. Voor het rivier
zand kan genomen worden datgene, hetwelk boven 
Nijmegen gebaggerd wordt door verschillende ze
ven gestort of geschud zijnde; daardoor verkrijgt men 
velerlei soorlen, waarvan er [drie bij de bewerking 
van de Asphalt gebruikt worden, terwijl de vierde soort, 
namelijk de te groote tigchelsteencn, die op de zeef 
met de wijdste gaten blijven liggen,alleenlijk bruikbaar 
zijn, om op de wegen te werpen, ten einde deze te 
dienen. Het zand, dat gezeefd zal worden, behoort goed 
droog tc zijn, ten einde de zeven niet tc veel te 
doen lijden; nadat al het zand gezeefd is, wordt het
zelve van soort tot soort goed afgespoeld in zoet wa
ter en daarna op matten gedroogd, als wanneer het van 
alle onzuiverheden gezuiverd, kan worden opgelegd, ten 
gebruike bij elke gelegenheid. Tot de doorzeeft ing van 
dat zand, heeft men noodig, 4 stuks zeven, waarvan de 
twee eersten van varkenshuid zijn vervaardigd, groot in 
middellijn 77 en 74 I)., de gaten groot 7 cn 10 Str. in 
middellijn; vervolgens is de derde zeef in middellijn 
groot 0,58 El., doch deze bestaat uit metalen draden, 
waarvan de ruiten groot zijn, 5 Str. Voorts gebruikt men 
ook nog eene metalen zeef, mede van 58 D. middel
lijn, waarvan de ruiten zijn 2 Str. 

Men maakt ook nog gebruik van het duinzand, dat op 
dezelfde wijze gewasschen en gezeefd wordt; doch dit 
wordt door eene zeef van 50 D. in middellijn, waarvan 
de ruilen uiterst klein zijn, doorgelaten, terwijl dil 
laatste, bij het beleggen in de pan, die op bet fournuis 
past, goed uitgedroogd zijnde, door eene nog eenigzins 
fijnere zeef gelijkelijk over de nog warme Asphaltlaag, 
voor stoepen cn platten gegoten, wordt heengestrooid, 
vervolgens afgeveegd met eenen gewonen stoffer, om 
daarna met een beukenhouten bord, vroeger ver
meld, dat na in eene olickuip gehangen en verzadigd 
te zijn, vóór de bewerking nog eens niet lijnolie bestre
ken is, gelijk geschuurd te worden. 

S3 " 



Het was der REDACTIE zeer aangenaam, aan den hier volgenden Prospectus, van een Werk, door eon' barer 

Medearbeiders in het licht tc geven, eene plaats te vcrleenen. Zij zal zich bier onthouden eene beredeneerde en 

volledige recensie te leveren, van een zoo nuttig Werk, door een Lid der Redactie, met zoo veel zorg bearbeid; zij kent 

bel Werk en zou noodwendig een zeer gunstig oordeel moeten uitbrengen. De Schrijver verzocht slechts dc 

plaatsing van dien Prospectus, zonder in bijzonderheden te treden; de REDACTIE voldoet gaarne aan dezen wensch, maar 

moet bier tevens bijvoegen, dat dit Werk voor do Leden dezer Maatschappij cn voor allen die in dc Bouwkunst 

belanj; stellen, onmisbaar is. 

V A N E E N W E R K , 

GRIEKSCHE e n ROMEINSCHE MONUMENTEN, 
D E L E E R D E R G E R M A A N S C H E O F Z O O G E N A A M D E 

BKKEVEirS 

DE LEERSTELLINGEN DEE YOOBNAAMSÏE 

•001 

E . 8. I I K I J . V I \ « X . III/., 
.!',!.,(•>! ff Amuêêrdam. 

Tot de uitgave van dit belangrijke en goedkoope Werk heeft de Schrijver besloten, omdat dc vooruitgang der 

Kunst gebiedend vordert, dat ook onzen Nederlaudschcn Kunstbroederen, cn allen die in betrekking staan tot bet Bouwwezen, 

de gelegenheid worde verschaft, de scboone vormen, ons door anderen nagelaten, te kunnen onderzoeken en vergelijken. 

Tot riglsnocr zijn aangenomen, de bekende Werken van MAOCII, NORMAWD en HOPFSTADT; terwijl hierbij zullen gevoegd 

worden alle aanmerkingen, opmetingen cn bijdragen, door den Schrijver gedurende zijne reizen te boek gesteld, voor zoo

verre deze kunnen geacht worden, lot dit Werk in verband te staan. 

De Schrijver eindelijk, de behoeften van ons Land kennende, twijfelt geenszins aan eene algemeene Deelneming. 

De uitgave, eenigzins afhankelijk van het aantal Iiiteekeuarcn, zal door de Nieuwsbladen worden kenbaar gemaakt. 

AMSTERDAM, April 1846. E. S. HEIJNINCX, Mz. 

1». Het Werk zal in Folio formaat worden uitgegeven cn omstreeks 20 Afleveringen bevatten. 

2«. Elke maand zal er eene Aflevering verschijnen, bevattende vier Platen, één Vel druks cn Omslag. 

3». Elke Aflevering zal den Inleekcnaren berekend worden tegen ƒ 1.20, betaalbaar bij iedere Aflevering. 

De Uitgave geschiedt bij de Kunsthandelaren FRANS BUFFA & ZONEN te Amsterdam. 

Bij de Correspondenten dezer Maatschappij en bij de voornaamste Boekhandelaars des Rijks, zijn Specimen ter 

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

n de jaren 1842 en 1841 is er 
te Londen een Werk uitgekomen, 
getiteld: de Christelijke houw
kunst van Italië, sedert ile rege
ring van CONSTANTIJN lol. aan de 
15'' Eeuw,opgehelderd dooreen 
en tachtig gekleurde gegraveerde 
platen door OWEN JONES, verge
zeld van eene inleiding en leksl 
door den Heer HENRI KNIGHT, 
2 Deelen in folio, 

liet is dil Werk, waaruit het onderstaande getrok
ken is. 

Vóór CONSTANTIJN was de uitoefening der Christe
lijke Godsdiensl verboden; de belijders van dezelve 
waren vcrpligl hunne vergaderingen in gewone huizen, 
of in afgelegene onbekende plaatsen le houden. Daar, 
waar hel hun bij uitzondering vergund werd, om een 
gebouw tol viering hunner kerkelijke plegligheden te 
stichten, moesten zij zich wachten daaraan eene te 
prootc uitgebreidheid of een opvallend uiterlijk te 
neven. De bekeering van den Keizer, was de natuur
lijke oorzaak van de oprigting der eerste kerk le 
Rome, en deze kerk moest gebouwd worden naar hel 
plan, hetwelk hel beste overeenstemde met de te vie
ren plegligheden der nog gisteren verbannen' doch 
heden aangenomen' Godsdiensl. Te Rome was dus de 
oorsprong of het begin der tempelbouwkunst; ook is 
hel slechts in Italië, dat men cent; opvolging in de 
Christelijke tempels vindt, te beginnen van de eerste 
kerk en voortgaande in hel vervolg der Eeuwen. 

Niettegenstaande hel baptisterium (doopkapel) van 
Sm GIOVANNI IN FONTE, heeft men dikwijls getwijfeld, 
of er werkelijk te Rome een Christelijk gebouw be
stond, waarvan men de oprigting aan CONSTANTIJN 
koude toeschrijven. THOMAS HOPE vermeend, dat het 

n. IV. 

oudste niel verder dagleckcnt dan van den tijd van 
THEODOSIUS, hetgeen echter niet zeer juist schijnt; 
hetzij, dat hij vooronderstelt, dat de gewijde ge
bouwen van tien tijd der regering van CONSTANTIJN, din 
nog bestaan, slechts heidciische bouwgewrochten wa
ren, hetzij, dat hij vergeel, dat een baptisterium 
werkelijk eene kerk was, hoewel een baptisterium niet 
altijd dien naam gedragen heeft. In Italië heeft elk 
baptisterium en elke kapittelzaal haar altaar; wij ge-
looven, dat het in Engeland, niet betrekking tot de 
kapittelzalen, er even zoo mede gelegen was. 

Vooreerst moeien wij bekennen, tlat men zeer 
slecht onderligt is, omtrent den bouwtrant der eerste 
Grieksche en Ooslersche tempels. De nasporingen van 
onze hedendaagsche reizigers, zullen, zoo als wij ge-
100ven, weldra het gemis van documenten vergoeden. 
Klein-Azië zal ons, zonder twijfel, meer inlichtingen 
schenken, dan men lot heden toe heeft kunnen ver
krijgen. Het schijnt ons toe, tlat het wensehelijk 
zoude zijn, tlal tie kennis der aan de Goden of God
heid gewijde oudheden met deuzelfdcn ijver en vol
harding beoefend wierd, als de Heer FEI.LOWES aan den 
dag heeft gelegd, in zijne ondernemingen over de 
Grieksche en Lijcische oudheden. Overigens bezitten 
wij een voorbeeld van een zeer merkwaardig oor
spronkelijk Christelijk monument, iu eene onzer kolo
niën: het is tie voorgevel der kerk van CORFAC, ge
sticht door JOVINIANIS in 364, en slechts tloor eene 
zeer onvolmaakte teekening bekend, uitgegeven door 
den geleerden WAI.SU. 

In de opgesierde beschrijving van EDSEBIDS, vinden 
wij eenige tot iu kleinigheden voortgezette, eehler ver
warde, aanteekeningen voor de gebouwen tier Chrisle-
lijke Godsdienst, opgerigt door CONSTANTIJN ie Jeruzalem. 
De lofredenaar roemt de grootheid van den stichter en 
de pracht van zijne werken. Maar in het midden van 

http://Wai.su


- 67 — 

zijne welsprekendheid, kunnen wij slechts onbcpaalde-
lijk hunne beschrijving begrijpen. 

De Ridder BUKSEN heeft eene lange verhandeling 
geschreven over dil onderwerp van den Bisschop van 
Cesarea, wiens woorden sleehls eenonnaauwkeuiïg denk
beeld van het geheel en van de verschillende deelen 
der gebouwen, waarvan hij spreekt, kunnen geven. 
Wij moeten ons dus elders kunnen voorlichten, en 
gelukkig zijn wij daartoe in slaat. Maar hel is geens
zins bij de Lalijnsche cn Bijzantijnsche Schrijvers, dat 
men bet plan, hoe ruw ook, van dc kerk van hel 
Heilige Graf moet zoeken, welk plan alle onzekerheid 
wegneemt, over hel zinnebeeld, voorgesteld door deze 
kerk, of over de wijze, waarop zij was ingerigt. 

Wie zoude het gedacht hebben? bet is uit de een
zame streken der westelijke eilanden van het oude Cal-
ledonia, te midden van den piclischen stam en der door 
hen bewoonde bosschen, dat wij bet licht zullen pulten, 
dat ons overal elders geweigerd wordt. Het eiland Jona 
schittert als een vuurtoren iu het midden der duister
nis. Daar leefde de Abt ADAMAN, die zich, door zijne 
werkdadigc deelneming aan den groolen paaschfeest-
twist van het jaar 70o, onderscheidde, en het is aan 
hem, dat de oudheidminnaar de zoo zeer geweuschte 
bouwkundige mededeelingen verschuldigd is. 

Ken Gallisch priester, genaamd AR.CUI.PH, die door 
een' storm op de Hebrides landde, werd de gast in een 
klooster der Culdécrs. Daar verhaalde hij zijne door
gestane gevaren en beschreef de heilige plaatsen, die 
hij bezocht bad. Het Lebellus de locis Sanctis bevat 

zijn verhaal. Zeldzaam is ons een boek geworden, dat 
zoo veel waarheid en zoo vele bijzonderheden bevalle. 
ADAMAN schreef in zijne agenda, hetgeen Ancui.rn hem 
voorlas, en dc aldus gemaakte aanteekeningen wer
den het boek, dat wij bezitten. Het Heilige Graf, zoo 
als men liglelijk kan begrijpen, was hel voornaamste 
voorwerp der weelgierigheid van ADAMAN, en ABCULPB 

voegde bij zijne mondelinge beschrijving een plan der 
gebouwen, hetwelk hij uit de hand in «Ie agenda 
van ADAMAN opleekende. Deze bragt dit plan in zijn 
geschrift, waaruit wij hel overnemen, zoo als hel dooi
de Benedictijnen is uitgegeven geworden. De verwijzin
gen, die men er heeft bijgevoegd, zijn die van ADA
MAN 

') A. Tegurium rotundum. 
li. Sepnlchrtun domini. 
C Altaria decalia. 
l>. AlUria. 
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ADAMAN spreekt met eene buitengewone beschei
denheid van zijne leekening, daar hij het eene ligte 
schels noemt; maar men zal zien, als men het met 
het plan van SAN STEPHANO ROTONDO vergelijkt, dat 

hij ons belangrijke mededeelingen doet. De kerk was 
geheel van steen en van eene bewonderenswaardige, 
cirkelvormige gedaante, zij werd ondersteund door 
twaalf kolommen. Hel schijnt, dal zij in drie cirkel
vormige galerijen of gangen verdeeld was, had vier 
deuren of ingangen, en het graf zelf was verlicht door 
twaalf lampen, welke dag en nacht brandden, Ier 
eere der twaalf apostelen. 

Dewijl ADAMAN van drie muren spreekt, zoo moe
ten wij vooronderstellen, dat de binnenste cirkel de 
kolommen aangeeft, en waar zich de letters X en Y in 
de figuur bevinden, waren hoogt waarschijnlijk trap
pen, die naar eene bovenkerk of eene galerij (iriforium) 
toegang verschaften. Ten tijde dat ARCULPH hel 
Heilige Graf zag, had het door de verwoestingen dei-
Perzen veel geleden; later werd hetzelve door de Ara
bieren in eenen puinhoop veranderd. Daar echter de 

K. Ecclesia. 
F. Golgothana ecclesia. 
G. Iu loco altaris Abraham. 
II. In <|iio loco crux Dominica, cum binis latronum, crueüm-

suh terra repesta est. 
I. Mensa lignea. 
K. Plateola, in tjii.t die ac noctc lampades ardent. 
L. Sanctie Maria; ecclesia. 
M. Constmtiiiiana basilica, hoc est martyrium. 
N. Kxcdra cum calice Domini. 

liet Tegurium rotundum, is waarschijnlijk de Kapel, die het Hei
lige Graf bevatte. Eenige uitdrukkingen ia nevensgaand renvooi. 
zijn iiiocijclijk te verklaren. Dc vergelijking van het plan van ADAUH 
met den tekst van KISEIUIS cn eenige opgravingen op de plaats zelve, 
zullen, zonder twijfel, gelukkige cn nuttige uitkomsten opleveren. 
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tegenwoordige kerk baren alouden vorm behouden 
heeft, zoo twijfelen wij niet, of zij is op bare oor
spronkelijke grondslagen herbouwd geworden. 

Het Heilige Graf werd een geheiligd voorbeeld. 
Dc meeste der oudheidkenners zijn van gevoelen, dat 
de cirkelvormige tempels van bel oude Rome, zoo als 
die van Vcsta cn van de vooronderstelde Minerva van 

Medica, dc modellen voor onze cirkelvormige kerken 
geweest zijn; maar deze vooronderstelling, hoewel ver
leidelijk, is echter onaannemelijk. De uiterlijke vorm 
bewijst niets. 

De ronde vorm is dc eigenaardige voor die monu
menten, welker voornaamste bestemming is om lol be
graafplaats le dienen. Er is een werkelijk verschil in 
het wezen van eenen tempel of van eene cirkelvor
mige kerk. De tempel heeft van builen enkele kolom
men: zij dienen tot rustpunten voor het entablement; 
de kerk heeft inwendig hare kolommen, geplaatst in 
cirkels met hetzelfde middelpunt, welke kolommen 
onderling vereenigd zijn door bogen, die op dc 
kapiteelen beginnen; zij maken een' of meer gaande
rijen uit. 

Hel is op eene dusdanige wijze, dal de kerk, ge
sticht door CONSTANTIJN , op het graf van zijne moeder 
HELENA, was ingerigt, heden genaamd Torre Piqna-

terra. Maar hel tegenwoordige overblijfsel beslaat slechts 
uit ruwe muren van gebakken steen, en het leert ons 
niets meer dan de inlijving of aanneming van den 
««'bezigden vorm. 

De kerk van de Heilige CONSTANTIA is beter bewaard 
gebleven; zij heeft gediend tot begraafplaats voor CON
STANTIA, de dochter van CONSTANTIJN; KMGHT geeft «M-

«enc schoonc leekening van op Plaat III, van zijn I« 
Deel. Eenige geleerden zijn van gedachten geweest, 
dat dit monument een oude tempel van Bachus was. 

Doch de wijnstok, een zinnebeeld der Christenen zijnde, 
zoo menigmalen gebezigd bij de decoratie van hunne 
heilige plaatsen, maakt, dat die versiering, met be
trekking tot de Heilige CONSTANTIA, van weinig waarde 
is. De bouworde van dezen tempel is geheel overeen
komstig met den bouwtrant, ten tijde van CONSTANTIJN; 
zij heeft geen' overeenkomst met die van eenen la 
teren tijd. 

Wij zullen nog doen opmerken, dat hel plan van 
«le Heilige CONSTANTIA slechts eene betrekkelijke over
eenkomst heeft met dat van het Heilige Graf; het beeft 
niets meer dan dat, wat men verwachten zal te vin
den in een monument van oneindig kleinere afmetin
gen. Dit doet slechts zien, in hoeverre dit gebouw tot 
voorbeeld genomen werd en, met uilzondering van de 
koppeling der kolommen, gelijkt hetzelve het meeste 
naar de gedaante, die wij vooronderstellen, dat de 
cirkelvormige kerk te Cambridge vóór de constructie 
van bel nieuwe koor gehad heeft. 

Fin Sl. f jno Rutooilo 

Ktrk. Lo . .m, ! aaü ik II . CoaHunlla 

Dil gevoelen is voornamelijk gegrond op «Ic ome- | 
inenten, die zich in bet plafond der nissen bevinden I 
en die druiventrossen met hare bladeren voorstellen. | 

SAN STEFANO ROTONDO is de grootste, die tegenwoor

dig van de outle cirkelvormige kerken nog overgeble
ven is, en het volmaaktste voorbeeld der tempels naar 
dit model opgerigt. Het plan zal doen zien, in hoe
verre men naauwkeurig het model van het Heilige 
Graf gevolgd heeft. Men geloofde, «lat die gt'deelten 
muur, aangegeven in «le leekening A A en DD,«loor 
den Paus NICOLAAS V er waren bijgevoegd. Maar door 
de vergelijking met bet plan van ADAMAN, twijfelen 
wij niet, of deze Priester liet slechts herstellen, het-
gene reeds bestond. De oudheidkenners zijn zoo be-
geerig om aan het Christendom zijne oude gebouwen 
le ontrooven, dat zij, zoowel aan deze kerk, als aan 
SANTA COSTANGA, de «'er toekennen, een lieidenschc 

hompel geweest tc zijn. Eenige, en voornamelijk «le 
Ilaliaanschc oudheidkenners, zijn genegen om de oor
spronkelijke toewijding aan den God Fatinus te erken-

http://Ar.cui.ph
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«en, in plaats van hare toewijding aan den eersten 
martelaar toe te schrijven. Men hecht hieraan, hoewel 
elk deel van het gebouw, zoo als het verschil tusschen 
de afmetingen der kolommen, de grofheid van de ver
siering, de onjuiste aanbrenging der kapiteelen en ba
sementen cn bovenal hel ontbreken van de zoo merk
waardige éénheid, die men nimmer in een klassiek 
monument vindt, ja, al deze eigenaardige ken teekenen, 
zeggen wij, bew ijzen hare oorspronkelijke bestemming. 
Het tijdvak, waarop hare toewijding door SIMPJ.ICIIS 
(4G7—183) plaats had, is wèlbewaard gebleven. En 
echter twijfelt men nog of hij meer deed dan herstel
len, of dat hij het gebouw, hetwelk vroeger op de
zelfde plaats geslaan had, vergrootte. 

Wij kunnen hier de geschiedenis der cirkelvormige 
kerken, die voornamelijk een geheel uitmaakt mei 
die der tempelridders, niet vervolgen, daar het onmo
gelijk is, die twee geschiedenissen te scheiden. Wij 
kunnen hier slechts doen opmerken, dat de tempel
ridders voor hunne kerken, den cirkel of achtkant'-
gen vorm bezigden, zoowel in Italië, als in Engeland, 
zoo als zulks bewezen wordl, door die van SAN SEPO-
I.F.110 te I'isa, vroeger aan deze orde; toebehoorende. 
Volgens zeldzame sporen of overblijfsels en nog zeld
zamer beschrijvingen, scheen het, dat dc cirkelvormige 
kerken in Scandinavië algemeen waren. Doch het zoude 
klaarblijkelijk niets meer dan eene opvatting zijn, 
om tc vooronderstellen, dat het voorbeeld daartoe te 
ttyzanlhm, komende* over Rusland, genomen werd. 
Het eenige voorbeeld, waarvan wij eene teekening be
zaten, was van de Kerk te Soruë, en deze geeft ons 
de zekerheid, dat die gebouwen in den Romaanschen 
stijl van het vorstelijk Europa daargesteld waren. 
De kerk van Soroë is van eene cirkelvormige con
structie met een koor; de bogen, die de kolommen 
aan hun boveneinde vereenigen, hebben den gewonen 
vorm, namelijk, hall' cirkelvormig. Men vindt nog 
eene zoodanige kerk te Thorsager (veld van Thor) in 
hel Jutland, en vier andere op het eiland ISornholm; 
ook vindt men op Groenland nog van deze cirkelvor
mige constructie, die opgerigt zijn geworden door 
Scandinavische volkplantingen, die tegenwoordig niet 
meer bestaan. Een zeer merkwaardig monument le 
Newport op Ilhode Island, gaat door voor hel over
blijfsel van eene kerk, gesticht door de Scandinaviers 
•lie hel land, genaamd Finland, ontdekten en wier 
vorderingen op hel nieuwe vaste land zoo geheimzin
nig werden afgebroken. Iu deszelfs tegenwoordige!) 
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toestand, beslaat deze constructie uit eene cirkelvor 
mige kolonnade, overdekt door cirkelvormige gewel
ven cn plein cintre. Zonder hier in een onderzoek 
te treden, dat nutteloos zoude zijn, indien hetzelve 
niet vergezeld ging van naauwkeurige teekeningen, cn 
indien men de constructie niet koude bestuderen, die 
alleen de vraag kan beslissen, zoo schijnt liet ons toe, 
vertrouwende op de uilgegevenc gravuren, door de 
sociëteit der oudheidkenners te Koppenhagen (gedenk
schriften der Koninklijke Sociëteit van Oudheidkenners 
van hel Noorden 1840—1815), dat dil monument 
geheel verschilt met al diegenen, die men vermoeden 
kan, te zijn opgerigt door de uitgewekenen, die Nieuw-
Engeland daarstelde. Hoe overdreven de uitgebreidheid 
ook zij, die men aan hel beginsel der zinnebeeldige 
leer gegeven heeft, zoo is het echter duidelijk, dat 
deze wijze van zinspeling, die de Heilige Schrift heeft 
doen ontstaan, in de eerste Christelijke gebouwen hel 
Sterkste uitkwam. Wij hebben gezien, dat de kerk 
van hel Heilige Graf, gedragen door twaalf kolom
men, met twaalf lampen verlicht was; zoo waren er 
ook twaalf kolommen in de er zich nabij bevindende 
kerk van de opstanding, op dewelke, of waaraan 
twaalf lampen geplaatst of gehangen waren, ter ecre 
der twaalf Apostelen. 

Door eene overeenstemming, die echter niet zoo 
duidelijk is, werd de achthoekige vorm beschouwd, 
als bijzonder geschikt voor de baptisteria. 

Octoliorum sauctos tcinplum surrexit 
in USUI: 

Octogonus fons est rnuiiere ilignui co. 
I loc numero decuit sacri LaptLsiiiatis 

aiilam. 
Surgcre, quo populis vera salus rcdiït. 

Nu maakt de achthoek (de buitenmuren hadden 
meestal eenen ronden vorm) liet beginsel uit, van 
deze eigenaardige of karakteristieke monumenten der 
Christelijke bouwkunst van Italië, wij bedoelen van 
de baptisteria. Onder deze laatste is hel oudste en 
merkwaardigste voorbeeld hel baptisterium van SAN 
GIOVANNI EATER ANO (KNIGHT. Plaat V). 

„Het is voldoende bewezen, dat dil baptisterium 
niet dat van CONSTANTIJN kon zijn, daar deze Keizer, 
hoewel hij verklaarde Christen te zijn, de vervulling 
der kerkplegligheid, welke volgens de volksmeening 
de smet van alle zonden wegnam, uitstelde lot dat 
hij zijn einde voelde naderen. En toen werd hij nog 
niet te Home maar te Konstantinopel gedoopt." 
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Het monument heeft, zoo als het door den Heer 
KNIGIIT beschreven en voorgesteld wordt, zekerlijk vele 
veranderingen ondergaan, zelfs, sedert dat RIENZI zich 
in de phorphyren doopvont durfde reinigen. Men kan 
er eene doorsnede van vinden in Ciampini, zoo als dit 
gebouw voor deszelfs laatste vernieuwing bestond. 
Eenige schrijvers gelooven echter, dat men het lot 
eene hoogcre oudheid kan brengen. Hoe vermaard de 
doopvont van den heiligen JAN VAN LATRAN in de 

overlevering en in de geschiedenis ook wezen moge, 
zoo is het echter bewezen, dat dc versieringen, waar
mede zij later door de Paussen is verrijkt geworden, 
derzelver waarde als bouwkundige bijzonderheid ver
minderd heeft. Er bestaat nog eene andere doopvont 
tc Nocera, welke veel beier in haren oorspronkelijken 
toestand is bewaard gebleven; echter wordt zij nog 
niet naar waarde geschat, en daarvan bestaat lot he
den toe ook nog geene juiste afbeelding. 

De Napolitaansche oudheidkenners willen volstrekt 
bewijzen, tlal de kerk voor hen een heidensche tem
pel was, in weerwil van hel opschrift, tlal zoo dui
delijk het Vaderland en tien naam van den stichter 
doet kennen. Dit opschrift is volgens cene verticale 
lijn op eene kleine, door een ruw Roineinsch kapiteel 
voorziene kolom gebeiteld. Zij vertoont eene zonder
linge verzameling van Grieksche en Romeinsche letters, 
gebezigd door tie barbaarsche kunstenaars. Men heeft 
op nieuws de overblijfsels van outl schilderwerk op den 
muur iu 
maakt. 

hel fronton boven de ingangdeur 

Baptisterium Je Noesn 

Het achthoekige en midden baptisterium is om
ringd floor eene cirkelvormige rij kolommen. Het 
dubbele gewelf is van baksteen vervaardigd. De schik
king van het geheel van het monument is volmaakt, 
en door eenige kleine bijvoegingen, kunnen wij hel 
ons zoo juist voorstellen, als hel was, toen MAGNOAI.-
DUS de Priester hel gebouw lot stand bragt. Indien 

- 74 — 

men bedenkt den toestand waarin zich dit monument 
bevindt, dc gevaren die het tc wachten staan, door 
zijnen hoogen ouderdom, en meer nog door dc on
doordachte herstellingen, tlie er aan worden verrigt, 
dan is het als zeer wenschelijk te achten, tlal des
zelfs bijzonderheden bewaard blijven. Bij de uitvoe
ring van dit werk moest men niet nalaten om al de 
onregelmatigheden van de constructie te behouden, en 
dezelve niet weglaten om er een klassiek monument 
van te maken, zoo als zulks gedaan is bij het mo
del , hetwelk zich te Napels in het Muséum bevindt: 
men moest al deszelfs oorspronkelijke en karakteris
tieke vormen in hunne eenvoudigheid en zelfs tie bouw
kundige onvolmaaktheden herstellen. Wij naderen nu 
tot hel gebied der Gothen. De Italiaanschc gewoonte 
om, voor meer dan eene rede, fle Hoofdkerk alleen 
als de eenige parochiekerk aan le merken, bleef on
veranderd bestaan; met eene parochiekerk (paroisse) 
was er ook slechts een baptisterium. Terwijl om deze 
reden, het voornaamste model van het baptisterium 
steeds met eene godsdienstige getrouwheid hetzelfde 
bleef, zoo veroorzaakte echter fle plaatselijke loestand, 
de invloed van het persoonlijk gevoel of zelfs wel tie 
eigenzinnigheid, vele karakteristieke verscheidenheden. 
Zoo ziel men le Parma een prachtig baptisterium van 
een zeer bijzonder karakter. De afbeelding iu het 
werk van den Heer KNIGIIT, 2» Deel, Plaat W I H , 
geeft ons eene juiste voorstelling van het uiterlijke 
van dit monument; hel inwendige schijnt het talent 
van den kunstenaar, door deszelfs geheel bijzondere 
bewerking, te kenmerken. Het baptisterium werd vol
tooid, volgens de teekeningen van ANTELMI, met uit
zondering tier gewelven, die in de jaren Il!)(i lot 1216 
gemaakt werden. 

Hel uiterlijke stelt eenen achthoek voor; hel in
wendige heeft zeslien vakken, welke iu de dikte der 
muren zijn daargesteld. De bouwkundige bijzonder
heden zijn zeer merkwaardig, want, terwijl de hoofd
trekken Romaansch zijn, zoo schijnt het echter, dat 
men er eene vooruil looping van den Golhieken tranl in 
bemerkt, hetwelk vooral ziglbaar is in de bovenste rij 
bogen, die rondom hel gebouw het uiterlijke kroont. 

De beneden facades zijn Romaansch en van een 
schoon karakter; terwijl men in de lusschcnvertlie-
gen Gothiekc kolommen, voorzien van architraven, 
opmerkt. Men ziet er tie toepassing van hel klassieke 
beginsel in, hoewel zonder de aanneming van haren 
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Het afgezonderd baptisterium bleef bij voortduring 
eigen aan Italië, cn men vindt er mogelijk ook geen 
enkel voorbeeld van aan dezen kant der Alpen, uit
gezonderd op de Brittannische eilanden. Te Elgin ziet 
men het eenigste voorbeeld van een afgezonderd acht
hoekig baptisterium, met den bekoorlijkslcn Gothieken 
stijl en vcreenigd met de Hoofdkerk, welker verlatene 
overblijfsels van de rampen getuigen, die de kerk van 
Schotland troffen. 

Hoe fraai de cirkelvorm op zich zeiven genomen en 
/.onder eenige bijvoeging ook wezen moge, zoo is deze 
echter weinig geschikt voor het Christelijk kerkgebruik 
(liturgie); en wat men er ook aan locvocge, zoo zal 
men slechts hare eenvoudigheid cn hare éénheid, waar
uit zij bare bekoorlijkheid ontleent, verminderen, zon
der haar meer geschikt voor de Godsdienst te maken; 
het is om die reden, dat deze vorm in bet Westen 
niet is aangenomen. Hoewel de cirkelvormige zamen-
stelling niel kan toegepast worden op eene gcbcele 
kerk, zoo is zij echter vatbaar, indien zij gebezigd 
wordt tot een der deelen van het plan, cn vcreenigd 
met andere vormen, om de volmaaktheid zelve voort 
te brengen. Maar groote moeijelijkheden zijn er met 
derzelvcr gebruik verbonden. De Bijzantijnsche bouw
kunstenaars kunnen de verdiensten van zich liet eerst 
op dil problema geoefend tc hebben, terugeischen, 
hetwelk onopgelost is gebleven, totdat het uitmun
tende talent van CIIRISTOFFEL WREN zich in de Hoofd

kerk van St. Paul, te Londen, openbaarde. 

Op een zeer ver verwijderd tijdstip, voerde men 
renen geheel nieuwen vorm in de kerken van Kon-
ttantinopel in. De langwerpige regthoek werd een 
vierkant, opdat men er de zoo schoonc bijvoeging van 
een koepeldak op konde aanbrengen, hetgeen de Bij
zantijnsche bouwkundigen geleerd hadden in de lucht 
te verheffen. De vorm van dit plan, vooral na de 
stichting van de Heilige Sophia-Kcrk, werd de gelief
koosde vorm in het Ooslen en men hield er zich later 
met hardnekkigheid aan, toen de scheiding tusschen 
den Bisschop van Home en den Patriarch van Konstanü-
nopel plaats greep. Er moest alsloen, een verschil iu 
alle dingen bestaan. De Grieken hielden zich bij den 
vierkanten vorm, van hunne eigene vinding; terwijl 
al de volken, die achtervolgens bet Bomeinsche Op
pergezag van den Paus aannamen, ook de aanwending 
van den langwerpigen vorm le Home gehandhaafd, 
hieven toepassen. 

„De Grieksche vorm werd in het vervolg door de 
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Grieken zelve in Italië ingevoerd, in de aan den Kei
zer van Rijzanlium onderworpene Provinciën, en in 
het Noorden door de Venctianen ')." 

De opmerkingen van den Heer KNIOHT, over den 
wedstrijd der Oostelijke en Westelijke kerk, zijn vol
maakt gegrond. Zoo men er echter eenige staalkun-
kundigc omstandigheden van uitzondert, dan is het 
opmerkelijk, hoe weinig ziglbaar de invloed van dc 
Bijzantijnsche kunst in Italië is. Ravenna en Venetië 

zijn bijna de eenige steden, waar men de sporen van 
eene ware navolging der modellen (lijpes) van Kon
stantinopel vindt. En, om de waarheid le zeggen, men 
bad er weinig bij le winnen. Barbaarsche pracht daar 
gelaten, cn barbaarsch in den waren zin van het 
woord, dan zal men in de eenvoudigste kerken van 
de Romcinschc Christenheid, een genie en eene kracht 
vinden, die geheel cn al aan de prachtigste monumen
ten van het Grieksche Rijk ontbreken. 

De monumenten zelve, duiden bet geloofskaraktcr 
aan van degenen, die ze gesticht hebben. Het is 
van geen minder belang, te doen opmerken, hoe 
weinig invloed dc edelste kunstgewrochten op diege
nen hebben, welke dezelve het meeste zien, en hoe 
weinig deze werken in slaat zijn, om soortgelijke 
te doen verrijzen. Aanschouw dc „ tre ladri" van de 
groep, geplaatst in cenen boek van de kerk van St. 
Marcus, om de uitwerkselen tc beoordeelen, welke 
dc werken van PHIDIAS en van PRAXITELES op de Bij

zantijnsche kunstenaars hebben gehad! Indien de 
St. Vital van Ravenna (PI. IX) geene menigte latere 
bijvoegingen aan zijne oprigting gedoogd had, dan 
zoude dit monument het meest volkomeue Italiaanscho 
voorbeeld van den Bijzaiitijnschen slijl zijn. 

„De kerk van St. Vital werd, volgens bevel cn 
door toedoen van den Keizer JUSTINIANUS, opgerigt in 
517 door JULIANUS den schatbewaarder." 

„Op het eerste gezigt, doet het plan eenen Oos-
terschen oorsprong en hare overeenkomst met de Hei
lige Sophia-Kcrk, eenige jaren vroeger te Konstantinopel 
opgerigt, kennen. Het loont ons eenen achthoek, voor
zien van een koepelwulf, in plaals van eene Romcinschc 
basiliek; maar niettemin ontbreekt er niets aan, zelfs 
niet de zoo onmisbare halve cirkel. Dit plan moet on
middellijk van Rijzanlium gekomen zijn, het is het eer
ste voorbeeld van den Bijzanlijnschcn stijl in Italië." 

Het koepeldak is hel eenige nieuwe en het karak-

') Voorrede van bet Werk van den Heer KMCHT. 
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teristieke kenteeken van dit monument. Tot hiertoe 
was er nog geen' soort van wulf, gebezigd tol dekking 
der kerken, cn nog minder de beste en schoonste 
van alle, het koepeldak. Deze wijze van dekking was 
volmaakt goed door de Romeinen begrepen, maar zij 
werd niet meer gebezigd of was in minachting geraakt, 
toen zij voor hel eerst weder door de Grieksche bouw
kunstenaars van Konstantinopel in de opbouwing van de 
Heilige Sophia-Kerk werd hervat. Schijnt het mocije-
lijk, de drukking te verdragen en de spatting te be
letten van ecu gewoon gewelf, boe veel moeijelijker 
moet het niel zijn de werkingen van de drukking 
van een koepelwulf te berekenen, daar dit laatste nog 
bovendien verbonden en vcreenigd moet worden met 
een er onder gelegen vierkant. Dit werd uitgevoerd 
aan de kerk der Heilige Sophia, door middel van 
vooruitstekende gewelven, in de boeken der muren 
aangebragt, en zich verheffende tot aan de geboorte 
van hel koepeldak. Bij St. Vital, waar het plan 
eenen achlhoekigen in plaats van eenen vierkanten 
vorm heeft, is gebruik gemaakt van eene menigte 
aan elkander sluitende boogjes, in plaats van groote 
vooruitstekende gewelven (pendenlifs) iu de hoeken 
der muren, die, volgens hetzelfde beginsel, het
zelfde doel bereiken. Door dil middel is het koe
peldak niet hel ligchaam van het gebouw vcreenigd. 
De dikle der muren moet tic drukking der gewelven 
weerstaan, cn de verticale drukking wordt door bogen 
op pilaren gedragen. In de meeste gevallen zijn de in 
de boeken vooruitstekende gewelven (pendenlifs) zigl
baar, maar bij St. Vital zijn zij door een pla
fond voor het oog bedekt; men is er steeds op be
dacht geweest, om het gewigt van hel koepelwulf 
te verminderen, en heeft men om die reden bij hare 
constructie de liglsie materialen gebezigd, zoo als 
onder andere eene soort van puimsteen. Het koepel
wulf is opgetrokken van cirkelvormige lagen, van 
aardewerk in elkander geplaatst; ter plaatse waar de 
zijdelingsche in eene verticale drukking verandert, 
heeft men een' grooter' soort van aardewerk overeind-
slaande gebezigd. 

Eene enkele maal, slechts na een zeer lange tus-
schenruiiHic, verschijnt de üijzaiitijiischc bouwkunst 
in Italië, en dan nog wel met eene afnemende 
pracht. 

„Het plan van St. Marcus even als dal van Sl. 
Sophia, bestaat uit een Grieksch kruis, waaraan zich 
uitgestrekte overdekte galerijen bevinden; hel midden 

van het monument is overdekt met een koepelwulf en 
boven bet midden van eiken arm van het kruis, ver
heft zich een kleiner koepel wulf. Al de overige deelen 
van het gebouw zijn overdekt met gewelven, in wel
ker zanienstelling de Grieken zich zeer bedreven had
den, en die verre te verkiezen zijn boven de houten 
daken der oude basilica's." 

„De vier groote ruimten der vleugels of armen van 
bet kruis zijn van bet schip der kerk, door mei 

' half cirkelvormige wulven overdekte kolonnades ge
scheiden, die wederom hooger gelegene galerijen onder
steunen. De kapiteelen der kolommen beslaan uit 
eene nabootsing van de Corinthische otde, en dragen 
geene kenteekenen van het buitensporig aangewende 
beeldwerk, zoo menigvuldig in de andere kerken van 
Italië van hetzelfde tijdvak. Men heeft meer dan vijf 
honderd kolommen geteld in de in- en uitwendige 

Ij versiering van dit monument; deze kolommen zijn 
alle van marmer en het grootste gedeelte van Grie
kenland en andere streken van de Levant aangevoerd. 
Gedurende de oprigting van St. Marcus, moest elk 
schip, dat de haven van Venetië verliet, en dal koers 
zelte naar de Levant, kolommen en marnierw erken 
mede brengen, bestemd voor hel monument, dat een 
voorwerp van zulk een grool belang voor tie Repu
bliek was." 

„Het gebrek van het inwendige van St. Marcus. 
beslaat daarin, dat het niet genoeg verlicht is. De 

: vensters zijn te weinig in getal, voor zulk een grool 
gebouw ')." 

Wij zullen nu omstandiger tie oorzaken onderzoe
ken, die tie heidensche tempels en de kerken naar 
bel model van hel Heilige Graf, onbestaanbaar of on
geschikt tot de algemeene gebruikelijke kerkdienst 
maakten, zoo mede tie redenen, die hebben kunnen 
bijdragen, tot tie aanneming van eenen anderen vorm, 
meer geschikt voor tic Roomsche eerdienst. Wat den 
cirkelvormigen vorm betreft, zoo was die mogelijk 
eigenaardig om een graf af le sluiten en le beschut
ten, of wel om hel Sacrament van den doop Ie 
bedienen; doch geenszins geschikt om eene vereeni-
giug van geloovigen, gedurende tie viering van de 

') Wij kunnen ons niet onthouden, te doen opmerken, dat, 
niettegenstaande de menigvuldige aibeeldingen van St. Mareut, er 

li nog geene bestaan hebben, die nat zulk een doorligt en getrouw 
beid zijn afgebeeld als die door den graveur van den lieer KMIÜIT. 
en dat wel voornamelijk met betrekking tot hel inwendige, hetwelk 
zoo luoeijelijk is om voor te stellen. (Plaat X X X en X X X I ) . 
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geheele liturgie te bevatlcn, want daar moeten wij i 
doen opmerken, dat door eenige oorspronkelijke Christe
lijke Schrijvers de cirkelvormige kerk slechts een 
bedehuis genoemd wordt. 

Onder het Nieuwe Verbond zoowel als onder hel 
Oude, vercenigden zich de geloovigen in het buis des 
Heeren, niet als eene oproerige cn zonder orde verza
melde menigte, maar als eene vergadering, die gere
gelde wetten had. Hierover hebben wij eene zeer oude 
aanhaling, waarschijnlijk geschreven door de hand 
van St. Clemens. De geleerde verhandeling, getiteld: 
„Apostolische grondwetten," draagt hel kenmerk van 
eenen geest, die voorzeker niet later dan van de tweede 
Eeuw onzer tijdrekening dagteekent. Indien, zoo 
als men zulks voorondersteld heelt, eenige aanhalin
gen eene strekking aanduiden, om de eigenaardige 
gewoonten der Ebioniten te begunstigen, dan zoude 
deze omstandigheid alleen, eene hooge oudheid ten 
voordeele van de verhandeling doen toeschrijven. Zelfs 
wanneer men de grondwetten verwierp, dan zouden wij 
uil de algemeene betrekkingen der kerkvergaderingen, 
van de Kerkvaders en der Schrijvers, die over de 
kerkgebruiken (riluel) geschreven hebben, besluiten, 
dat de verschillende klassen der Christenen, als zij de 
tempeldienst bijwoonden, verdeeld werden naar de 
verschillende graden van hunne zedelijke vorderingen. 
De boeteling bleef afgescheiden van de leden, met 
welke hij deel nam aan het Avondmaal. De leerling 
(catéchumène) hoorde het onderligt niel, hetwelk aan 
diegenen gegeven werd, die bevestigd waren of bel 
Vormsel hadden ontvangen. Volgens het algemeen 
Oostersche gevoelen, waarschijnlijk afkomstig van Jeru
zalem (want de Joodsche overleveringen maken den 
grondslag uit van het formulierboek en van de 
Roomsche kerkverordeningen) moesten de mannen van 
de vrouwen gescheiden zijn, afgezonderd van het ge- ij 
zigt der menigte, of ten minste van haar verwijderd. 

Bovendien had onder de vrouwen, de getrouwde, 
de jongt' maagd en de weduwe, elk hare afzonderlijke 
plaats in den tempel. In «le kerk moesten de Synodis 
gehouden worden, waarbij de Bisschoppen en de Pries
ters zich konden vereenigen, even als de Leeraars en de 
Ouderlingen zulks in de Synagoge gedaan hadden. Ons 
van eene spreekwijze der geestelijke Canon's bedie
nende, dan was de Bisschop meer dan Bisschop op het 
oogenblik, «lal. bij eensleininend mei hel Priesterschap 
handelde, de Priesters waren minder dan Priesters, als 
zij de «'ene of andere soort van regtsban of regtsmagt | 

uitoefenden, of dat zij een besluit namen, ten zij dat 
zij zich onder het Voorzitterschap der opvolgers van 
de Apostelen bevonden. De Heilige Schriften moesten 
van eene verhevene zitplaats of van een spreekge-
sloeltc voorgelezen worden; het koor «'n de vergade
ring der geloovigen wisselden zich regis en links af, 
bij hel zingen der lofgezangen. Kr iiux'st eene heilige 
plaats zijn, waar geen vreemdeling mogt binnen komen. 
De voorlezers en zangers moesten behoorlijk geplaatst 
zijn, zoo«lanig, «lat de vergadering «Ier geloovigen dui
delijk de onderriglingen, de Leerredenen, de Zendbrie
ven en de Evangelieboeken koude verslaan, waarna 
zij zich gezamenlijk lot hel algemeene gebed verhie
ven. Eindelijk was het voegzaam en noodig, dat hel 
eenige altaar beschermd werd tegen den drang «Ier 
menigte, zoodanig echter, «lat al «Ie geloovigen de 
geestelijken aan het altaar de mis konden zien 
lezen. 

Konden de Christenen ongewijde gehouwen, aan 
al de vereischten der leer beantwoordende, door do 
Heidenen gesticht, in welke «le geloofsbelijdenis vrije
lijk en openlijk koude afgelegd worden, vinden? Ja, 
er bestonden zulke gehouwen. Onder de monumenten, 
waarmede Home opgeluisterd werd, wedijverde de 
wereldsche basilica in pracht en iu aanzien met «len 
tempel. De naam van basilica is afkomstig van den 
zuilengang, welke beslaat bij de Ceraniicus van 
Athene, '), onmiddellijk onder de Pnijx. Het is daar, 
dat de eerste Archont, versierd met de Koninklijke 
kleederen, «Ie functiën waarnam van regter in alle 
zaken, welke betrekking hadden lot de Godsdienst. 
PAISANIAS beschrijft «ie beelden, die «le Alheerischc 
basilica versierden. Het monument, hetwelk hij zag, 
en waarvan alle sporen verdwenen zijn, verbond al 
leenlijk het oude en bijgevoegde gebouw aan het pa
leis der Atheensche Koningen, want deze laatste wa
ren de opperte reglcrs des volks geweest. De stoa 
melden troon, bezongen door HOMERI.S, is de oorsprong 
van de basilica. Dil Paleis van Justitie was open; hel 
kenmerk der Grieksche reglsgeleerdheid was voor
namelijk openbaarheid. Aan de residentie van den Ko
ning le Home, werd in de vroegsle lijden een dergelijk 
kenmerk van regtspraak gegeven, en oorspronkelijk 
was het paleis van denzelven geplaatst als geregts-
hof, op het oude forum, aan den voet van den Pala-

') ROMER, Je basilica'» van tiet Christelijke Rome, enz. in 
4., 1Ü43. 

lijnschen berg, geheel <;n al op dezelfde wijze als de 
Atheensche basilica. De waardigheid van Koning tc 
Rome, was zoowel priesterlijk als koninklijk. Ook 
werd, na de afschaffing der koninklijke waardigheid, 
het oude paleis nog toegewijd aan de godsdienstige 
plegligheden, terwijl men ophield iu de basilica de 
vroegere vergaderingen tc houden, welke overgebragt 
werden op die plaatsen, alwaar dc regtspraak «Ier 
volksregl banken het beste konde uitgeoefend worden. 

De basilica, in zeer vele opzigten gewijzigd dooi
de Romeinen, die als overwinnaars overnamen alles 
wat zij aan andere volken ontleenden, werd sedert 
hel begin der Republiek op het forum geplaatst. De 
vorm van dit gebouw was langwerpig vierkant, uit-
«vnloopende in eenen halvcn cirkel. In het midden van 
dien halven cirkel, bevond zich een verhoogd gedeelle, 
waarop de zelel van den praetor geplaatst werd. Het 
is deze plaals, waarop «le benaming van Gabbalha of 
Lilhoslrotos (plaveisel), waarvan zich «Ie II. Schrift be
dient (Evang. Johann. Hoofdst. XIX Vs.- 15), van 
toepassing is. Aan eiken kant, hoewel lager, bevon
den zich de zitplaatsen «Ier honilerthnanncn (centuni-
viri), «Ier burgerlijke beambten, der griffiers, en van 
al degenen, die deel namen aan het gezag van hel 
tribunaal, of aan «le uitoefening der regtspligten. 

Dit gedeelte was van de mindere rangen, door de 
cancelli, of hekwerk bij wijze van afsluiting geschei
den. En nog lager zag inen de plaatsen, bestemd voor 
de Notarissen en Advocaten. Het drie vierde gedeelte 
van hel langwerpig vierkant maakte eene groote zaal 
uil. Een hellend vlak, indien wij het zoo durven 
noemen, scheidde deze zaal van «len halven cirkel, 
die bijzondere afsluiting omringd door waardigheid en 
eerbied. In al «Ie basilica's was dc groote zaal of 
galerij verdeeld door kolommen, een gelijkvormig ge-
«Icelte uitmakende met het middenschip van eene 
kerk, voorzien van zijdelingschc panden. 

Deze kolommen droegen gewoonlijk eene opperga-
Icrij. Het middenschip ontving bijna altijd het licht 
door vensters, welke in de bovenmuren waren aan
gebragt. Somwijlen was het gtihcele gebouw door 
«en dak gedekt, dan weer slechts gedeeltelijk. Dil 
schijnt meer bijzonder te hebben plaats gehad, bij 
die basilica's, in welke een gedeelte van hel schip, 
ongedekt blijvende, een voorhof (atrium) in bet mid-
den der zijpanden uitmaakte. 

Zoodanig was bet algemeene voorbt'old. Zotuier 
echter belangrijk van «lezen normalen vorm af te wij-

ü. IV. 

ken, was er echter eene groote verscheidenheid in de 
schikking, die hare oorzaak had in dc meer of min 
«lere geschiktheid van «le plaatsing of van «le prachl 
der monumenten. De bijzondere en uitvoerige be
wijzen, «lie het syslema der basilica's daarstellen, zijn 
door den Heer lii NSE\ met evenveel zorg als naauw-
gezelheid verzameld, niet alleen in de werken van 
hem «lie wij reeds genoemd hebben, maar ook in 
zijne proefschriften, voorkomende in de Gedcnkschrif 
ten van de Oudheidkundige Sociëteit, te Rome. ') 

De zoo belangrijke mededeelingen van den Heer 
Ut/NStN, die het voornaamste deel van zijne werken uit
maken, zijn door hem op het merkwaardige plan van 
het oude Rome genomen, hetwelk nu bewaard wordt 
in het Muséum van het Kapitolium. Dit plan schijnt 
oorspronkelijk le zijn bestemd geweest om lot plavei 
sel te «lanen; later werd bet tegen den binnenkant 
van eenen muur van «'en monument (oude tempel ge
naamd) bevestigd, hel welk onder de kerk van St. Cor-
mus en St. Damianus geplaatst was, van waar deze over
blijfselen werden weggevoerd door den Kardinaal TARWFS 
en in diens paleis overgebragt, ten einde des te beter 
tegen vergankelijkheid bewaard te kunnen worden. 
Doch dil oogmerk werd niel bereikt. Zij werden ver
spreid en vergelen, en, zonder de verdienstelijke zor
gen van BBUOBJ , die dezelve graveerde, zouden zij 
zonder twijfel geheel verloren zijn. Zij werden in 
1712 geplaatst waar men dezelve als nu ziet; geheele 
gedeelten echter zijn er van zoek geraakt. De Heer 
BUNSEN vermeent «lat dit plan Rome moest voorstel
len, zoo als hel bestond tusschen «Ie regeringen van 
SERVERUS en CAHACAM.A, zonder er echter eenige latere 
bijvoegingen van uit le sluiten. Dit historisch monument 
is van eene geheel bijzondere echtheid, en zeer leer
zaam, hoewel men bet niet zonder veel moeite en 
nazoekingen begrijpen kan. Dil plan getuigt van de 
bekrompene gangen der menschelijke wetenschap; 
want, niettegenstaande de wiskundige kennis der ouden, 
zoo waren zij naauwebjks in staat om eene kaart, 
een plan, of eene wetenschappelijke zeekaart, zamen 
te slellen. 

De noodige en nadere mededeelingen, over bet 
onderhavige onderwerp, worden ons verschaft «loor 

') De heer Boisu is onze voornaamste gUls in de algemeene bc-
i beschrijving der basilica's, hoewel wij iu eenige omstandigheden, 

wat de oorzaken belieft, van zijn gevoelen hebben durven afwij-
|| ken. Wij hebben zijn onderwerp verkort, cn daarvan een uittreksel 
1 gemaakt. 
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de overblijfselen, die de tijd ons bewaard heeft. Dc heer 
BDNSEN vermeent, dat de basilica's der sleden van Cam-
pana eene soort van overgang daarslellen tusschen de 
grondtrekken der Grieksche en Romeinsche basilica's. 
Aan deze ontbreekt echter het halfcirkelvormig gedeelte 
dat de tribune uitmaakte, hetwelk aan al de Romeinsche 
tempels aanwezig is; — doch in deszelfs plaats be
staat iets, dat er in voorziet en er mede gelijk slaat. 
Het oudste en hel eenvoudigste plan bevindt zich te 
Pompcji. Men ziet daar een monument, bestaande uit 

PIRANESI heeft cene rij arcades in teckening gebragt. 
die nabij de via del Ghettarcllo en de via della Salita 

di Marf'orio bestaan, als uitmakende een gedeelte van 
het forum van CESAR. DCZC overblijfselen worden 

volgens het oude plan van Home, door den IIr. BUSSEN, 
voor de basilica Argentaria gehouden. In dc wijk der 

T T 

een' regthoek, waarvan de zijpanden door kolommen 
gedragen worden. Aan het einde is de verhevene 
zitplaats (tribune), bijna zeven voet boven 'den 
grond verheven; waaronder zich kelders of gevangen-
hokken bevinden, die geheel en al overeenkomen met 
de plaats krochten (cryples) onder hel altaar van onze 
oude hoofdkerken. De ingang wordt daargesteld door 
deuren, uitkomende op het forum. Onze kennis om
trent dc basilica van Pompeji begint klaarder te wor
den; die der gelijksoortige monumenten van Heren-
lanurn is echter nog vrij duister. Ei en als te Pompeji, 

I B • "I 11 

juweliers, en in het midden van hunne winkels bevond 
zich deze basilica; zij beslaat uit een schip met zij
panden, aan welks einde zich de halfcirkelvormige 
absis bevindt, die ons zoo gemeenzaam is m al dc 
godsdienstige gebouwen van lateren tijd. 

De basilica Fulvia werd geslicht door den Censor 
FULERUS, veroveraar van Etolië, in het jaar 573 na 

de stichting van Rome. Men is in het onzekere of 
zij ook werd daargesteld door PAULÜS, welke onzeker
heid in het breede door den H r . BUNSEN is onderzocht 
geworden. Dit monument is geheel vervallen; hare 

bestaat de basilica uit een schip en zijpanden, heb
bende eenen ingang of overdekte galerij aan den voor
gevel (facade). Het hoofdeneinde, indien wij deze 
uitdrukking duiven bezigen, is regthoekig, hebbende 
aan eiken hoek twee kleine halfcirkelvormige kapelletjes. 

Laten wij nu deze duistere onzekerheden varen, 
ten einde over te gaan tot de stofte, die het voorwerp 
is van een der merkwaardigste geschriften van den 
H r . ECKSEN: de herstelling van het Romeinsche forum, 
de prachtige forums van Joints CESAR cn van de keizers. I 

zamenslelling echter kan nog op eene vrij naauw-
keurige wijze worden gewaardeerd, door behulp van 
een overblijfsel van hel plan, dal daarvan op steen be
staat. Het schijnt dal zij zijpanden, en aan het einde 
eenen absis en twee daarnaast gelegen kapelletjes ge
had heeft, vertoonende iu dit opzigt eene ineensmel
ting van het plan der basilica Argentaria met dat van 
Herculantim. 

Dc basilica .Emilia, ook wel genaamd basilica 

Pauli, staande ter zijde van de basilica Fulvia, is, 
zoo als wij zeiden, het onderwerp van vele geschillen 
geweest. Zij is ons ook slechts bekend door het oude 
plan van Rome, en door de beschrijvingen, voorko
mende in TITUS Lmus cn in de brieven van CICERO. 

Zij was de luister van het forum. De Heer BUNSEN heeft 
berekend, dat dc absis van dit gebouw dezelfde mid
dellijn moet gehad hebben als die van hel Pantheon. 
Zij werd ondersteund door marmeren kolommen van 
Phrggië. Men heeft voorondersteld, cn wij gelooven 
zelfs, op grond van vele schijnbare echtheid, dat de 
basilica van St. Paul, dc muren uitgezonderd, daar
gesteld is uit derzei ver overblijfselen. 

De overblijfselen van de basilica Ulpia, opgerigt in de 
jaren 8ü5 en 8G6 na de stichting van Rome, waren onder 

• • Ir 
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het voetstuk van dc kolom van Trajanus tot op onzen 
tijd begraven. Deze reliquien, van het prachtigste 
monument dat het forum van Trajanus versierde, zijn 
gedeeltelijk door onlangs bewerkstelligde opgravingen 
voor den dag gekomen. De facade is voor ons be
waard gebleven op gedenkpenningen, die ons eenig 
denkbeeld van haren uilwendigen vorm geven. Het 
plan verschilt aanmerkelijk van die van al de basilica's, 
•welke wij beschreven hebben. Aan elk einde bevond 
zich een prachtige absis, en voor eiken absis bestond 
er een mede gemeenschap hebbend hellend vlak, ver
sierd door die rijen kolommen, welke dubbele door
gangen daarstelden. Twee rijen kolommen cn het 
groote inwendige des gebouws, maakten het schip en 
deszelfs zijpanden uil; hel schip verhief zich bijna 
dertig voet (Romeinsche) boven de andere gedeelten 
van het gebouw. Inwendig zag men in het schip twee 
of drie verschillende Orden boven elkander geplaatst; 
dc bovenste orde bestond uil cariatiden, die een rijk 
dak droegen, waarin zich verguld bronzen slaven 
kruisten, die hel monument voltooiden. Het is dil ge

bouw, dat boven al de andere de bewondering van 
CONSTANTIJN opwekte. En hoewel de oude hoofdstad, 
alstoen in den rouw van haar weduwschap, in tegen 
woordigheid zelfs van den Keizer, gedompeld was, die 
haar aanzien naar cene jongere mededingster had over-
gebragt, zoo kon CONSTANTIJN echter een der drie genoe
gens smaken, waarnaar St. AUGUSTIJN ZOO zeer haakte: 
CICERO hooren pleiten, PAUE preken en Rome in 

deszelfs luister aanschouwen. 
Indien de basilica, zoo als wij die beschreven heb

ben, bestemd ware geweest om eene vergadering van 
Christenen te ontvangen, dan zoude men haar moeije-
Iijk eenen beteren en meer voldoenden vorm hebben 
kunnen geven; want geen ander vereenigde op zulk 
eene doelmatige wijze het prachtige cn het nuttige, geen 
ander verwezenlijkte beter dc gevoelens en dc ver-
eischten van dien lijd. 

Dc algemcene vorm van cene kerk moest, volgens 
de apostolische verordeningen, langwerpig zijn, even 
als een schip, even als de arke van NOACII. (Zie dc 
biervoren aangehaalde plannen.) 

Beantwoordt tie algemcene schikking van tien be-
gancn grond (rez de chausséc) tier basilica niet juist 
aan dit denkbeeld? 

Bewijst niet tie uitdrukking van schip, toegepast op 
het voornaamste gedeelte van het gebouw, in hoeverre 
het oorspronkelijke denkbeeld iu latere eeuwen gel
dig bleef? 

De praetor oefende, omringd door dc honderd
mannen (centumviri) cn de andere reglers, het regt 
uit op den verhoogden absis, welke voor den bisschop 
en dc verdere geestelijken een tribunaal uitmaakte, 
waarvan de waardigheid sederl lang gewettigd was. 
De duistere cn onderaardsche kelders onder het spreek
gestoelte deden tienken aan de onderaardsche kapel, 
waarin de overblijfselen van eenen heiligen of van 
eenen martelaar konden worden nedergelegd. De af
sluitingen, tie cancelli der notarissen en tier advocaten, 
kontien tie zangers van het koor bevatten. De ver
lengde hellingen boden geschikte ruimte aan voor 
dc gcloovigen, de hooger gelegene galerijen kon
den de vrouwen aan het gezigt van het publiek 
onttrekken, en tic ingang voor eenige basilica's, of bet 
ongedekt afgescheidene gedeelte van het gebouw, 
stelde eene plaats daar, bestemd voor diegenen, welke 
van het andere gedeelte der Gemeente uit hoofde van 
hunne zonden gescheiden waren, of die de vergunning 
nog niet hadden verkregen om deel le nemen aan dc Hei-
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hge Sacramenten. Rene dozer tusschenbemerkingen, die i 
dikwijls leerrijker zij» dan liet geregelde verhaal der j 
geschiedenis, leerl ons, dat de wereldlijke basilica ver
laten was geworden om daarin de Christelijke Gods
dienst te kunnen vieren. Men dichler , tevens redenaar , 
zich tot een' Keizer wendende, zeide, dal deze gebou
wen, voorheen bewoond door koopheden, thans ge
vuld worden door de menigte geloovigen die voor zijne 
veiligheid bidden. Deze inbezitneming der Romeinsche 
basilica's door de Christenen was slechts voorbijgaande. 
Zij werden de blijvende heiligdommen niet van het 
geloof. Waarom werd dil voorregl hun niet toe
gestaan? Hunne ligging in het midden van den koop
handel en der bevolking, hun plan en hunne vorm 
was van eene zoodanige geschiktheid, dat zij tot vie
ring van de Godsdiensl schenen uil le noodigen. Zon
der bevlekt le zijn geweest door de afgoden en offer
anden, zoo waren zij vrij van de herinneringen die 
de Heidensche tempels verfoeijelijk maakten. Met 
weinig kosten en zonder veel werk, hadden de basi-
lica's van hel lorum de grootste en de voortreffelijkste 
heiligdommen kunnen worden, cn evenwel verdwe
nen zij. 

Men kan slechts een enkel en eenig voorbeeld van 
eene wereldlijke basilica vinden, thans ingerigt tot eene 
Christelijke kerk, cn dit gedenkwaardige voorbeeld be- j| 
staat niet te Home. Kik voorval in de vroegste ont- ji 
wikkeling van het Christelijke keizerrijk schijnt bestemd 
te zijn geweest, om geduriglijk de zigtbare overwin-
Ding van hel geestelijke Koningrijk aan le tooneii, ten ij 
einde daardoor de eerbewijzen, toegebragt aan de go- I 
den van hel Heidendom, uit te wisschen. De Christe
lijke basilica, hoewel geheel eene nabootsing der Hei
densche basilica, en daargesteld uit de overblijfselen van 
het oude monument, was daardoor bestemd om in | 
zich zelve haren eigenen ondergang en verwoesting te 
dragen. 

Eene enkele beweegreden, waarvan wij echter heden 
in gcciicn deele al den invloed kunnen waarderen, is 
voldoende. De eerbied voor het graf der martelaren, 
vervreemdde de Christelijke Gemeente van de wereld-
lijke basilica , even als zij die verwijdert van de plaats 
eens Heidenschen tempels. Bij de bepaling der plaats 
voor cene kerk, veroorzaakte dit gevoel noodwendig de 
verlating, den ondergang en de verwoesting der prach- ij 
ligste monumenten, opgerigt door de Senatoren en de 
Cp-SAns. Sedert lang had de afbraak der oude nionu-
meniën reeds plaats gehad, met het oogmerk, om de | 

materialen tot nieuwe construction te bezigen. Het is 
hierdoor, dat men in het inwendige van het Co 
liséum, friescn en op nieuw opgemaakte en weder 
geplaatste overblijfselen aantreft, verward in hel mid
den van het metselwerk der muren aangebragt. Deze 
overblijfselen zijn waarschijnlijk afkomstig van de ver 
plaatsing der gebouwen, die aldaar vroeger bestonden; 
hoewel onder Keizer CONSTANTIJN zulke afbraken plaats 
hadden, schijnt zulks eerst met een oogmerk van 
zuinigheid, en daarna uit hoofde van de steeds toene
mende onbekwaamheid in de uitvoering van werken 
van kunst gedaan le zijn. 

Het prachtige forum van THAJINIS, dal de be
wondering van CONSTANTIJN wegdroeg, werd op zijn 
bevel geslecht, en leverde de decoration voor den 
trinmfboog van den eersten Christen Keizer. De on
gewijde basilica's werden geslecht en verlaten voor 
heiliger plaatsen, en de kolommen, die dezelve droe
gen, overgebragt naar andere gebouwen, waar men 
die in een perspectief zonder einde, en mei eene 
barbaarsche pracht zag opgerigt. Hel uiterlijke aan
zien zelfs van eenige Christelijke kerken, die hun oor
spronkelijk kenmerk behouden hebben, loont ons de 
overhaasting cn de onbekwaamheid, waarmede zij wer
den daargesteld; nu eens is een kapiteel verminkt en 
beroofd van de onderste krans van akanlus-bladereu, 
len einde die op eene andere plaats te kunnen 
aanbrengen; dan weder steekt een ander builen de 
kolom uit; een derde is minder breed dan een voor
gaand; een vierde heeft nog den ruwen vorm en is 
gereed gemaakt om de laatste hand van den beeld 
houwer le ontvangen, die daaraan de Corinthische schoon
heid moest geven; maar deze hand doet zich nog 
wachten. Eindelijk hebben de kolommen zelve eene 
ongelijke middellijn en verschillende hoogten; zij zijn 
ontdaan van hunne gewone afmetingen, op eene ruwe 
wijze verlengd om de noodige hoogte te bereiken. De 
rijkste materialen zijn, Ic gelijker lijd met die van 
eene oneindig mindere kwaliteit, aangebragt. De pouz-
zolane en het verdc anlico, de voortbrengselen der 
steengroeven van Sièue of van Paros, en het inlandsche 
travertin, of de kalkachtige tufsteen, zijn zonder keus, 
even als zonder oordeel, met elkander vermengd. De 
pijlers waren dikwijls aan hun boveneinde door het 
architraaf verbonden, volgens dc voorschriften van het 
klassieke slelstcl. De aanwending van den boog tot 
dit einde was reeds gebezigd, en werd hoofdzakelijk 
meer algemeen toegepast. Op deze arcades werden de 

hoogc muren, die het bovenste gedeelte van het ge
bouw daarstelden, opgerigt; maar in de Romeinsche 
bouwkunst der Christelijke basilica's, werden de ko
lommen nimmer gekoppeld om tot rustpunten te die
nen, zij dienden slechts tot ondersteuning; de muren 
in gebakken steen van geringe dikte, waren het eenige 
gewigt dat de kolommen konden dragen, zijnde zij 
nimmer bestand legen dc verticale en zijdelingsche 
drukking van een gewelf. Dat men zich deze om
standigheid goed herinnere. Vandaar werd het bij ge
volg onmogelijk om aan het gebouw een gewelf iu 
gebakken of gehouwen steen aan le brengen, zoo als 
zulks in de Romaansche, Teulonischc, Germaansehe of 
Golhieke bouwkunst, die er van afkomstig zijn, heeft 
plaats gehad. Het is op deze wijze dat de aanwending 
van oude bouwkundige overblijfselen voor de kolommen 
den aard der materialen bepaald heeft, welke tot dekking 
gebezigd werden. Men heeft te allen lijde zijne locvlugt 
genomen tot hel houtwerk. Ziedaar, hetgene wij met be
trekking tot de algemcene constructie van het monument 
te zeggen hadden. De uitvoerige ontwikkeling van hare 
verschillende deelen was slechts het gevolg van toepas
sing lot hel doel, waarvoor het monument was opgerigt. 

De vernieuwde herinneringen aan den tempel van 
Jeruzalem, zoowel als de Kanonike wellen der kerk, 
deden voor do facade der basilica eene geslotene 
ruimte, eene plaats voor de Heidenen, hel Atrium 
genaamd, daarstellen, waar diegenen, die uilgesloten 
waren van de algeheele deelneming der kerkgebrui
ken, ten minste in eene zekere mate hunne viering 
konden bijwonen. Het Atrium werd nog gebezigd als 
begraafplaats, hoewel alleen voor personen, welke 
door hunnen rang of door hunne heiligheid zich onder
scheiden hadden. In het midden daarvan was cene 
fontein of canlhacus geplaatst. Volgens de oude over
leveringen van Jeruzalem, was het aan de geloovigen 
opgelegd, om, tot zinnebeeld van eene inwendige en 
zedelijke reinheid, zich de handen tc wasschen, alvo
rens hel heiligdom binnen te treden. 

Ken niet zeer verheven, weinig in het oogvallend 
cn zelfs lot lompheid toe eenvoudige ingang, maakte 
het voornaamste of liever hel eenige ornament van de 
facade der basilica uit. 

Boven den ingang bragt men gewoonlijk drie smalle 
vensters en plein cintrc aan, met vensterkruizen ge
lijkmatig geplaatst. Deze vensters waren gekroond 
dooreen ossenoog of rond vensier, hetwelk in hel mid
den van het fronton geplaatst was. Eenige beeldhouw-

'! werken versierden op eene bevallige wijze den ingang; 
hoewel zij zelden iets anders voorstelden dan de zinne
beeldige leeuwen, die regis en links den ingang van 
het heiligdom bewaakten. Buiten dezen ingang en bin
nen den kring der muren van het gebouw, vormde 
de Narther of Proanos eene scheiding tusschen den 
leerling (catéchumène) en den boeteling, dat hen 
echter des noodig koude vereenigen. 

De woordafleiding van het woord Narther is on
zeker, het werd misschien op eene meer standvastige 
wijze in de kerk van het Oosten dan in die van het 
Westen gebezigd. Hetzelfde oogmerk bereikt men 
echter met het woord ingang of portaal. Aan het 
boveneinde van hel schip, plaatste men hel koor. 
omringd door de cancelli of afsluitingen. In de oor
spronkelijke Oostersche kerken, heeft men deze afslui
tingen van hout kunnen maken; in het Westen daar
entegen zijn al de voorbeelden en overblijfselen, die 

I • 
wij er van aantreffen, in rijk gewerkt marmer en veel
tijds versierd met dat soort van mosaiek, hetwelk 
gedeeltelijk is zamengesleld uil glas en gedeeltelijk 

'I uit kostbare marmersoorten, bekend onder den 
naam van „opus Alexandrinum." Aan elke zijde van 
hel koor verhieven zich de ambons of spreekgestoelten, 
van waar de Onder-Diaken en de Diaken beurtelings 

i! de Zendbrieven en de Evangelieboeken voorlazen. Van 
het spreekgestoelte, waarop de Evangelieboeken ge
lezen werden en hetwelk ook rijker versierd was, 

ij kondigde men de bisschoppelijke bevelen af. Ook van 
ditzelfde spreekgestoelte las men de bevolene gebe
den voor, zoo mede predikten de Priesters en Diake
nen op hetzelve. Dc Bisschop predikte, gezeten op 

j den vouwstoel, welke voor het altaar geplaatst was. 
Eene kleine kolom, staande aan den voet van den 
predikstoel, waarop de Evangelieboeken gelezen wer
den, ondersteunde de fakkel bij het Paaschfeesl. In 
het midden der cancelli van het koor, waren de zan
gers geplaatst, die door gezangen de Godsdienst vier-

I den. Deze zangers waren alle, in de eerste lijden 
; van het geloof, Priesters; zij maakten een deel uit der 

mindere orden van de kerk. De Priesters en de Dia
kenen waren van de vervulling dezer dienstplegtigheid 
bevrijd. De heiligste geheimen der Godsdienst waren 

i voor hen bestemd. Wij passen het woord Koor toe 
op <lal gedeelte der kerk, hetwelk omringd was door 
de cancelli. De Duilschers geven den naam van Kan-
sel aan het spreekgestoelte of den lessenaar, staande op 
de cancelli, en in al de talen van Europa, is de titel 
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van Kanselier of Cancel larius gegeven aan den opvol
ger van den burgerlijken ambtenaar, die zicli binnen 
den omtrek van de cancelli ophield. Uit voorbeeld 
dient ons om andere oorzaken op te sporen, daar, 
waar bet spoor der door de gedachten doorloopcne 
wegen nog heden bereikbaar is. Maar onze gevolg
trekkingen zullen immer nutteloos en ongegrond zijn, 
daar, waar deze; sporen gedempt zijn. Vandaar dat cr 
altijd eene groote onvolmaaktheid in de geschiedenis 
van alle talen zijn zal. De plaats van bet koor, zoo 
als wij die hebben aangewezen, werd lang op eene 
eigendunkelijke wijze in Italic bepaald, terwijl zij in 
andere gedeelten der Christenheid reeds gewettigd en 
verjaard was. Paus MARTIJN V nam bet koor en 
de ambons der kerk van bet Lateraan weg. Te 
Napels werd het oude koor tot aan 1551 bewaard. 

Aan het einde van bet schip was het Allerheiligste ge
plaatst; het was in de groote basilica's van hel schip 
gescheiden door den „ triumfboog," in navolging, zegt de 
H r . KNIGHT, der triunifbogen van bet oude Rome, 

maar op deze hare nieuwe plaals bestemd, om den 
zegepraal van bet kruis te verkondigen. 

Het Hoog altaar, de eenige tafel voor de Com
munie, was geplaatst meer of min nabij het koor, 
waarbij wij iu het voorbijgaan opmerken, dat dc 
eerste kerk vreemd was aan de veelheid van hei
lige voorwerpen, eigen aan de kerkgewoonten van 
de nieuwere Romcinschc kerk. Oorzaken, welker 
aanhaling hier noodeloos zoude zijn, hebben eenige 
kleine wijzigingen in hare plaatsing kunnen tc weeg 
brengen; maar het altaar waarop baar tabernakel of 
verhemelte stond, was steeds afgescheiden cn van den 
muur verwijderd. 

En eindelijk was het Allerheiligste begrensd door 
den absis, somwijlen genaamd Exedra of Bcma. Daar 
plaatste zich de Aartsbisschop of Bisschop, wiens 
stoel of zitplaats zich in het midden bevond, omringd 
door de zittingen zijner onderhebbenden cn der Pries
ters. Dit gedeelte van bet monument werd als het 
ware als hare kroon aangemerkt. Aldus door af
sluitingen, even als het koor bewaard, durfde geen 
leek er binnentreden. Rijke draperiën verborgen hare 
diepe geheimen aan het gezigt van de Gemeente, totdat 
de viering van hel Heilige Avondmaal dezelve deed 
opengaan '). 
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Het uiterlijke van de basilica was naakt cn een 
voudig, zelfs arm; het inwendige daarentegen vertoonde 
den grootsten rijkdom die de bronnen der kunst als-
toen konden voortbrengen. 

Het dak werd steeds van hout daargesteld. Men 
zegt, dat in de door CONSTANTIJN gebouwde kerken cn 
in eenige andere van de vroegste eenwen, de balken 
en de daksparren, dooreen plat plafond, zaniengesleld 
uit vergulden platen, bedekt waren. Wij twijfelen ech
ter zeer of deze bewering, alleenlijk op eene duistere 
plaats van ECSSBIUS gegrond, wel juist is. Wij zouden 
eerder vooronderstellen, dat de versieringen uit verguld
sels en in kleuren bestonden, die op het houtwerk 
zelf waren aangebragt, zoo als men zulks ziet in do 
San Miniato, een der merkwaardigste en belang
rijkste monumenten, die FLORENCE ons oplevert. 
Hoe het ook zij, er bestaat te Rome zelfs niet een 
oorspronkelijk of van de middeleeuwen herkomstig voor
beeld van een plat of horizontaal plafond; aangezien al dc 
platen betrekkelijk op lateren tijd zijn aangebragt. En 
eindelijk is de poging om de balken te bedekken of 
onziglbaar te maken, noch een vooruitgang noch eene 
verbetering. 

Diegenen, die zich het noordelijk hellende vlak der 
Hoofdkerk van Winchester berinneren, alvorens bet do 
verandering of de slooping door de „zuivere smaak" 
van den armen doctor NOTT ondergaan had, zullen 
met ons instemmen, om bet verlies te betreuren 
der bedaarde cn strenge eenvoudigheid, van de oude 
ziglbare bedekking, van die donkere balken, stevig in 
hunnedragt, en van den nok (1'apex) der kruisbogen, 
welke zich in de duisterheid verloren. 

De mozaieken maakten dc voornaamste versiering 
der basilica uit. Men kan aannemen dat het mosaick 
werk, even als een tak van kunst of nijverheid haren 
oorsprong heeft sedert de christelijke tijdrekening. De 
beslanddeclen, waaruit dc mosaieken der middeleeuwen 
zijn zamengesteld, bestaan voornamelijk uit glas, waar
door zij geheel onderscheiden zijn van bel gevlekte 

') Inilicn men de bijzonderheden er van wil lcercn kennen, dan 
moet men BIJSGIUH raadplegen. Tot hiertoe is er nocli hij ons, noch 

op het vaste land een werk verschenen, dat deze bronnen nutteloos 
zoude kunnen maken; het is een waar handboek van dc christelijke 
oudheidkunde, dat zich in dc bibliotheek van eiken geestelijke moest 
bevinden. Dc algemeene vorm van de basilica is aangenomen bij de 
constructie van dc markt van llungerlórd te Londen. De winkels 
die cr later zijn bij gebouwd, bederven dc perspectief van hetzelve, 
het gemak is hier boven het schilderachtige verkozen. Desniettemin 
is het geheel zonder tegenspraak Romcinsch, cn biedt nuttige teregt 
wijzingen, den bouwkundige aan, die zich met godsdienstige cou-
structien onledig houdt. 
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plaveisel der Romeinen. Waarschijnlijk gelijkt dit soort 
van niiddeleeuwsche voortbrengselen, het mees le op die 
ruwe insnijdingen, welke zich op de kolommen en 
fonteinen in de tuinen van Pompeji bevinden; hoewel, 
volgens alle waarschijnlijkheid, bare aanwending ge
heel alleen eigen is aan het Christendom. Voorname
lijk bragt men dil soort van versiering aan hel bovenste 
gedeelte van den absis aan, makende dit hel, grootste 
sieraad der oude kerken van Italië uit. Deze reus
achtige en slatige figuren en geheimzinnige beelden, 
voorgesteld in mosaick, slechts flaauwelijk merkbaar 
in het duistere van bet Heiligdom, veroorzaken eene 
uilwerking, waarvan de scheppingen van eene volmaak
tere kunst misschien zijn versloken. De mosaieken schij
nen ons oneindig meer verkieslijk dan de geschilderde 
afbeeldingen, dewijl zij uit hoofde van hunne plaals 
en bun karakter nimmer voorwerpen van aanbidding 
werden. Gewoonlijk stelt het voornaamste beeld den 
Verlosser de wereld oordeelende voor. Er bestaat 
eene legende, welke zeer goed de gevoelens uitdrukt, 
die alsloen over de heidensche kunst het meeste be
stonden; men beweerde dat de band van den kttnsle-
naar, die voor eene dergelijke voorstelling of onder
werp een hoofd van Jupiter zocht na te bootsen, 
verdorde en uitteerde. Aan elke zijde van JEZUS CHRIS

TUS zijn geplaatst Sl. PETRUS en St. PAULUS. Men 

ziet er nog andere Heiligen, gewoonlijk die, welke 
door hunne geschiedenis of hunne wonderbaarlijke 
bescherming aan de plaals verbonden zijn. Afbeeldin
gen van Paussen, Keizers of Heiligen, leveren aan 
de Jaarboeken de geschiedenis van dien tijd. Bij 
gebrek aan een bepaald en aangenomen stelsel, merkt 
men echter eenen gelijkinaligen regel op, in de 
aanwending der ornamenten. Boven den triomfboog 
van bet Heiligdom, plaatste men gewoonlijk voor
werpen, getrokken uit de Openharing. Hel is dit 
geheimzinnige werk, waarin zich de neiging lot het 
zinnebeeldige onderhield, die zoo maglig bij de eerste 
Chrislenen de overhand had. Hel is daar, dal men 
terugvindt den regenboog, bet boek met do zeven 
zegels, het lam, het borstbeeld van onzen Heer op 
eene ronde plaat, dc zeven flambouwen, de vier enge
len bevelende de vier winden, en de vier cn twintig 
serafijnen, hunne kroonen aan den voet van den troon 
werpende. De wanden der zijmuren boden groote 
ruimlen aan om er voorstellingen van de Heilige Ge
schiedenis op af te heelden, waartoe de onderwerpen, 
op weinige uitzonderingen na, uit het Oude Testament 
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getrokken waren. De reeks van mosaieken, die met 
de vijfde eeuw begint, eindigt ongeveer met de der
tiende. Gedurende dil geheele tijdvak, beslaat cr eene 
volstrekte eenheid van gevoelens, even als eene eenige 
en zelfde uitvoering. Wij hebben slechts weinige over
blijfselen van de schilderkunst der eerste eeuwen; het
geen men er van ondekt beeft, loont, zoo als men 
zulks verwachten kan, eene eenige en zelfde wijze van 
uilvoering als bij de mosaieken. 

De beeldhouwwerken waren gebannen uit de monu
menten van de oude Katholijke kerk; er waren er 
geene die eene grooterc eenvoudigheid vertoonden dan 
die van Rome. De eerste christelijke monumenten 
waarop men beeldhouwwerken aantreft, zijn de oude 
graftomben. De zinnebeelden der duif, van den 
visch, van bet anker, van den kandelaar met zeven 
armen uit den tempel van Jeruzalem, van den palmtak, 
van de kroon, in ruwe trekken op steen geschetst, 
duiden in de Catacomben de rustplaats aan van de ge-
sluijerde maagd, van den Priester, van den geloofsbe
lijder of van den martelaar. Toen het zwaard van den 
vervolger wederom werd opgestoken, toen diegenen, 
die het rouwgewaad droegen, zonder vrees hunne 
bloedverwanten naar de laatste rustplaats konden vol
gen, (oen verried dikwijls de zinnebeeldige uitdruk
king van dc smart der oveiblijvenden bij het graf, de 
bekwame band van eenen kunstenaar, opgeleid iu de 
eene of andere school, waar de heidensche overleve
ringen nog de overhand hadden. Het Christendom be
hield ecliter hel toezigt op den kunstenaar, de 
geoorloofde onderwerpen, even als die, welke men 
in de mosaieken terugvindt, waren van dien aard, 
dat zij nimmer tol voorwendsel voor de zonde of voor 
dc afgoderij konden dienen. Eene menigte voor
beelden, ontleend aan bet Oude Testament, vergelij
kingen en wonderen uit het Nieuwe Testament,als van 
KAÏN cn ABEL, NOACII en tie arke, de overlogt door 

tie RooJc Zee, JONAS iu den wal visch, de bruilof! van 

Kanoën, de vermenigvuldiging der brooden en visschen 
en meer andere, maakten tie eenige geoorloofde 
decoration uit. Deze monumenten zelve werden 
echter nimmer binnen den omtrek der muren van het 
gebouw geplaatst, die, volgens de krachtige uitdruk
king der Kerkvaders en der Kerkvergaderingen, niet 
door den dood of door het bederf moesten bevlekt 
worden '). 

•) Even als dc martelaren in de oogen der Heidenen cn Joden, 
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Hel schijnt bijna dat de Westelijke kerk geduriglijk 
in strijd geweest is om het bevel: „Gij zult u geen 
gesneden beeld maken," te overtreden, welk bevel 
geschonden kan worden, doeh dat geen Sophismes kan 
te niet doen. Op de eenige uitzondering na van het stand
beeld van St. PETRUS en van eenige versieringen op reliquie-
kasscn, gelooven wij, dat men geen enkel voorbeeld van 
een gesneden of gegraveerd beeld in den omtrek der 
eerste kerken zal vinden. Het kruisbeeld zelf, werd 
slechts langzaam ingevoerd. Het schijnt, dat een ge
voel van eerbied aan de eerste Christenen, dc voor
stelling der heilige en eerwaardige gebeurtenissen van 
het lijden van onzen Heer, verbood. Geene der be
slaande christelijke basilica's biedt al de karakters en 
de bijzonderheden van onze beschrijving aan; de tijd 
heeft er vele doen verloren gaan; een nog groo-
ter aantal is verdwenen in dc ongelukkige overhaasting 
der herstelling. Het metselwerk der basilica, dikwijls 
beslaande uit weinig wederstand biedende materialen, 
was niet berekend voor dc duurzaamheid, dewijl de 
muren van het schip, van zeer geringe afmetingen, 
zich verheffende boven doorloopendc rijen kolommen, 
zich niet door eigen gewigt op elkander stapelden en 
niet door contreforten ondersteund werden. De mild
dadigheid der Paussen was niet tevreden met de be
waring der gebouwen; zij heeft er zich ook vlijtig op 

geheiligd en ontheiligd waren, even 7.no bewezen de eerste Christe
nen, terwijl zij hunne dooden verre buiten liet gezigt begroeven, aan 
dezelve verschillende tcckencn van eerbied en toegenegenheid. T E E -
TCMOI s. Onn.r M s. PMJDEMIIIS, EUSEBICS. GRMOMOI VA* JIJSSA en 

andere Kerkvaders herinneren ons, dat. indien de geloovigen 
van hunnen tijd zich gedurende hun leven van alle lioovaardige en 
verwijfde tooisels onthielden, zij voor hunne lijLstatiën noch de geu-
nge kruiderijen, noch dc reukwerken spaarden, en dat zij ach 
lieten balsemen en met pracht begraven. 

toegelegd om de herinneringen der oude kerkgebruiken 
tc vernietigen, zoowel als om dc oude bouwkunst 
door ornamenten zamengesteld, volgens den smaak hun 
ner eeuw, te bederven. 

Gclukkiglijk bestaat cr gedeeltelijk in de merk
waardige kerk van St. CLEMENS, cene uitzondering op 
deze nieuwigheden; dc reizende bouwkunstenaar moest 
deze het eerste te Rome bezoeken. 

Dc H R . KNIGIIT begint zijne reeks mei dil gebouw , 
terwijl hij zeer juist doet opmerken, dat dit het eenige 
voorbeeld is vaneen in alle deelen volledig monument, 
hetwelk niet alleenlijk zijn uiterlijk toebehooren, maar 
ook al de inwendige inrigtingen van het koor behou 
den heeft. Deze basilica, die dc plaats inneemt van 
het vaderlijke huis van St. CLEMENS, is de derde, welke 
op deze geheiligde plaats gebouwd is. De eerste werd 
opgerigt door St. CLEMENS, de tweede, welker plaats 
zeer onzeker is, is verdwenen, mei uitzondering van 
eenige onderaardsche gewelven, waarin men geringe 
sporen van architectuur ontdekt, echter onvoldoende 
om er het tijdvak van te beoordeclen. De tegenwoor
dige basilica, dc derde, werd opgerigt onder het paus
schap van PAXIIALIS II van 1099 tol 1118, toen de 
oorspronkelijke voorbeelden nog naauwkeuriglijk werden 
opgevolgd. Verscheidene wijzigingen van weinig aanbelang 
werden door de Paussen, zijne opvolgers, daargesteld. 

Ongeveer met het begin der achttiende eeuw, be
vond zich de geheele constructie in eenen dreigenden 
bouwvalligen staal; zij werd geheel hersteld onder het 
opperloezigt van CLEMENS XI. Verscheidene onderdoo
ien der constructie, zoo als de kapiteelen dor kolom
men, zijn hersteld geworden, hoewel geene verandering 
aan het plan van den beganen grond werd aangebragt, 
en het plaveisel, de absis en vooral het koor, zijn in 
hunnen oorspronkclijken toestand gebleven. 

(Het / errolg hierna.) 
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LANGS DEN IJSSEL. 

Medegedeeld door B. L0091AW, Stada-Bouwmcester, te Detentei. 

verul ziet men langzamerhand de oude kranen 
met Irapraderen, of gemetselde torens met houten 
machines tot ligting van lasten, verdwijnen en plaats 
maken voor de veel beknoptere en tevens doelmatiger' 
ijzeren kranen. 

De vroeger le Deventer bestaande houten kraan 
was door hel Stedelijk Bestuur aldaar afgekeurd; meer 
nog om het gevaar, waaraan de werklieden in hun
nen arbeid waren blootgesteld, dan wel om haren 
houwvalligen toestand. 

Kr werd dan besloten om eene nieuwe Kraan van 
ijzer te doen vervaardigen, welke aan de drie vol
gende vereischten zou moeien voldoen: 

1" Om met 4 man eenen last van 10000 Pond 
te liglen. 

1" Om met 3 man eenen last van 1200 Pond 
le liglen. 

3" Om met 3 man eenen last van 700 Pond 
te liglen. 

Verder moest het nederlaten van eenen last, door 
een' man kunnen geschieden, en de zwaarste last 
door twee man rondgevoerd kunnen worden. 

De uiterlijke vorm dezer nieuwe kraan is gelijk 
aan die der Londensche- en Weslindische dokkeu, te 
Londen. 

Zij is zamengesteld als volgt: 
Ken standaard a a'; deze is van a af tol hij de 

rollen b van eene cilindervormige gedaante; boven 
den grond wordl hij vierkant, en er zijn twee zij
wangen aan verbonden, welke zich boven iu eene 
attique vereenigen, waarin eene stang verbonden is, 
waarop hel kapje van geslagen ijzer rust. 

Het benedeneinde des standaards is rnel een' stalen 
lap voorzien, welke in een zuiver uitgehoord gal, j: 
onder in hel einde des standaards bevestigd is, als | 

O. IV. 

ook de bodem van het metalen potje c c' met een 
dito segment; welk potje weder is bevestigd iu een 
gegoten ijzeren stoeltje. (Zie lig. I, II en III.) 

In genoemd stoeltje zijn vier schroeven dd d'd"; 
hetzelve is vastgekield iu eenen ijzeren bak ee', welke 
in hel muurwerk gemetseld is. 

Deze bak heeft eene langwerpige gedaante (zie 
Fig. I en II), zoodat het mogelijk is, om, na het stuk 
aa' weggenomen Ie hebben, het stoeltje onder den 
tap weg le nemen, om die deelen, welke door het 
gebruik geleden hebben, te kunnen hernieuwen. 
Daartoe draaije men de schroeven dd zoo lang rond, 
totdat de geheele kraan zoo veel gerezen is, dal bei 
ondervulsel onder het stoeltje weggenomen kan worden. 

Is «lit gedaan, dan draaije men de schroeven terug, 
totdat de kraag van den standaard ruste op den ring 
f f , welke met vier kruisarmen, diagonaalsgewijze 
geschoord, in den muur vastgemetseld is; le dezer 
plaatse is de standaard afgedraaid en de ring uiige 
boord, met eene speelruimte van 5 Streep, om bij 
gewone belastingen noodelooze wrijving voor le ko 
men; na dil alles kan het Stoeltje onder den stand 
aard weggenomen worden. 

Deze constructie heeft het voordeel, dat één man, 
zonder eenig gevaar, bet geheele ondeiiager kan weg
nemen, zonder iels anders te behoeven dan een'schroei 
sleutel. Zij is inzonderheid aan te bevelen langs rivie
ren, welker gewone waterstand zoo veel verschilt, dal 
men de kranen niet boven de hoogste standen kan 
plaatsen; in zulke gevallen is hel noodzakelijk, dal 
men, na elke overstrooming, den kelder in alle deelen 
kan onderzoeken en des noods herstellen. 

Boven in hel metselwerk bevindt zich eene gegoten 
ijzeren plaat g g'g" g" (Fig. I, II, III en VII), welker 
hoeken met versterkingsruggen voorzien zijn. (Fig. IV.) 



— 99 — 

Door deze hoeken der plaat en de uiteinden der 
kruisarinen van den ring f f gaan de schroefbouten 
hh'h"h"', waardoor deze plaat op hel metselwerk 
is verbonden. 

Inwendig zijn acht zuiver afgedraaide cylinders 
b b' b" enz., die door twee geslagen ijzeren ringen 
k k onderling op hunne bepaalde plaats gehouden 
worden; tusschen deze cylinders staat de standaard, 
welke op deze hoogte is afgedraaid. 

De vlugt der Kraan bestaat uit eenen gegoten ijze
ren schoor 11', welks voet, volgens de geslipte lijnen 
in Fig. I, in den standaard rust, en welks boven
einde aan twee geslagen ijzeren stangen m m' beves
tigd is. In het boveneinde van den schoor is de schijf 
aangebragt, over welke de kelen loopt. Aan deze 
stangen in in' zijn twee cylinders n n' lot leiding 
der keten. 

Volgens opgave beeft deze Kraan een drieledig 
vermogen, dat verkregen wordt door de assen o en 
p te verschuiven. 

Op de as o zijn twee voerw ielen r r', twee 
rondsels SS' en ss' en een rondsel tl', verder een 
palrad u en een vang V V". 

Op de as p is een rondsel w w en de raderen 
x x' en IJ IJ'. 

Op de as «| IS het rad z z' en de trommel, 
waarop de keten gewonden wordt, bevestigd. 

In Fig. II is de krachtigste werking voorgesteld. 
Hier werkt het rondsel S S' op het rad IJ IJ'; en 
het rondsel vv w (zie mede Fig. 1), dat mede aan 
deze as verbonden is op het rad z z'; nog bevind 
zich oj) deze zelfde as de trommel, waarop de keten 
gewonden wordt. 

Verschuift men dc as o zoodanig, dat het rond
sel 11' in het rati xx' grijpt, zoo heeft men de ge
middelde werking. Het rondsel 11' werkt dan op bet 
rad x x', en het rontlscl W W, als in het vorige ge
val, op het rad ZZ'. 

Verschuift men eindelijk tie as o zoodanig, tlat het 
rondsel s s' in het rad z z' grijpt, dan verkrijgt men 
de zwakste kracht. In dil geval moet de as p zoo
danig verschoven worden, tlat het rondsel w w buiten 
werking komt. 

De assen worden telkens, zoodra zij gesteltl zijn, 
bevestigd door klinken, welke in uit dc assen ge
draaide kringen vallen. (Fig. V.) 

Wanneer de last is opgehaald, kan men denzelven I 
in rust brengen door eenen pal. (Zie genoemde Fig.) I 
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Om tlien te laten zakken, heeft men een wieltje V , 
waarom door bet ligten of opbeuren des hefbooms 
a, de vang wordt geklemd, en dus de daling van 
den last geregeld, of, bij eene eenigzins sterke klem
ming, geheel wordt opgehouden. 

Het vangwiel en palrad is in Fig. II aan elkander 
verbonden voorgesteld; waardoor voor de verschui
ving van de as o meerdere ruimte ontstaat. Even
wel is deze constructie niet aangewend in de 
uitgevoerde Kraan; daarin is het palrad tegen hel 
rontlscl 11' bevestigd. Hoezeer deze manier sterker 
is, is zij evenwel onder de uitvoering en in het ge
bruik nioeijelijker dan een verschuifbaar palrad; want, 
wil men dan tie pal gebruiken, zoo behoeft men 
slechts de pal of klink te laten vallen om het werk 
dadelijk te doen slil staan. Bij een verschuifbaar pal
rad moei ook tie klink verschuifbaar zijn: deze kan 
anders ligt bij voorkomende omstandigheden haperen, 
waardoor men bij zware lasten ligt in ongelegenheden 
zou kunnen geraken. Om welke reden de voorge-
slelde constructie te verkiezen is boven de aange
wende. 

Dat deze raderen op de assen verschuifbaar moe
ten zijn, spreekt van zelf. Daartoe wordt op de ver
schuifbare lengte van de as en door het vangwiel en 
palrad eene sleuf gemaakt, in welke een passend 
ijzeren staafje gemaakt wordt, dat met haaks omge
bogen einden aan de raderen verbonden is: daardoor 
wordt de verschuiving mogelijk, doch het ronddraaijen 
om tie as belet. 

Het ronddraaijen der Kraan geschiedt op de vol
gende wijze: Het asje b vindt steun in de ge-
wang der Kraan (zie Fig. I, II cn VII), en in een ge
slagen ijzeren strop aan de gewang verbonden, welker 
vooreinde met een koperen lager voorzien is; beneden 
aan dezelve bevindt zich eene uitgeboorde opening tot 
opneming van het asje cc'. Op het einde van het 
asje b zit een kegelvormig rondsel d, dat op bet 
kmiisrh rati e werkt, hetwelk bevestigd is op de 
as c c'. 

Op tleze laatste as is aan bet benedeneinde een 
rondsel bevestigd, dat werkt op het rad, hetwelk aan 
de fondamentplaat gg g g bevestigd is. Tegen tic 
vierkante zijden tics standaards aa',is eene ronde 
dekplaat ff vervaardigd, uit twee stukken gehecht, 
dienende om den kelder van builen geheel le dekken, 
en om bet indringen van onreinigheden tc verhinderen. 

Uil dien hoofde is om de dekplaat een neerhan-
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gendc rand, welke om den opstaanden rand van de 
fondamentplaat sluit. In deze dekplaat is het lager 
van het staande asje cc. 

Tot hechter bevestiging van bet metselwerk, zijn 
er boven in hetzelve vier ankers g g g" g'", (Fig. I cn 
II,) aangebragt. 

Bij fa h', (Fig. II,) is eene opening van 0,36 a 0,50 
El, gesloten met een ijzeren deksel; door dezelve kan 
men in tien kelder komen en dien na hoog water 
uitpompen. 

Het metselwerk is uitgevoerd in sterk Iras, be
staande uit 1 deel Dordsche tras en 1 deel schelp
kalk, droog gemeten; de steenen waren zoogenaamde 
harde graauwe IJssclsleenen. Verder is deze kelder 
beklampt en met verglaasde tegels bezet. 

Onder bet metselen had men om de stangen h b' 
dunne houten kokertjes gemaakt, welke telkens opge
schoven werden, om eenige speelruimte voor de stan
gen te verkrijgen; cn om zoo de ijzeren fondament-
plaat g g' g'' g" gemakkelijker te kunnen leggen en, 
door middel dezer stangen, welker boveneinden met 
zware moeren voorzien zijn, op het metselwerk tc 
verbinden. Dit metselwerk is in bet vorig jaar uitgevoerd, 
terwijl de kraan in het voorjaar van 1845 gesteld is; 
zootlat het metselwerk tijtl tot versteening gehad heeft. 

De proefbclasting had plaats met vijf molenstce-
ncn, zoogenaamde volle zeventienden, welke, volgens 
berekening, ieder 1995 pond wogen; doch tiaar zij 
des winters te voren onder water gestaan hadden, zoo 
kan men de zwaarte veilig op 2050 pond schatten. 
Deze last werd tloor 4 man geligt cn tie kraan kon 
aldus belast, door één' man, doch met inspanning, rond 
bewogen worden. 

Bij het nederlaten van tien last, kon men denzel
ven bijna oogenblikkelijk niet «len vang ophouden, 
ofschoon zulk eene snelheid hebbende, dat men de 
voorwielen niet kon onderscheiden. 

De afmetingen der rondsels- cn raderen, op de sleek-
cirkels gemeten, waren, als volgt: 

Dc rondsels ss en s s" hebben 0,12 El middellijn. 
Het rondsel 11' „ 0,42 „ „ 
„ „ ww' „ 0,20 „ „ 

De raderen ij ij' en z z' „ 1,58 „ „ 
Het rad x x' „ 4,08 „ „ 
De trommel lot opwinding «Ier 
ket«'n „ 0,40 „ ,, 
De lengte der kruk i „ 0,45 „ „ 

Daar in een werktuig als het onderhavige, de 

kracht tot den last zich verhoudt, als dc producten der 
radiussen van de rondsels en het windas, tot die der 
radiussen van «le raderen en de lengte der kruk, zoo 
wordtde kracht voor drie geval len op deze wijzegevonden. 

ZfVJJRSTE VERHOUDING. 

K: L = 6 X 10 X 20 : 69 X 69 x 45 . 
K: 10250 = 1200 : 214245 

K X 214245 = 12500000 
K = 57,41 Hierbij '/s voor wrij

ving tellende 19,14 
76,55 voor 4 man 
19,16 ongeveer voor één' man. 

GEMIDDELDE VERHOUDING. 

K: L = 21 X 10 X 20: 14 X 69 X 45 
K: 1200 = 4200: 167670 

K x 167670 = 5040000 
" K = 30 ten naaste bij. Hierbij ',» 

voor wrijving 10 
40 dit door 5 gedeeld 

geeft 15,3 pond voor één' man. 

LIGTSTE VERHOUDING. 

K: L = 6 X 20: 69 X 45 
K: 700 = 120: 5105 

K X 5105 = 81000 
K — 27,05 hierbij '/a voor wrijving 

J),02 
56,07 dit door 3 gedeeld 

geeft 12,02 pon«l voor één' man. 
(In «leze berekeningen zijn breuken, welke in de 

praktijk niet in aanmerking komen, verwaarloosd.) 
Dus is het vermogen door één' man uitgeoefend, 

als volgt: 
1« geval 19,16 pond. 
2" „ 13,03 „ 
o „ i_,u- „ 

Deze krachten overtreffen verre die, welke in de 
mechanica worden opgegeven. Volgens VF.RDAMS Gron 
den der Werktuigkunde, 3d1' deel, blz. 63, is het ver
mogen van één' man tegen 8 werkuren per dag, 7 
pond, met eene snelheid van bew«;ging van 0,75 El 
per second*;. In PASTEUR'S Handboek voor den Inge 

meur, 2>i» deel, blz. 97, vindt men onder dezelfde 
omstandigheden S pond opgegeven. .Men ziet alzoo, 
dal men bij deze nieuwe Kraan veel meer van de man
schappen vergt; doch dat meerdere verdwijnt voor een 
gedeelte, wanneer men in aanmerking neemt, dat men 
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aan eene Kraan hoogstens de helft van den tijd, 
en dan nog bij buitengewone drukte, werkzaam is. 

Dezelfde drie personen, die vroeger de oude Kraan 
bediend hebben, werken beden aan de nieuwe; en,in 
weerwil van de meerdere krachtsinspanning, arbeiden 
zij liever aan de nieuwe, dan aan de oude. 

Men zal mij welligt tegenwerpen, dat de eerste 
verhouding te veel van de andere verschilt en te 
hoog gesteld is; doch wanneer men bedenkt, dat de 
tweede verhouding juist die is, welke bijna altijd in 

werking is, terwijl de eerste hoogstens ééns iu de 
maand gebruikt wordt, dan zalmen moeten erkennen, 
dat men wel een enkel oogenblik wat meer inspan
ning kan vorderen. Ook heeft de ondervinding bewe-
zen, dal vier man, zonder zicli uit le putten, in 
staat waren, om de vijf voornoemde molensteenen te ligteu. 

Dc Kraan is vervaardigd in de Ijzergieterij dezer 
Stad, behoorende aan de Hccrcn NEDERBURGII, NERING, 
RÖGEI. é)" Comp., welke alle lof verdienen wegens de 
juiste en solide uitvoering van dal werktuig. 

IETS OVER HET SCHEUREN DER MUREN IX GEBAKKEN STEEX. 

Medegedeeld door J. V AIS LEEUWEN, Az., Landmeter en Stads-Opsiencr. te Leiden. 

Mmiimniin-o-

Me Let is eene algemeene waarheid, dat, zal men 
eenig kwaad herstellen of wegnemen, men trachten 
moet de uitwerkselen cn de oorzaken te doen ophou
den; of althans, ten opzigte van het opgegeven on
derwerp, zulke krachten op de ligchamen te doen 
werken, welke met de uitwerkselen en oorzaken 
evenwigt maken. 

Deze stelregel evenwel kan niet altijd op de mu
ren worden toegepast. 

De gebreken, die zich aan de muren voordoen, 
kunnen tot twee hoofdsoorten gebragt worden: 

Ten eerste: Uit oorzaken, die in de muren zelve 
gelegen zijn. 

Ten tweede: Uit oorzaken, die geheel buiten bet 
ligchaam van den muur liggen. 

Vooreerst: Onder de verschillende oorzaken, die 
in de muren gelegen zijn, waardoor zich scheuren of 
zelfs gaten in de muren kunnen vertoonen, behooren 
de volgende: 

! • Komt hier in aanmerking, het behoorlijk vol-
werken van de lagen. Verkeert de muur in het ge
val van niet vol te zijn gewerkt, zoo openbaren zich 

de scheuren zeer spoedig. Het uitvallen van eenige 
voegen gaat de scheur vooraf, die daardoor aan de 
vochtigheid of den regen, gelegenheid geven tot zelfs 
binnen in den muur te dringen. Gebeurt zulks in een 
vochtig najaar, gevolgd door eenen strengen winter, 
dan bevriezen deze waterdeelen, en werken als hef 
boomen in het midden van den muur, terwijl eene 
scheur van groote lengte hiervan het gevolg zijn kan. 

2C Al heeft er bij de muren de bovenstaande on
oplettendheid niet plaats gehad, zoo kunnen zij aan 
scheuren onderhevig zijn, door eene slechte verbin
ding van den steen met de metselspecie. Dezelve kan 
veroorzaakt worden door eene sterke klopping op de 
steenen; door het le droog verwerken van do steenen, 
gepaard met het gebruik van le dunne metselspecie: 
door het aanhechten van aardachtige of andere zelf
standigheden aan de steenen; door eene slechte berei
ding van de metselspecie; door hel tras of het cement 
le spoedig in den mortel te mengen, en vóór hel ge
bruik dit mengsel niet goed le doorwerken, waardoor 
de trasspecie, vóór de verbinding mei de steenen, reeds 
min of meer versieend is. 

Deze omstandigheden ontdekken zich het eerst in 
den zomer, wanneer de kalk krimpt, zoo zelfs, dat 
er zich hier en daar tusschen de lagen en de voegen 
onmerkbare en weinig zigtbare tusscbenruimtcn voor
doen, hetwelk zich uit die oorzaken gemakkelijk laat 
verklaren. 

De vochtigheid of de regen treedt in die tusschen-
ruiinten, en brengt bij strenge winters, even als in 
het vorige geval, doch minder spoedig, diergelijke uit
werkselen le weeg. 

3e Er kan met bet metselen van zware muren, 
een schandelijk bedrog plaats hebben, door de lagen 
voor en achter in de muren, ter dikte van éénen steen, 
iu de metselspecie Ie leggen en overigens droog in de 
muren le verwerken. 

Hel is klaar, dat daardoor de vvcderstandbiedende 
kracht van den muur veel geringer wordt, en, hoewel 
anders de afmetingen van den muur zeer goed geëven-
redigd waren aan de bestemming, zoo is bet niel 
vreemd dat zij scheuren en somtijds groole gebreken 
vertoonen. 

i e Wanneer de muren niet gelijktijdig zijn opge
metseld, maar eenig gedeelte vroeger is opgetrokken, 
zoo kunnen er zich op de plaats der verbinding met 
het volgende metselwerk scheuren vertoonen; en wel 
groolcr, wanneer het eerst opgetrokken metsel werk 
met eenen Staanden, dan met eenen vallenden tand is 
blijven liggen. 

De oorzaak hiervan is le zoeken in de slechte ver
binding, gepaard met de ongelijke zetting van de ver
schillende deelen van het metselwerk. 

Deze vier gevallen zijn verschijnselen in de muren, 
waarvan zich wel de uitwerkselen maar niet de oor
zaken laten wegnemen. 

Behalve eene kunstmatige bekleeding, welke hier 
niet in aanmerking komt, kan men zich bepalen tot 
het uitbreken van de scheur, tot op de diepte waar 
zij ophoudt : men nielsele daarna deze opening 
digt, tusschen de daartoe uitgehakte landen, met 
dezelfde materialen, waaruit de muur is samengesteld, 
hoewel die niet veel zorg en oplettendheid moeien 
bereid worden. 

Verkeert de muur in het geval, dat de metsel
specie niet naar behooren is bereid, dan vertoonen 
zich, in dat materiaal van den uitgebroken muur, veel
vuldige helder witte siropen eu slippen, welk ver
schijnsel bij de sleenkalk sterker, dan bij de schelp
kalk wordl opgemerkt. 

Ten tweede: Wij hebben gezegd, dat de gebre
ken, die zich aan de muren vertoonen, ontstaan kun
nen uit oorzaken, geheel buiten bet ligchaam van den 
muur liggende. 

Wij kunnen die oorzaken weder lot twee hoofd
punten brengen. 

Ie Oorzaken, uit den aard van den grond voortko
mende of uit bijkomende omstandigheden, «lie de lig
ging van den grond doen veranderen. 

IIe Oorzaken, voortkomende uit de krachten, die 
op «le muren werken. 

I" Het gebeurt niet zelden, dat men zonder ken
nis van zaken, of zonder behoorlijke grondboringen 
of proefnemingen, muren metselt op gronden, waarvan 
het «lraagvennogen niet geë'vcnredigtl is aan «len last 
van den muur. De grond zal zich alsdan sterk le 
zamen drukken, en, zoo de diepere lagen van «len 
grond uit veen- of moerasgronden bestaan, zal <T 
eene aanmerkelijke zakking plaats hebben. De muur 
zal gedeeltelijk den grond volgen en hel scheuren 
van den zeiven ten gevolge hebben. 

Zelfs gronden, welker draagvermogen geëvenredigd 
is aan den last van den muur, kunnen door bijko
mende omstandigheden somtijds niet aan «le verwach
ting voldoen; er kan bij voorbeeld bij den muur een 
put, kanaal of iels anders gegraven worden, waanlooi 
de grond gelegenheid heeft zijdelings uit Ie wijken, 
en bel scheuren van tien muur len gevolge heeft. 

Het verbroeden van bet grondvlak des niimrs (in
dien deze verbreeding in het verband niel den muur 
wordt ingewerkt) kan de indrukbaarheid van den grond 
verminderen, aangezien «le last van dert muur, over 
eene grootere oppervlakte van den grond is overgebragt. 

Men bedient zich ook in «lil geval niel goeden 
uitslag van de volgende wijze van werken. Men heefl 
op die punten onder «le fundering, waar dc muur de 
meeste drukking uitoefent en de fundering alzoo bel 
incest gescheurd en gezakt is, pullen gegraven, waarin 
men sterke pijlers metselde, welke men sterk tegen 
bel fondament aansloot. 

De ontgronding kan door inheijing van damplanken 
worden tegengegaan: zij worden van achteren legen 
eene gording bevestigd, «lie aan palen verbonden is. 

Hel verder scheuren van «len muur is op die wijze 
verhinderd, terwijl de reeds beslaande scheuren op 
de wijze, boven vermeld, kunnen worden wegge
maakt. 

Hel gebeurt dikwijls, dal men, oude muren af-
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brekende, nog eene goede fondering ontmoet; maar 
somtijds ziel men, dat, bij liet beroeren van den 
grond, zieh eene wel voordoet, die tie fondering aan
merkelijk beschadigt en die onmogelijk te stoppen is. 
baat men zoodanige wel aan zich zelve over, en met
selt men den muur op tlie fondering, tlan kan het gevolg 
er van zijn, dal tie grond onder de fondering wegzakt, 
de mnur scheurt en gedeeltelijk nazakt. In tlil geval 
bedient men zich van een digt val zonder bodem, hetwelk 
men boven de wel in tien grond zet en aldaar omgeeft 
niet een' rand klei; het water van de wel zal in de ton 
stijgen, en bijaldien tie wel niet zeer tliep is, daarin tol 
stilstand komen, namelijk dan, wanneer het water in 
de ton tol die hoogte geklommen is, die de oorsprong 
van de wel zelve heeft. 

Het is bij fonderingenvanou.de muren, waarop men 
nieuwe wenscht le plaatsen, noodzakelijk, het draagver
mogen dezer fondering te onderzoeken met betrekking 
tot den last, tlie daarop komt te staan, en niet zich te 
vreden te stellen niet tien toestand van den ouden muur, 
te vergelijken met tien last van den nieuwen. 

Men heije te dien einde eenen proefpaal, waaruit 
men hel draagvermogen van tien grond kan loeren 
kennen, en telle voorts het aantal palen, welke zich 
onder de fondering bevinden. Is tie last aan de wc-
derstandbiedende kracht van de heipalen geëvenredigd, 
dan kan men op zoodanige fondering geruslelijk voort
bouwen, aangezien de vloer het draagvermogen nog aan
merkelijk vermeerdert. 

Om tie wederstand biedende kracht van tie heipalen 
Ie vindon, kan men zich van dc volgende eenvoudige 
formule bedienen: 

6 (P + L) d 
zijnde G tic last, waarmede een paal van oen ge
wigt L (dit; floor een blok van een gewigt P, vallende 
van cene hoogte q slechts eene hoeveelheid d dieper 
ingezonken is) kan bezwaard worden. 

Nemen wij eens aan flat I. 400 pond weegt, tlat 
P 450 pond, q 1750 streep on d ééno streep (tie 
gemiddelde zakking iu eonon slag) is, tlan vinden wij; 

(450)2 (1750) g 
(i (150 + 400) 1 1 

Indien men nu het gewigt van eene kub. el met
selwerk op 1000 pond'stelt, dan zal men bieruil 
hel aantal palen kunnen afleiden. 

Men moet bij hel afbreken van oude muren oplet-
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lend zijn op den toestand der fondering, bijaldien men 
dezelve wenscht te bewaren. Het gebeurt wel eens, 
dat, onder het afbreken van den muur en hijgevolg 
onder het verliglen van tien last op fle fondering, 
deze fondering rijzing ondergaat, uit hoofde van de 
weiachtige geaardheid van den grond. Wilde men 
hierop den nieuwen muur bouwen, zoo zoude, naties-
zelfs voltooijing, wanneer tic fondering den vorigen last 
terug bekwam, de fondering zakken en hel scheuren 
van tien muur ten gevolge hebben. Men kan te tlien 
einde den grondslag omgeven niet eene rij damplanken, 
cn, na de vloer te hebben afgenomen, de ruimte tus
schen dc kespen en de zandstrooken met stevige klei 
aanvullen, waarna men deze ruimte met perkoenpalen 
kan volslaan. Hierdoor zal de grond tegen tien on
derkant van de kespen sterk worden gedrukt, en alzoo 
het zakken van de fondering worden tegengegaan. 

Onder de laatstgenoemde omstandigheid kan de 
grond van die geaardheid zijn, dat dezelve geene behei 
jmg met damplanken toelaat, en tlat fle fonderingsput 
niet niet tie gewone middelen is droog te houden, tiaar 
de wellen achter cn onder de fontlering niet alleen 
wal er, maar ook zand met zich voeren. Hel is raad
zaam, alsdan tie geheele fondering tip te breken en 
het water ongehinderd in dc fonderingsput te laten 
loeslrooinen. Men baggert; alsdan sleuven, waarin men 
de damplanken zet; tie plaats tusschen deze damplan
ken baggere men zoo tliep mogelijk uit, cn vorme 
tien grondslag des muurs uit cene beslorting van beton, 
waarbij men zorg dragen moet, fle beton in water
passe lagen aan le brengen. Is fle betonlaag lot cene 
zekere hoogle gevorderd , tlan zal het niet moeijelijk 
zijn, tie fonderingsput droog le houden en den muur 
op de gewone wijze op le metselen. 

Wanneer eene zoodanige betonlaag met zorg is 
uitgestort, en bijaldien de dikle van fle laag geëven
redigd is aan de oppersende kracht van het water, 
heeft men door proeven bevonden, tlat tic zamenhang, 
per vierkante palm, drie maanden na tic beslorting. 
157 Ned. ponden en, zes maanden na de beslorting, 
280 Ned. ponden bedroeg; waarbij men gebruik ge
maakt heeft van het volgende mengsel : 

G deelen ongebluschte kalk. 

4 „ tras. 
5 „ zand. 
5 „ gezifte grind. 
G „ stukjes bardsteen. 
9 „ brikstukken ter grootte van een ei. 
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IIe Zullen wij dc oorzaken nagaan, voortkomende 
uil krachten, die op de muren werken, zoo behooren 
wij de muren te beschouwen overeenkomstig het doel, 
waaraan zij moeten beantwoorden. 

Wij kunnen tic muren, wat hunne bestemming 
aangaat, in de volgende vier soorten onderscheiden. 

I' Bekleedingsmuren. 
2 e Buitenmuren van gebouwen. 
5° Binnenmuren. 
4° Vrijstaande muren. 

l c Bekleedingsmuren. Deze muren zijn de zoo
danige, tlie, aan eene zijde vrijstaande, ten doel heb
ben, tien legen de andere zijde liggenden grond legen 
le houden. 

Zij moeten derhalve bestand zijn legen tie druk
king van een driehoekig prisma aarde, dat, aan dc 
cene zijde door tien muur begrensd wordende, langs 
de helling van het natuurlijk talud der aardsoort, 
tracht af le glijden, opgeleid met de drukking van 
den bovenlast. 

Het is ons oogmerk niet, tleze bekleedingsmuren 
uil een defensief oogpunt tc beschouwen, maar wij 
willen de uitwerkselen, die er somtijds aan die muren 
gezien worden, niet het doel, waaraan zij behooren 
te beantwoorden, vergelijken. 

Men zal de drukking uit de volgende formule 
kunnen berekenen : 

R = Vi s N k (k + 2 1) 

werkende deze drukking van den onderkant op eenen 
afstand van 

2 k + 6 1 . 
, Q S k + 21 L 

zijnde 

zen is. 

N _ sin' 'h (b - g) 
cos. g cos2 i|i (b -f- g) 

vooronderstellende tlal, 
/; is de hoogte van tien muur. 
g de hoek, welke deszelfs achlcrvlak met de verti
caal maakt. 
b de hoek van het natuurlijk talud der aardsoort 
met de verticaal. 
$ het gewigl van eene kubieke eenheid aarde. 
/ de hoogte van de bovenbelasling. 

De hoek, welke het natuurlijk talud met de verti
caal maakt, kan, bij gemengde aardsoorten, op 59° _ 
worden aangenomen, terwijl het gewigt van eene ku 
bieke el metselwerk, met dat van eene kubieke el | en de lengte c uil 

aarde gelijkstellende, op 1900 pond kan gesteld 
worden. 

Zal men dus de oorzaak nagaan, waardoor de 
muur dreigt omver te storten, zoo zal men moeien 
onderzoeken, of de wederstandbiedende kracht van den 
muur geëvenredigd is aan de drukking van den aeh-
terliggenden grond. 

Men onderzoeke te dien einde, of de muur de 
vereischte hoogte en stand heeft; zijn die afmetingen 
goed, dan vinde men de bovendikle uil tic volgende 
formule: 

y = - ( m - r P ) k + ^ ^ N k ( 2 k t 6 , ) - - 8 j 

zijnde '/m k die horizontale lijn van tien reglhoekigen 
driehoek, die gevormd wordl door de hellingslijn van 
den muur aan de buitenzijde, de verticaal of hoogte 
van den muur en genoemde waterpasse lijn; en 'lp k 
tie horizontale lijn van den reglhoekigen driehoek, tlie 
gevormd wordl door tie hellingslijn van tien muur aan 
tie binnenzijde, de verticaal of de hoogte van tien 
muur en genoemde waterpasse lijn. 

De zamenhang van het metselwerk kan op 4985 
Ned. ponden per vierk. el worden aangenomen, zoo
dat n = 1900 en t = 2,G24 n is. 

Is tie bovendikle minder dan de gevondene maat, 
zoo zal daaruit blijken, dat de oorzaak fier bouwval
ligheid in tie slechte afmetingen van den muur moet 
gezocht worden. 

Men behoort alsdan den muur te versterken en 
meerdere slabiliteit te geven, of de drukking van den 
grond van den muur trachten tc verwijderen. 

Men kan den muur versterken door het aanbrengen 
van contrcforten, waardoor men het zwaartepunt meer 
achterwaarts brengt en alzoo het moment vergroot. 
Men zij vooral bedacht, dat de verbinding van de 
contrcforten niet tic muren zoodanig zij, dal er geene 
afscheuring van de muren cn contrcforten le vree-

De afstand x van de contrcforten in den dag, kan 
uit de volgende formule berekend worden: 

X = 
8 N Jt (k + 3 I) - 3 ii y» 

en de breedte o der contreforlcn uit: 

4 t v k 
2 t k -f- 3 n y» 
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waarin h = x + a is. 

Hel blijkt en de ondervinding bevestigd zulks, 
dal de contrcforten, bij eene groote lengte ten opzigte 
van eene geringe breedte, de meeste stabiliteit zullen 
aanbrengen. 

De drukking van den grond kan van de muren 
verwijderd worden door de contrcforten op verschil
lende hoogten met aardbogen te vereenigen, onder 
voorwaarde echter, dat dc gewelven zoo lang geno
men worden, dal de lijn van het natuurlijke talud 
der aardsoort, gelrokken uit den onderkant van het 
hoogste punt des gewei fs, den bovenkant van den daar
onder liggeuden aardboog op ecnigen afstand van den 
achterkant des muurs snijdt. Hel moment van den 
muur wordl hierdoor klaarblijkelijk vergroot, aange
zien de muur niet omver kan storten zonder den grond, 
die op de aardbogen rust, op te hellen. De verbree
ding en versterking van hel fondament zal, bij zooda
nige voorzieningen, vrij belangrijk moeten zijn, omdat 
de drukking van den grond grootendeels op de contrc
forten wordt overgebragt. 

De middelen tot hiertoe opgegeven, dienen om het 
omstorten van den muur legen le gaan. Het vooruit
schuiven, dal men zeldzaam ziel, is meest in de in
rigting van de fondering te zoeken. Het is alsdan daar, 
waar de versterking moet aangebragt worden. 

De andere verschijnselen zijn veelal in liet ligchaam 
van den muur gelegen. 

Die muren, welke tot bekleedingsmuren en zee
weringen (henen, moeten niet alleen tegen de druk
king van den achlerliggendeu grond, maar ook tegen 
den golfslag bestand zijn. De ondervinding leert, dat 
de loodregte of met weinig helling achter overslaande 
muren, niet zeer bestand zijn legen den slag van het 
water, maar somtijds door dezelve aanmerkelijk bescha
digd worden. Dit verschijnsel kan door de werking van 
het water verklaard worden. ') 

Volgens de theorie van den Franschen Kolonel Eur, 
moei men alsdan de voel van den muur in een hol 
profil veranderen, zoodanig, dal de raaklijn van den 
boog aan den ouderkant de helling van den zeebodem, 
en aan den bovenkant de rigting van den muur is. 

') Zie Eav. du mouvement de.'- ondes. 
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2". Buitenmuren van gebouwen. De scheuren in de 

buitenmuren van gebouwen komen uit verschillende 
oorzaken voor. De voornaamste zijn: de drukking van 
de daken, de drukking van de gewelven, cn de wer
king van den last die op de zolders van het gebouw 
gelegen is. Hij deze laatste oorzaak moet men vooral 
lellen of de last los opgeworpen is: daar de muren 
alsdan eene drukking als de bekleedingsmuren hebben 
te verduren. De beweging die er dan in de muren 
ontstaat, zal des le grooterzijn, naarmate de zijmuren 
van het gebouw verder van elkander verwijderd zijn: 
aangezien alsdan de hefboomsann van de kracht groo-
ler wordt, terwijl de hefboomsann van den last, den 
muur namelijk, dezelfde blijft. 

Wanneer men voor alle bijzondere gevallen de 
krachten ontwikkelt, die op den muur werken, dan 
moeten wij daar uil de middelen opsporen, die men aan 
le wenden heeft om het scheuren der muren tegen te 
gaan. Die middelen zijn zoo verschillend, als de om
standigheden vele zijn, onder welke de muren voorko
men, en als de krachten in aard en strekking zijn 
onderscheiden. 

Hij bet berekenen van de wederstandbiedende kracht 
van de muren, dient vooral in aanmerking te komen, 
dal bij muren van eene gelijke opgaande dikte, de 
slabiliteit in rede van de hoogte afneemt. 

5'' Binnenmuren. Wij bedoelen door deze muren, 
die, welke dienen om de ruimte der woonhuizen in 
vertrekken af te deelen. 

Behalve de werking van den grond, welke op deze 
muren zijne uil werking heeft, komt hier iu aanmer
king, de last van dc zolders, die de muren in eene 
schuine rigting kunnen doen scheuren: terwijl er overi
gens, ten opzigle van deze muren, niets bijzonders te 
zeggen valt. 

4C Vrijstaande muien. Het is hier, behalve de 
werking van den grond, de kracht van den wind, die 
in aanmerking komt. 

Nopens de sterkte van den wind of zijne werking 
op de hem in den weg staande ligchaiiien, is door proef
nemingen bewezen, dat de lucht zich slechts omtrent 
vier en twintig maal sneller dan hel water behoeft 
voort te bewegen, om met dit laatste eene gelijke 
werking op eene horizontale vlakte uil le oefenen. Op 
deze wijze heeft men berekend, dal een orkaan van 
ongeveer 120 voet snelheid in cene seconde, op 
eenen toren, die 150 voet hoog is en 50 voet 
omtrek heeft, eene kracht van meer dan negen mil-
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lioen pond gewigts uitoefent. Op eenen boom van 
58 voet hoogte, met eene kroon van 50 voet 
breedte cn eenen stam van 10 voet hoogte, zal 
een dergelijke orkaan eene kracht van 4,200,000 
pond uitoefenen. 

Dan, hoewel het niet ontbreekt aan werktuigen, 
om de kracht van den wind te meten, zoo is het 
vermogen, dat de orkanen op de in den weg staande 
ligohamen hebben, zoo uitecnloopcnd, dat een alge
mcene regel omtrent de kracht van den wind, schier 
onmogelijk is. 

Wanneer wij dc meening volgen van sommigen, 
die mecnen, dat de kracht van den wind onder een' 
zeer scherpen bock met het oppervlak van den aardbol 
werkt, zou daaruit voortvloeijen, dat de piramidale 
vorm voor de vrijstaande muren de beste was, omdat 
de wind alsdan meer regthoekig op het oppervlak van 
den muur werkt. 

Het is uit die oorzaak, dat zich de bouwvallig
heid, indien de muren loodregt slaan, laat verklaren. 

Ten slotte zij hier nog bijgevoegd, dat men vooral, 
eer tot de herstelling van eenen muur over te gaan, 
moet opsporen, uit wclko oorzaken de scheuren in dc 
muren ontstaan. 

De aard en vorm van de scheur, strekt ons hierin 
dikwijls ten riglsnoer. 

Zijn dc scheuren van onderen wijd, en loopen zij 
opwaarts toe, of zijn deze van onderen zoo wijd als 
van boven, zoo kan men daaruit besluiten, dat dc 
kwaal uit het fondament voortspruit; zijn echter de 
bersten van onderen smal, cn verbroeden zich deze 
naar boven, zoo is meestendeels cene ongelijke druk
king der op elkander slaande deelen, of het schuiven 
van een gewelf en niet zelden de persing van het 
dakwerk, de oorzaak der bouwvalligheid. 

Het is uit deze schels blijkbaar, dat niet alleen 
het digtsmeren mei kalk, om de scheuren weg te 
maken, nicls le beduiden heeft; maar dat dit daar
enboven de toestand van den muur slechtpr en gevaar
lijker maakt. 

Bij dc ontwikkeling der krachten, die op de mu
ren werken, is het de wiskunst alleen, die ons tot 
goede resultaten leiden kan. Naar hare regelen is 
het, dat de Architect met zekerheid kan werken; ter
wijl dc ondervinding, hoe goed en noodzakelijk ook, 
ons somtijds bedriegen kan. 

Deze schels is verre van volledig tc zijn, daar zij 
ons de oorzaken slechts oppervlakkig leert kennen. 
Zij moet alleen beschouwd worden als cene verklaring 
van weinige, doch voorname verschijnselen, die het 
scheuren der muren ten gevolge hebben. 

D. TV. 
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Medegedeeld door J. D. ZOC11ER, Architect, te Haarlem. 

a eenige voorloopige onderhandelingen der Com
missie, benoemd tot daarstelling van een nieuw Beurs
gebouw, en den Schrijver, werd door de Kdol Achtbare 
Regering der Stad Amsterdam, in de Vergadering van 
5 Junij, 1859, besloten, mij uittcnoodigen mijne plannen 
in te zenden, welke iiitnoodigiug geschiedde onder 
rnededeeling, dat de nieuwe Beurs, volgens het daar
omtrent laatstelijk genomen besluit, onoverdekt moest 
wezen. 

Zoo spoedig mogelijk werden hierop door mij de 
teekeningen, beschrijving en ciering van kosten opge
maakt, en, nadat dezelve door deskundigen onderzocht 
en goedbevonden waren, inogt ik het genoegen hebben, 
dat mijn werk bij de Stedelijke Regering de goed
keuring erlangde, en mij den bouw der Beurs werd 
toevertrouwd. 

Gedurende den gang van zulk een kapitaal werk, 
is echter het bijna onophoudelijk toevoorzigl van den 
Bouwmeester een hoofdvereischte, en dient hij zich 
aan de goede besturing, het keuren van materialen 
als anderzins, geheel le wijden. Dil was mij nogtans 
onmogelijk, daar ik door mijne vele overige bezighe
den verhinderd werd eene zoo groote verantwoording 
op mij te nemen. Om deze redenen verzocht ik aan 
de Begering der Slad, van de onmiddellijke directie 
ontslagen le worden, welk verzoek mij werd toege
staan, onder beding, dal ik mij verbond om, buiten 
de reeds geleverde plannen, nog de détails-teckeningcn 
te maken voor profillen, kapiteelen, lijsten en al wal 
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I verder den uiterlijken welstand betrof, en mij met het 
toczigt over de uitvoering dier werken belastte; terwijl 

i liet dagelijksch opzigt en de besturing der constructie, 
Ij voornamelijk aan de directie \an den Heer C. W, M. KI.IJN, 

Commissaris der Stads Publieke Werken, opgedragen 
is gew orden. 

De eerste paal voor de fondering werd op den 
28,tL" Augustus, 1811, geslagen, en omstreeks half Julij 
van bet daaropvolgende jaar had de aanbesteding plaats 
van alle verdere werken, ter geheele vollooijing van het 
Gebouw; zijnde in dien tusschentijd, onder stedelijk 
beheer, de fondering tot op dc hoogte van den beganen 
grond opgetrokken. 

De Beurs is, genieten op de hardstcenen buitenbe-
klecding, lang 78 El, bij eene breedte van 59,51 KI. 

De ruimte voor de Beursbezoekers is 2810 vierkante 
KI, terwijl de oude Beurs slechts circa 2100 KI be
sloeg. 

Del Gebouw rust op 5109 palen, ieder lang onge 
veer 16 KI. De Beurs is gebouwd in de Ionisch en 
Dorisch-Grieksche stijlen. 

Iu hel Peristijlium zijn 11 gecanneleerde Ionische zui
len, waarvan 4in hel front. Derzelvcr hoogte is 11,10 KI. 

De overdekte Galerij, rondom de opene plaals, is 
breed 11 en hoog 7,10 KI. Het dak hiervan rust aan 
de binnenzijde op 50 Dorische kolommen. De zoldering 

ji dezer Galerij is gestukadoord en met roselten versierd; 
1 zijnde verder iu dezelve 47 licht ramen aangebragt. De 
j kroonlijst aan de binnenzijde was bij bel beslek en dc 
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nering ook van Bremersteen bepaald, maar gedurende 
den bouw is door de Regering nader besloten, dezelve 
om de mindere kostbaarheid van hout te doen ver
vaardigen. 

Behalve de hoofd-entrée door het Peristijlium aan 
den Dam, zijn ook nog ter wederzijde toegangen ge
maakt, van uil de Warmoesstraat en van hel Damrak. 

Op den 10 d c n September, 18iu, is het Gebouw pleg-
tig geopend, in tegenwoordigheid van Zijne Majesteit 
Koning WILLEM II, en vele genoodigden. Dc Heer Bur
gemeester der Hoofdstad deed bij die gelegenheid eene 
aanspraak, waarbij de belangrijkheid der zaak op eene 
waardige wijze werd herinnerd. 

Voor het Emplacement der nieuwe Beurs, werden • 
door mij twee plannen ingediend: het eene waarnaar 
gewerkt is, het andere volgens hetwelk de Beurs vlak 
legen over het Paleis geplaatst zoude worden, welk 
plan echter om de groote kostbaarheid, veroorzaakt door 
aankoop van Gebouwen en verlies van Stedelijke Per-
ceelcn, bij nadere overwegingen, niet gekozen is gewor
den. Ook heeft de tegenwoordige stand der Beurs in 
zooverre veel voor, dat zich steeds cene schoone gele

genheid aanbiedt om den Dam te vergrooten, en meer 
te regulariseren. Ik dacht, bij hel vervaardigen van dit 
plan, aan hel goede effect, hetwelk een schoon Tooneel-
gebouw zoude maken, indien men namelijk langzamer
hand de in den weg staande huizen kimde meester wor-

! den, en zulk een Gebouw plaatsen tusschen de oude 
Beurssteeg en de Beurspoort. Vervolgens, als het door 
omstandigheden minder bezwaarlijk werd, hel zooge
naamde Huis onder 't Zeil, cn de kleine aan de Slad 
behoorende huisjes le amoveren: hierdoor zoude men 
eindelijk van lieverlede lot een goed geheel kunnen 
komen. Drie Hoofdgebouwen waren alsdan in hel midden 
der Slad vcreenigd, blijvende tusschen dezelve een uit
gestrekt plein (ruim de helft grooter dan de Dam 
tegenwoordig is), iels, waaraan in groote en volkrfjko 
Sleden, bij alle volksfeesten, parades, enz., zoo veel be
hoefte gevoeld wordl. Tijd en gunstige omstandigheden 

i kunnen echter alleen zulke plannen verwezenlijken en 
moeien wij daarvan het besle hoopen. 

Op Plaat V is de opstand van het Beursgebouw 
voorgesteld; terwijl op Plaat IV de doorsnede, platte 
grond, opstand en détails zijn aangcto.ond. 

8* 
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Brussel. — Onze Stad heeft voor het bouwen van |j Beelden versierd geworden. Als hetzelve voltooid is, 
een Entrepot toegestaan 1,300,000 Francs; deze som is | zal het ongeveer 500 Beelden, Borstbeelden en Medail-
echter nog niet toereikend voor de uitvoering van dat I lons bezitten. 
groote plan. f —De Gevel van de Bibliotheek van S" Genevieve, 

naar de zijde van de rue des sept voies, was vóór het begin 
Luttich. — Het bisschoppelijk paleis, een der eer- ;, van den winter reeds voltooid. Zoo als wij vroeger 

waardigste gedenkteekenen van Luttich, werd gedreigd gemeld hebben, zijn de plans vervaardigd door den Ar-
i i i sloopers handen te vallen. De Commissie van on- | chitect LABROUSTE. 
derzock in België, welke over het lot der oude ge- t —Het Panthéon is, niettegenstaande deszelfs veclvul-
denkteekenen beslist, heeft zich tegen de afbraak |; dige veranderingen en talrijke restauratiën, nog verre van 
verzet, cn bevolen, dat dit oude schoone gebouw zal j' voltooid te zijn. Men zal evenwel nudc herstellingswerken 
worden hersteld. Dit is wederom een bewijs van het verder voortzetten. Men zal zeven deuren aanbrengen, 
nuttigt; dezer instelling. |, als: eene hoofddeur met twee zijdeuren, onder de pcri-

stijle, en voorts vier deuren op zijde; de trap aan de 
Parijs. — De Kapel van den Heiligen LODEWIJE van j noordzijde, het uitvoeren van een Beeld, van kolossale 

Bourbon, te V'al-de-Formigny, gebouwd, ter gedachtenis grootte, voorstellende de Onsterfelijkheid, en het vcrgul-
aan de groote overwinning van 15 April, 1450, op de J den zal verder worden vermeld. Ook zal men de gedenk -
Engelschen, waardoor Normandiê van vreemde over- j leekenen van J . J . ROUSSEAU , VOLTAIRE en SOUEELOT 

hecrscliing bevrijd werd, is op bevel cn op kosten van f restaureren, 
den Koning gerestaureerd en weder voor de Godsdienst i 
ingerigt. — De Zaal uit dc Bouwvallen van Karnak in Egypte, 

— Op den 29"CI> November, werd de eerste steen ge- I welke dc Heer PRISSE, in 1842, heeft laten afbreken en 
Icgd voor het Hotel van het Ministerie van Buitenland- . stuksgewijze vervoeren naar Parijs, is nu in eene on-
sche Zaken. Het Hoofdgebouw beeft deszelfs Voorgevel ; dcraardsche verdieping van de Bibliotheek weder in 
aan de Seine; de Bureaux zien uit op de Esplanade derzei ver geheel opgerigt, cn maakt met hare 60 le-
van de Invaliden, en de Archieven in de rue dc l'Uni- \ vensgroote Beelden eenen zonderlingen indruk. 
versitè. Het geheele Gebouw zal binnen -4 jaar vol- |' 
tooid zijn: de Bouwmeester is de Heer LACORNÉE. Londen. — Men bouwt hier tegenwoordig 12 (!) 

nieuwe Kerken van verschillende grootte. Voorzeker 
— Het Stadhuis is op nieuws met 12 Allegorische geen klein bewijs voor dc uitbreiding van onze stad. 
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Liverpool. — Men is voornemens alhier eene Katho-
lijke Kerk te bouwen. Het Gebouw zal 460 voet 
lang cn van geëvenredigde hoogte zijn, en in grootschen 
stijl gebouwd worden. Men berekent de onkosten op 
12 millioen Gulden. 

Koppenhagen. — De Stedelijke Raad heeft uit hare 
middelen nog 6000 Thalers aangewezen, voor de vol
tooijing van het inwendige van het Muséum van Thor-
waldsen. 

Kassei. — Dc voltooijing van den achthoek op dc 
Wilhclmshóhe heeft dit jaar stil gestaan, daar de gelden, 
door de Stenden daartoe aangewezen, verbruikt waren, 
en het voortzetten van den arbeid afhangt van eene 
nieuwe toelage, welke door dit ligchaam, dat eerst in 
November bijeen komt, moet verleend worden. De 
Fonteinen en Watervallen zijn geheel hersteld, maar 
met het eigenlijke Reuzenkastecl heeft men naauwclijks 
een begin gemaakt. Het bestaat uit drie boven elkander 
geplaatste Tongewelven, waarvan het bovenste door 192 
gekoppelde kolommen (elk 48 voet hoog) gedragen 
wordt. De last van deze kolossale massa was evenwel 
zoo groot, dat de onderste steenen berstten, zoodat 
men zich genoodzaakt zag in 1756 dc kolommen aan 
beide zijden te ondervangen. Iets dergelijks geschiedde 
in 1790. Voor omstreeks 20 jaar werd dc regterzijde 
van het Gebouw grootendeels vernieuwd. De drukking 
heeft echter nog altijd voortgeduurd, vooral omdat dc 
Tufsteen, waaruit het Gebouw is zamengcsteld, om 
hetzelve het oude karakter te verlecnen, niet de noodige 
of gewenschte zelfstandigheid heeft. 

Dresden. — Eene Koninklijke boodschap aan dc 
Tweede Kamer, toont de noodzakelijkheid aan van een 
nieuw Gebouw voor dc Schilderij-verzameling, en stelt 
voor dien bouw eene som van 350,000 Thalers vast, 
van welke 200,000 uil verschillende batige saldo's van 
eenige Deparlementen, cn de overige 150,000 door mid
del van een bepaald besluit ad hoc van de Kamers zullen 
gevonden worden. 

Darmstadt. — Op den 50 , T P N November is de Pro-

leslanlschc Kerk, welke in den spitsbogenstijl geheel 
gerestaureerd is, plcglig ingewijd. 

Freyburg in Uechllantl. — Men werkt sedert ee
nige jaren aan het voltooijcn van den toren onzer 
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3 Hoofdkerk, hetwelk met aanzienlijke kosten gepaard 
gaat. 

Riga. — Op den 19 D C N October is dc St. Jakobskcrk, 

i dc oudste Luthcrschc Kerk van de Oostzee Provinciën, 
' die gedurende den zomer verbouwd is, plegtig ingewijd. 
I De Keizer heeft daartoe 2000 Zilveren Roebels ge-
I schonken. 

Spiers. — Vos GÜRTNER, uit Munchen, heeft het plan 

ontworpen, het geheele, uit de tweede helft van de 
| vorige eeuw afkomstige, portaal af te breken cn, iu 

plaats daarvan, twee hooge Torens te bouwen. De Afra-
i Kapel, alwaar het ligchaam van Keizer HENDRIK I V , 
| gedurende vijf jaar boven aarde lag, zal ook gerestau

reerd worden. 

Aken. — Men zal met het voorjaar de Kcizerszaal 
l| aanmerkelijk vergrooten en volgens de oorspronkelijke 

gedaante restaureren. Het is nu nog maar enkel de 
[! vraag, of het voorregt tot het houden van cene Speel4 

i bank voor het vervolg al dan niet zal verleend wor-
i den, want uit deze onzuivere bron moeten de onkosten, 

ten bedrage van 120,000 Pr. Daalders, en waarvan de 
ji helft door den Koning wordt gedragen, gedekt wor-
| den. (!!) 

Stuttgart. — De vernieuwde Schouwburg, aan wel
ken men gedurende den geheelen winter, onlangs zelfs 
met behulp van ovens gewerkt heeft, is, uitgezonderd 

i de bedekking des ingangs, voltooid. Ook de Spoorwegen 
' worden met kracht voortgezet. 

De tegen vroeger ongehoorde hooge prijzen der hui-
' zen en het huren der w inkels in de hoofdstraat, toonen 

duidelijk de klimmende welvaart aan, welke nu echter 
|j wel het hoogste punt bereikt zal hebben. 

Vim. — Ulmerveslingbouw. In het afgeloopenc jaar 
{ werden er in het geheel op de Wurtembcrgsche zijde 
\ 13,000, en op den regtcr Donau-oevcr 451 klaflers-
! muurwerk opgetrokken. 

Sedert het begin (18 October 1842) tol op heden, 
j zijn voor de werken op deze zijde des oevers 2,600,000 

en op de Boijersche zijde 980,000 FI. uitgegeven ge-
f worden. In 8 of 9 jaar hoopt men den geheelen bouw 
, te voleindigen, mits, dat hel bouwsaizoen der volgende 

1 jaren gunstiger zij dan dat der voorgaande. 
Voor dc voleindiging der geheele Vesting zijn 17 

!• Millioen Fl. toegestaan: 9 Millioen als bijdragen van Frank-
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rijk en de overige 8 Millioen belalen de Bondstaten, 
naar evenredigheid hunner grootte. 

Esslingen. — Onze Lieve Vrouwekerk, aan welker 
vertimmering men tegenwoordig met loffelijken ijver 
werkt, is bekend genoeg, alsmede dat HARS BÖBLINGER de 
eerste bouwmeester daarvan was. 

Sinds langen tijd was er aan eene der zuilen een 
hem betreffend opschrift le lezen; in de laatste dagen 
heeft men echter eene merkwaardige ontdekking gedaan. 

Toen men eenen kerkstoel wegruimde, vertoonde 
zich op eens dc onbeschadigde Grafsteen van HANS 
BÖBLUIGER, met zijn Wapen in hel midden, en rondom 
den rand, in zeer sierlijke Gothische letters, het volgende 
opschrift: 

„Slmto ï>amtni MCCCLXXXII au bcm IIII ;€aa beo l a n * 

nc? tót (trfto:ürn ivanno 23alilittrtc:, Jfealjtt; unffj litlicn 

fronten ïtirrijrnüttlup. ^taniincts. 6o t 0cli tm bic cluïjj 

finui. SUmrii." 

Deze Grafsteen, zoowel als die van MATTIIÜUS BÜ-
RMXGKR (den zoon van HANS), die den beroemden Toren 

der Kerk bouwde, en welke tot nu loc op eene onge
schikte plaals, waar dezelve reeds beschadigd is ge
worden, lag, wordt onder het eerste sierlijke gewelf ge
bragt. Een bijzonder Gedenkteeken is voor deze groole 
Moes tors overbodig, daar de heerlijke Dom zich over hen 
welft, en de Toren eene zeer aanzienlijke hoogte bereikl. 

Karlsruhe. — De Regering heeft met de Heeren 
BARLOW en MANHY nu bepaald over de inrigting eener 

Gaz-vcrlichling besloten. De prijs der Gaz voor parti
culieren is slechts 5 El. 56 Kr. voor 100 kubiek voet, 
terwijl hetzelfde quantum in Baden 6 Fl . , en in 
Stuttgart 7 Fl. 12 Kr. kosi. 

Conslauz. — De Regering beefl lot de algehcele en 
veelomvattende herstelling van hel Munlgebotiw, hetwelk 
van builen zeer vervallen is, eene som van 00,000 Fl. 
toegestaan, zoodal er nu, met vereeniging van hel Munt-
fonds, 76,000 Fl. lol deze restauratie voorhanden zijn. 

Reeds in hel voorjaar zal men met de werkzaam
heden een begin maken. 

1 eneti'ë. — De Ingenieurs DEGOUSSIE cn MAXZIXO 

hebben mei de Stedelijke Regering ecu contract ge
sloten: zij zullen, door middel van Artesische putten, 
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het bcnoodigdc waler leveren. Het contract is voor den 
tijd van 40 jaren aangegaan, beginnende na de boring 
van den eersten put. Na verloop van dien tijd, blijven 
al de Artesische putten met al hun toebchooren, de 
eigendom der Stad. De Ondernemers zullen iedcren 
dag 1800 Kubiek El drinkwater leveren. Wanneer 
na 18 maanden het benoodigde water niet door de 
Ondernemers geleverd wordt, heeft do Regering het 
regt, het contract te verbreken. De ondernomene 
werken der Waterleiding over de Laguna-brug, wor
den mede voortgezet. Wanneer nu bij deze Waterlei
ding nog de Artesische putten worden gevoegd, waar
van de eerste eene zekere, en de tweede eene hoogst 
waarschijnlijke goede uilkomsl zullen opleveren, dan 
zal Venetië spoedig in het bezit zijn van goed en 
overvloedig drinkwater. 

Athene. — De op kosten van het Pruissische Gou-
! vernemen l gedane opgraving van eenen tumulus in 

Elis, is niel met den gewenschlen uitslag bekroond 
Igeworden. De sterrewacht door den Baron SINA ge-
' bouwd, op den Nymphen heuvel, bij Athene, is vol-
: tooid. De bij den ingang aangebragle kandelabers, zijn 

ontworpen door de Architecten SCIIAIIIER cn HAUSEN, 

cn door den talentvollen Beeldhouwer SIEGEI., uit Ham
burg, gebeiteld. Zij kunnen, naar het oordeel van kunst
kenners, met de beste kandelabers van Europa wed
ijveren. 

— De Grieksche Staats-Courant behelst het volgende 
omtrent het bouwwezen. Alle sleden, welke door den 
oorlog geleden hebben, zijn naar regelmatige plan-

ll ncn herbouwd. Sommigp hebben eene aanmerkelijke 
I uitbreiding verkregen, waaronder: Athene, Napoli, 

Patras, Tripolizza, Missolunghi, Lamia en Kalamatta. 

|. Drie nieuwe steden werden aangelegd, zijnde: Pyra-
i CMS, Sparta en Amaliopolis. Wat de dorpen betreft, 
| zij zijn talrijker en in beteren slaat dan voor 1821. 

— De Archaé'logische Maatschappij heeft dezen 
zomer weder eenen aanvang gemaakt met de ont
gravingen, welke langen tijd stil gestaan hadden, en 
een gedeelte van den puinhoop, aan de zuidzijde van 
het Parthenon gelegen, opgeruimd en onderzocht. Van 
de metopen beefl men slechts onbeduidende fragmenten 
gevonden: van hel fries aan de zuidzijde heeft men echler 
twee heele en twee halve platen ontdekt, welke eerste 
goed bewaard zijn gebleven en behooren lot den oplogt 
van Ruiters. Ook vond men eenige fragmenten van tri-
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glyphen, die, te oordeelcn naar hunne grootte, behooren 
tot de kolommenrij van het inwendige, welke bet eigen
lijke Parthenon afscheidde van de hetzelve omringende 
cella; dat deze kolommcnrceks van Dorische orde was, 
is immers reeds genoeg bewezen, door de gecanne
leerde basementen, die sedert jaren op den vloer van 
de cella onldekl zijn. 

De Redactie wenscht hare Lezers bekend te ma

ken met goede en aanprijzenswaardige Bouwkundige 

Werken; bet nut hiervan beseffende, zoo zullen deze 

mededeelingen worden herhaald. De hier volgende 

Werken zijn voorhanden in den Kunsthandel van 

FRA.\S BUKFA & ZONES, le Amsterdam. 

SAMMLÜNG ARCHITEKTONISCHER ENTWÜRFE 

If". C. F . SCHIXKJEL. 
N EU E WOHLFEILE AUSGABE. 

148 Tafeln mit erlauterndem Text, 49 Thaler 10 Sgr. 

Die Supplemenlblalter dazu 26 Tafeln, 82/a Thaler. 

KEÜirVIHT VOR 

FUR DIE Al'SFUDRlAG ERFIXDEN IXD DJ1RGESTELLT 

VON 

P'. C . ƒ . £ < l i t n k * l . 

SftSAtt, ^noblaurl), Strath urn. ^'nbrnbrrij. 

1—12 Heft, a 2'/i und 25/e Thaler; 72 Tafeln 

mit Text, 29 Thaler. 

Das Album wird fortgesetzt. 

DIE TERT0XIK DER HELLEXEN DORISCUER BAD. 

Mit 21 Tafeln in Folio, und ein Band Text in 
Erste Abtheilung enthaltcnd: 

Den Entwurf eines Palastes auf dcr Akropolis zu 
A then. Prachtwerk, volstandig auf 10 Tafeln.'V'Höhe Med.-Quart, 8 Thaler 5 Sgr. 

, „ . n .. I 9 T , , ,. Die Tektonik wird fortgesetzt. 
und Breite der Papiergrosse, 12 thaler. 

Zwcite Abtheilung enthaltcnd: 

Den Entwurf zu dem Kaiserlicben Palasle Orianda 

in der Kriinin. 15 Grosse Tafeln. 3 W Höhe und Breite 

der Paptergrösse. Prachtwerk in 5 Lieferungen. Eiste 

und Zwcite Lieferung, welcbc erschienen sind, jede 

8 Thaler. 

Die drilte Lieferung wird noch tin Jahre 1816 

ausgegeben. 

ENTWÜRFE ZU KIRCHEN, 

wm-vm mmmmsL 
mm urriicm unman, 

BEBMSGEGEBES Y0\ DER KÖMGLlCUEx 0BER-BAI'DEPUTATION H BEULT». 

I IV Lieferung, jede 6 Tafeln mit erlauterndem 

Text, M/ia" Papiergrösse, 5 Thaler. 

Das Werk wird fortgesetzt. 
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ENTWÏ'RFE ZIM I 111!II \ORIIA\DE\ER GEBALDE, 
HIRit lSGLr.KBt^ TOB 

O B E R - B A U R A T H PERSIUS. 

1—3. Jedc Lieferung, bestehend in 6 Tafeln nut 

Text, 2 Thaler 10 Sgr. 

Die 4" Lieferung ist in Arbeit. 

NOTÏÏ-BLATT 
ma 

ARCHITEK.TEN-YEREINS IN BERLIN. 

10 Jahrgiinge. Vollstiindig von 1853, bis incl. 1843, 
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auf einmal genommen 10 Thaler. Einzelne Jahrgiinge 

kosten wie bisher l ' / i Thaler. 

STULER m STRACK, 
V O R J L E G E B L A T T E K F t ' R M Ö B E E - T I S C I I X E B . 

24 Tafeln in 4 Heften, 3 Thaler 10 Sgr. 

Das Werk wird fortgesetzt. 

ftjiAAnAAAJlAAAAATVAA/iAATiAAAA 

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

Ï E B Ï W O . 

et aangrenzende klooster is te

genwoordig verlaten, de invloed 

JA 4 dermoerasdampen(malaria) heeft 

hetzelve onbewoonbaar gemaakt. 

Een Priester viert er eene een

zame mis; deze eerwaardige con

structie is verlaten, zonder dat 

men er eenige zorg voor neemt. 

Alleenlijk gewaardeerd door 

de vreemdelingen, verwaarloosd 

door hel Pauselijke Gouverne

ment, is zij overgegeven aan haren ondergang. W i j 

voegen hierbij, op eene verkleinde schaal, het plan van 

St. CLEMENS, cn verwijzen naar hel renvooi, dat ons 

dc bijzondere inriglingen er van doet kennen. 

') A. Vestibule of buiten-ingang, bestaande uit vier kolommen 
van graniet, voorzien van oude kapiteelen. 

li. Atrium. 
C. Zuidelijk njpand voor de mannen, 25 Romeinsche palmen 

breed; liet altaar bevond zich, evenals in St. Petrus, ten Westen. 
D. Noordelijk ujpand voor de vrouwen, hebbent>e eene breedte van 

10 Rom. palmen. Deze schikking, gemaakt volgens de vier lioolilpun-
tcn, was sedert een zeer ver verwijderd tijdvak in gebruik voor de 
twee geslachten, cn de uitleggen van het Christelijk kerkgebruik rijn 
van gevoelen, dat zulks eene zinnebeeldige beteekenis bad. Wij ge-
loovcn, dat men eene dusdanige schikking nog wel in eenige van onze 
kerspel-kerken aantreft. 

E. liet koor,afgesloten door de cancelli: n. Ambon of spivekgi-toette, 
van hetwelk men de Evangelieboeken voorlas; b. Ambon of spreek-
gestoelte, van hetwelk men de Zendbrieven Ins. Men beklom door 
een klein trapje deze twee lessenaars ui' spreekgestoelten. 

D. IV. 

6.-T 

• u ü k a vuil SI. CU'Uirm '). 

F. Senatorium. 
G. Matioiieum. Deze twee afgcslotcne gedeelten hebben nissen , 

welke bestemd zijn voor altaren en die er later eerst zijn bijgevoegd; 
deze nissen zijn in ons plan weggelaten. 

II. liet Heilige .gescheiden van het schip, iloor bare cancelli. hebben
de liet Hoogaltaar onder deszelfs hemel (baldaquin) cn in het midden. 

I. De tribune, bepaald door den absis en den ISisschoppelij-
ken zetel, staande iu bet einde van den absis. Dezelve is van marmer 
cn geplaatst op vier trappen . dc bovenste er onder begrepen '). 

!) Zie liierover Ut. 131 en 133 van den 2 U" Jaargang ilt-r Bouukun-
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De afgezonderde plaats, van de St. Paulus-Kerk, 

A . A t r i u m . 

s i . h a h M - k f l r k . D . l i f t fchlp. 

buiten de muren, had dezelve tot op onze dagen be
waard, en was nog minder onderhevig geweest aan ver
anderingen dan eenige andere basilica van Rome. De 
gedaante van tie /Eniiliaansche basilica van het Forum 
was klaarblijkelijk van grooten invloed op het plan 
van tie basilica aan tie Ostia-Poort; zij had er waar
schijnlijk ook tie materialen toe geleverd. Eenige ge
deeltelijke herstellingen hadden er het daadwerkelijke 
uiterlijk niet door veranderd; de smaak en de mild
dadigheid der Paussen hadden evenmin hare eerwaardige 
heiligheid door verfraaijingen of vermeende verbeterin
gen, zonder oordeel aangebragt, gewijzigd. 

Het prachtige Atrium A. was echter verdwenen. 
De Kerk St. Paulus werd tloor eene aardbeving in 

den jare 1518 beschadigd en aan de verwoesting des 
tijds overgegeven; zeventien kolommen hieven er Staande 
van, tot in het midden der zeventiende eeuw. Er be
stond geen enkel gedeelte meer van het oorspronke
lijke koor. Onder tic Fransche heerschappij, werd 
deze basilica met eene geheele slooping bedreigt!, daar 
het bestuur voorgesteld had om haar te slechten, ten 
einde de kolommen te gebruiken tol verfraaijing van 
een paleis van Justitie. De herstelling van het pause
lijke oppergezag kwam tleze tlaad van vandalismus voor; 
maar hare bestemming kon zij niet ontgaan. Aan het 
afbeeldsel van Pius VII werd de laatste ruimte tusschen 
de pilasters, alwaar hel afbeeldsel van eiken Paus na 
zijnen tlood werd opgehangen, lol plaats aangewezen, 
toen in 1822 het vuur dil gebouw verwoestte. 

De schoone afbeelding, die de Heer KNIGIIT er 
ons van geeft, kan dezelve voor ons geheugen doen 
bewaren, en i zal zijne beschrijving daarover 
niet zonder eene droevig gestemde belangstelling 
lezen. 

„De basilica van de poort van Oslia," werd, zoo 
als hij zegt, „begonnen door THEODOSIUS, en ten eintle 
gebragt door zijne zonen ARCADIUS en Hoxoiuus. Zij 
had eene lengte van 111) en eene breedte van 217 
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voet. Aan elke zijde van hel schip bevonden zich twee 
ruime zijpanden. Het schip zelf had eene breedte 
van 80 voet tusschen tie kolommen. De schoone 
kolonnadc, aan eiken kant van het schip, was zanten 
gesteltl uil kolommen, afkomstig van veel oudere mo
numenten. 

Deze kolommen bestonden uit zeldzame marmer
soorten van Griekenland, van Phrygië en van Afrika, 

ongelijk van maat, wat hunne hoogte betreft. 
Eenige hadden hun oorspronkelijk Corinthisch 

kapiteel behouden, terwijl andere met kapiteelen van 
dien lijd voorzien waren. In een veel ouder monu
ment, zoude tleze kolonnadc een onafgebroken entable
ment gedragen hebben, en dit; langt; horizontale lijn 
hebben voortgebragt, die de basis was van de grond
regels tier klassieke bouw kunst, maar in St. Paulus, 
even als in al tie monumenten van lateren tijd, was 
het regie enlableinenl vervangen tloor eene reeks van 
cirkelvormige arcades. 

De twee kolommen van pentalisch marmer, die den 
grooten boog ondersteunden, hadden elk eene hoogte 
van 45 voel, tic basis en hel kapiteel er onder be
grepen. 

Wij vestigen de aandacht optie muren, die, gedra
gen door de ongelijkmatig hooge kolommen van het 
schip, het aanzien hebben alsof zij de kolonnadc, 
waarop zij rusten, verpletteren. 

De vensters zijn vele in gel al cn van groote aline 
lingen. Het was aan een meer nabij gelegen tijd
vak overgelaten, om in dil monument eene soort van 
geheimzinnige duisterheid te doen heersehen. 

Een gedeelte van tien buitenmuur van het schip 
en de voornaamste facade beslaat nog heden. Hoewel 
deze laatste in verval is, zoo ware het echter wen-
schelijk geweest, om haar, als een eerwaardig overblijf
sel van tie stichting van THEODOSIUS, te bewaren. De 
nieuwe kerk is op cene wijze gebouwd, die medelijden 
cn leedwezen inboezemt. Aan haar ontbreekt tic uit
drukking van godsdienstig gevoel, zoowel als van bouw
kundige kennis. Het Heilige, bcvatlcnde den absis 
en hel hellende vlak, is afgewerkt: niets is voortreffe
lijker. De muren van hetzelve zijn bekleed met kost
bare marmersoorten, voortkomende van oude kolommen, 
die men tloorgezaagd en tot tlat eintle in platen heeft 
geleverd. Het plan en de ornamenten waren meer 
toepasselijk voor een bal- of concertzaal. Men heeft 
zich zoo weinig moeite gegeven om eene godsdienstige 
uitwerking voort te brengen, dat de vensters zelve tien 
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meest gemeenen en meest burgerlijken vorm hebben, 
zoodanig als men dien kan aantreffen in een res
taurant of koffijhuis. De noodige fondsen tot de ge
heele herstelling van de kerk St. Paulus worden niet, 
dan zeer langzaam verstrekt. Door eene dier vreemd
soortige gebeurtenissen van onze vrijzinnige eeuw, 
heeft MEHEMED-AI.I vier prachtige Oostersche albasten 
blokken, bestemd voor de kolommen van het Hoog 
altaar, aangeboden; terwijl Hunne zeer geloovige, 
zeer Katholijkc, zeer Christelijke en zeer Apostolische 
Majesteiten, zich om bel zeersl verontschuldigden, ten 
eintle geene bajocchi ') bij le dragen. 

De nieuwe basilica van St. Petrus heeft de oude 
constructie zoodanig uil ons geheugen gewischt, dal 
men al zeer bekwaam in de bouwkunst moet zijn, 
om de belangrijkheid der overblijfsels die beslaan, en 
die, waarvan uien zich moet bedienen om haar in haren 
ouden luister weder tc zien, naar waarde te schatten. 
Wij spreken nog slechts van de herstelling dezer ba
silica op bel papier, tie eerwaardigste onder al degene 
van het Christendom. Het is een der best behandelde 
gedeelten in tie beschrijving van Rome, uitgegeven tloor 
den Heer BUNSEN. De l'tuis JULIUS II liet, toen men 

eenen aanvang maakte niet het slechten tier oude kerk 
van iS7. Petrus, tlit werk met zulk eene overhaasting 
verrigten, alsof men eene citatlel of een sterk kas
teel van eenen vijand moest vernietigen; doch tic 
godsvrucht en de werkzame geest der voorgaande 
eeuwen hadden het zich lot eenen phgt gemaakt, om, 
tot in tie kleinste bijzonderheden, het geheiligd gebouw, 
te beschrijven. De levensbeschrijvingen der oude Paussen 
bevatten tie verhalen van hunne giften en verfraaijingen. 

Een groot aantal oude opschriften zijn opgetee-
kend en bewaard gebleven. PETRIS MAI.LIIÏS leverde in 

de 12'" eeuw tie beschrijving der basilica in een werk, 
tlat. voor zijn tijdvak, van eene bijzondere topographi-
sche kennis getuigde. SIXTUS V, tlie dezelfde inge
nomenheid voor de Christelijke gebouwen, als JULIUS 
voorde Ileidensche monumenten had, besteedde veel 
zorg lot het verzamelen van al de bewijsstukken, die 
men gedurende de slooping ontdekte. Men kan tie ver
zamelingen van TIDEIUS ALFARANO als de belangrijkste 

aanmerken, tlie, met eene onvermoeide werkzaamheid, 
dc merkwaardigste voorwerpen van de oude basilica 
beschreven had, vergelijkende dat, wal er nog van 

') liajocchiis cene munt van den Kerkdijken Staat, welke ongeveer 
eene waarde heeft van 2''» cents (Ned.). 
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overig was, met de aan teekeningen, die men er vroeger 
van gemaakt had. Al de geheiligde plaatsen, al de 
gebouwen, zoowel als de kapellen, waarvan gesproken 
wordt in tie Jaarboeken der Paussen, zijnopgeteekend 

I door PETRUS MALLIUS, en al diegene waarvan overblijf-

: selen bestaan, zijn op het door ALFARANO geteekende 
plan aangewezen. Deze stukken, zoowel als verschei
dene andere van dienzelfden flard, zijn, hoewel door 

I verschillende schrijvers geraadpleegd, onuitgegeven ge
il bleven en iu massa verborgen in de archieven van het 

Vatikaan. 

De Heer BUNSEN, die in zulk cene hooge mate de 
loftuitingen verdient, tlie hij zelf aan zijne voorgan-

i gers bewijst, heeft gebruik gemaakt van al de bronnen, 
die hem ter tlienste stonden, om de plannen op le ma-

' ken, die hij van de kerk in de verschillende tijdvakken 
800 en 1500 gegeven heeft. De proefschriften, die hij 
toegewijd heeft aan de geschiedenis van de wijk van 

I het Vatikaan, zoowel als aan de twee eerste tijdreke-
1 ningen der basilica, bevallen eene menigte merkwaar-
ij dige anecdoten over tie geschiedenis der kunst. De 
j monumenten, de binnen-altaren en het verder toebehoo-
' ren weglatende, zal onze overbrenging van het plan 

en de doorsnede van tien Heer BUNSEN (1506), indien men 

dezelve vergelijkt mei de teekeningen van St. PAULUS 
en van St. APOLLINARUS, een naauwkeurig denkbeeld 

van het algemcene voorkomen van het monument ge
ven, en tegelijkertijd het grootste leedwezen van haren 
ondergang doen ontslaan. 

Het inwendige, bijna geheel zamengesteld uit klas
sieke overblijfselen , is voldoende voorgesteld in de 
doorsnede, en heeft geene beschrijving noodig, wal 
hare constructie en haar uiterlijk aangaat. De kolom 
men van graniet, van marmer van Paros en van 
Afrika, waren buitengemeen fraai. CREGORIUS VAN TOURS 
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noemde dezelve, in 580: „valde admirabiles" (zeer 
bewonderenswaardig). De baluslrade, welke eene galerij 
boven hel architraaf van het schip niliuaakt, was 
waarschijnlijk bestemd, oni deschoone behangsels tc dra
gen, die de basilica tijdens de groote feesten versier
den. De facade was bedekt met mosaieken en ge-

F ;"b=rr 

Dc undo S t . 1'. t i n - k-1 L i n I50G •) 

deeltelijk in den Gothieken stijl, door de aanwending 
der kruizen in de vensters." 

De Heer KNIGHT heeft geene doorsnede niet verschiet 
gemaakt van de kerk St. Jan van Laleraan, en in waar
heid had hij het niet ten voordeele van de wetenschap 
kunnen doen, daar hel uit- cn inwendige van dezelve 
geheel beroofd was van het oorspronkelijk aanzien. 
Men zal uit de plallegrondleekening kunnen zien, 
dat de distributie van deze kerk overeenkwam niet 
die van de oude St. Pctrus-hcrk. Deze basilica ont
ving haar moderne aanzien door de milddadigheid van 
den Paus INNOCENTUS \ . Achtereenvolgende herstellingen 
hebben bet monument veel veranderd, zender deszelfs 

') A. Trap cn groot Hordes. 
B. Ingang van liet Atrium. 
C. Atr ui». In liet mul.len is dc Conthacus of Fontein geplaatst. 
D. Schip van de Basilica. De algemeene afmetingen van netgebouw 

(want cr was cene kleine onregelmatigheid iu liet plan) waren: 
breedte van liet schip 113'. Romeins, palmen. 
binncn-zijpand 44'. u » 
buitcn-zijpand 41'/» n » 
lengte 40G » » 

Dc buiten zijpanden E E zijn veranderd, bij lui overdekken met 
ecu gewelf, Z!>o als men zulks in de doorsnede kan zien. 

F. Pla its van liet Spreekgestoelte. 
K K. Kruispanden (transsepts). 
1,. Koor. 
M. Tribune, Hoog Altaar en Absis. In dezen laatsten vvasdc Bisschop-

|>clijke Zetel of Troon geplaatst, welke tegenwoordig in tien bronzen 
Preekstoel van UIII.MM is opgesloten. Hij is met goud en ivoor ver
sierd. 

N. Sacristie. 
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hechtheid tc vermeerderen. De muren stortten in, 
de ornamenten verborgen voor het oog den slechten 
toestand, waarin zij zich bevonden, zonder iets tot der
zelvcr herstelling bij le dragen. Indien INNOCENTIUS X 
de algemeene wijze van zien van zijn tijdvak gevolgd 
hadde, dan zoude hij geëindigd zijn met hel geheele 

: T l 

SI. J a n T a n [ r . m 

gebouw te slechten, even als JULIUS II en LEO X de
den; maar voor zijn geweten waren dc oude muren 
geheiligd, toebehoord hebbende aan de oorspronkelijke 
kerk, waarin de Paus bezit neemt van de driedubbele 
pauselijke kroon. Hij beschouwde haar als de moeder
kerk van de Christelijke wereld. Ongelukkiglijk had 
de bouwkunstenaar, dien hij er mede belastte, 'vol
strekt geene neiging voor deze edele gevoelens. Hoe
wel de oorspronkelijke basilica als het hoofd van de 
tegenwoordige kerk bestaat, zoo is haar karakter ech
ter lot een zekere male verbasterd of vernietigd. I5OR-
ROMINI heeft veel nadeel aan de perspectief toegebragt, 
door de kolommen in te metselen en dezelve zoodoende 
in pijlers te veranderen. GIAMPINI had een llaauw denk
beeld van de oude pracht der lagere zijpanden en van 
hunne Egyptische marineren kolommen. De facade, 
die te zijnen tijde nog bestond, stemde overeen met 
de korte beschrijving, die wij er hierboven van gegeven 

') A. Ingang. 
B. Koor. Dc Spreekgestoelten waren ten noorden cn ten zuiden 

tusschen de kolommen geplaatst. 
(I. Het Hoog Altaar, bevattende de zoo merkwaardige rclitpiic van 

dc tafel, waarop, volgens de overleveringen van de Room-
Sche Kerk, St. Petrus en zijne opvolgers voorondersteld worden 
het Heilige Avondmaal te hebben gevierd. Deze tafel werd aan die 
Kerk door den Paus SVLVESTER aangeboden. Zij bestaat nog altijd; 
maar niemand dan tie Paus durft daaraan dc mis vieren. Een' der 
liturgische bijzonderheden van St. Jan van I.aleraan bestaat iu het 
bezigen van een beweegbaar Altaar iu het Koor, ten gebruikt- der 
dienstdoende Priesters, zonder twijfel ter herinnering aan het oorspron
kelijk gebruik der Christenen. 

I). De Absis met tien zetel van tien Bisschop, waarop de Pan» 
zijne zitplaab heelt, als hij tie basilica bezoekt. 

- 137 -

hebben. Men zag daarin een' zeer gewonen ingang, 
waar boven vijf eenvoudige en plein eintrc overdekte 
vensters zich bevonden. Zij is vervangen geworden 
door de zoo bekende en volgens de teekeniitgen van 
ALESSANDRO GALILEI uitgevoerde facade, welker zamen-

stelling een weinig théatraal, doch evenwel niet ont
daan is van een zeker grootsch aanzien. 

De St. Maria Major, die eene der oudste Ghrisle-

St . Maria Major. 

lijke basilica's vervangen heeft (in het tijdvak van 
352—356), heeft groote veranderingen ondergaan. 
Ons plan vertoont haar, ontdaan van alle bijvoegingen 
en wijzigingen van het oorspronkelijke. 

Dit monument gelijkt op de Ulpiaansche basilica; 
het heeft eenen cirkelvormigeii ahsis en eenvoudige zij-
panden. De perspectief van het inwendige is zonder 
verandering gebleven, hoewel het grootste gedeelte 
der karakteristieke trekken van de constructie onge
lukkiglijk zijn verdwenen. De nieuwere versie
ringen zijn ecliter zoo indrukwekkend, zoo toepasse
lijk, dat zij de St. Maria Major tot eene der 
schoonste kerken van Home maakt, de St. Petrus-
Kerk er zelfs niet van uitgezonderd. De mosaieken, 
die voornamelijk onderwerpen uit Genesis ( l c boek 
MOZES), Exodus (2e boek MOZES) en het boek van 

JOSUA voorstellen, zijn waarschijnlijk van de 5C eeuw
en de oudste, even als de merkwaardigste, die wij 
bezitten. 

Wij voegen een plan bij de beschrijving van de 
St. Agnes in via Xomenlana door den Deer KNIGHT. 
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die van llcrculanum hunnen bouwstijl ontleen
den. Men ziel aan elke zijde van den absis, 
legen over de zijpanden, kapellen, die bij de St. 
Agnes-Kerk eene vierkante gedaante hebben. Wij 
zullen later nog andere voorbeelden van basilica's, 
die eenige overeenkomst niet de Eulviaanscbe basilica 
hebben, aanhalen. 

,, Het is eene der kerken," zegt de Heer KNIGIIT 
van de St. Agnes sprekende, „die onmiddellijk boven 
het graf van eenen martelaar werd opgerigt; bij de 
kerkl bevindt zich een trap van zevenenveertig treden, 
welke de geloovigen naar het graf van de Heiligen ge
leidden , wier lijken in de ouderaardselie begraafplaatsen 
werden gevonden. In zeer vroege lijden was er op deze 
plaats reeds eene kerk geslicht geweest. 

De tegenwoordige kerk is gebouwd volgens den 
gewonen vorm der basilica, evenwel niel galerijen bo
ven de zijpanden. Zij beeft vensiers boven de bovenste 
galerijen, welke schikking bijna hetzelfde is als het 
tréforium en het vallicht der middeleeuw sohe kerken. 

De kolommen zijn afkomstig van vroegere monu
menten en bestaan uil hel zeldzaamste marmer. Dc 
kapiteelen zijn of die, waarmede zij oorspronkelijk 
voorzien waren, of eene navolging van hel antieke en 
geheel ontbloot van beeldwerk: zij leveren een treilend 
conlrast op niet die der Lombardische monumenten, 
en bewijzen, dat Home den antieken slijl bewaard had 
in een tijdvak, waarin men er in hel noorden van Italii-
op zulk eene aanmerkelijke wijze van afweek." 

67. Laurens, builen de muren, is, volgens den 

Dit monument behoort bij dc uitgebreide 
orde diergene, die aan de basilica Fulvia en aan 

K , l .aurcns buiten dc m u r e n 

Heer UUNSEN, in haren legenwoordigen staal, «Ie meest 
raadselachtige van al de kerken van Home. Deze basi
lica is opgerigt geweest op het kerkhof, waar de Hei
ligen en de martelaren begraven lagen, die onder de 
vervolging van DECIUS omkwamen. Zij beslaat tegen
woordig uit eenen ingang A, een schip 15, welke beide 

I aan Iloxoitius 111 worden toegeschreven, en een tweede 
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gedeelte C , welke liet bovensclhp, liet koor en de plaats 
voorde Tribune bevat, waar men door liet beklimmen 
van eenige treden binnengaat, zoo als men zulks in het 
plan kan zien, en waarin zich nog bovendien gedeelten 
van CONSTANTIJN bevinden, doch zonder twijfel iu 580 
door den Paus PÉLAGIIS opgerigt. 

Ons onthoudende van nasporingen, die slechts ver
staanbaar konden gemaakt worden door behulp van 
teekeningen en vooral van doorsneden, zoo zullen wij 
ons slechts bepalen met de groote gelijkenis te doen 
opmerken, van de St. Laurens met hel plan der ba
silica van Pompeji, die, volgens hel gebruik, dat in 
de provincie steden hecrschle, eene nabootsing van 
eene der basilica's van Rome was. 

Tevens de eenheid van het planvan denbegancn grond, 
hetwelk wij hier voor oogen hebben, met aandacht 
beschouwende, dan zijn wij genegen om te denken, 
dat deze kerk door IIoNORits cn PÉLAGIIS werd opge-
rigl, zoodanig als zij heden en zelfs op hare oor
spronkelijke fondamenten bestaat. L)c zaken, die be
trekking hebben tot de basilica, leveren aan den Heer 
BUNSEN stofte tot een zeer belangrijk hoofdstuk. IV 
am bons van St. Laurens zijn de rijkste, welke zich 
te Rome bevinden. 

.S7. Maria in Trastevere, waarvan de Heer 

i n m r 
• T T 7 

St. Maria in fraiumre 

KNIGIIT eene uitmuntende afbeelding heeft ge
geven, werd opgerigt in 1159. Haar plan ix het
zelfde als dal van de basilica Argentaria, met 
eenen ingang, even als die vanIlcrciilamini of Pompeji. 
Hoewel van een nog nahijzjjiid tijdvak, is dit ge
bouw merkwaardig, uil hoofde van hare getrouwheid 
aan den klassieken S t i j l , vooral in hare kapiteelen en 
kroonlijst: het is voorzeker grootendeels gebouwd van 
oude overblijfselen. Men heeft er gebruik gemaakt 
van een middel, om op nieuws het architraaf le bezi
gen en te gelijker tijd de sterkte er van tc bevestigen; 
daartoe zijn er bogen van gebakken steen, rustende 
op de kapiteelen der kolommen, aangebragt, ten einde 
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de omgevallene platen van het architraaf, die zich 
boven het kapiteel van elke kolom vereenigen, weder 
overeind te zetten. Wie ook dit monument binnen 
treedt, moet verbaasd zijn over de buitengewone magt 
van het voort redelijk Romeinscb karakter, hetwelk 
in hel bouwkundige van dit monument doorslraail , 
met uitzondering echter van den rijken tabernakel of 
van het verhemelte, dat het altaar kroont: daar dil 
Gothieken, even als zoo vele andere van dezelfde soort, 
gelijk is aan onze altaren, of niet verhemelten voorziene 
grafsteden van de tijden van EDUABD II. 

St. Petrus in vincoli, die zeer vele veranderingen 

ia 
H - T - H 

SI. tarot in VUKOU. 

heeft ondergaan, en die tegenwoordig door de werken 
van MICHEL ANGELO de aandacht trekt, verdient ook. 

uit hoofde van hare zamenstelling, niet eene bijzondere 
aandacht te worden nagegaan. Zij stelt eene combi
natie voor van de basilica Paulus met die van Hercit-
I a num. 

Eindelijk zullen wij de St. Maria in Ara-Coeli 
bezoeken, welke van een onzeker tijdvak dagtee-

St Warm in Ar;i-ti>eli 

kent, doch opgerigt is, ongeveer met het einde 
der twaalfde eeuw. Het laatste voorbeeld dal, indien 
wij de veranderingen en de bijvoegingen der latere 
tijdvakken er als niet aan toegevoegd beschouwen, 
ons dc oudste, de zuiverste en de eerwaardigste wijze 
van distributie der basilica oplevert. 

Gedurende dit lange tijdvak, bestaat er in den 
stijl en in de opvatting der kerken eene gelijkvormig
heid, die opmerking verdient. Het is slechts in eene 
kleinigheid, dat wij eene wezenlijke afwijking van den 
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oorspronkelijken stijl opmerken; wij bedoelen het koe
peltje of klokkentorentje. Het oudste klokkentorentje 
van Rome werd opgerigt door den Paus L E O IV, in 
de negende eeuw, en was nabij de St Petrus-Kerk 
geplaatst. Te Rome werd het klokkentorentje altijd 
onveranderlijk op dc facade der kerk aangebragt, 
ter regterzijde, indien het altaar in hel Oosten was 
gelegen, ter linkerzijde voor het Westen, daar de 
regel voorde oriëntering, hoewel op eene stellige wijze 
door de Apostolische wetten voorgeschreven, nimmer 
in Italië opgang kon maken, alwaar de kerken onbe-
paaldelijk naar al de streken van den horizon gcrigt 
zijn. Al deze klokkentorens zijn te Rome vierkant 
en leveren hetzelfde goed kenmerkend voorbeeld 
op. Het Romeinsche klokkentorentje, afkomstig van 
landen aan gene zijde der Alpen, kon zich nimmer 
geheel met tic basilica vereenigen en er een integrerend 
deel van uitmaken. 

Onder alle andere opzigten, vertoonen de Romein
sche monumenten een krachtig gevoel van nationaliteit. 
Wanneer men dezelve bestudeerd, dan gevoelt men 
zich genegen om te zeggen: 

„Ziedaar gebouwen, opgerigt door een geslacht, 
dat, hoewel verbasterd, sloutmoediglijk binnen dc maat 
hunner krachten blijvende, de vreemde indringing af
weerde. Hunne kunst, zoodanig als zij is, heeft zich 
overgebragt van vader op zoon en van geslacht tot 
geslacht. Zij is hun goed, hun erfdeel, hunne vader
lijke nalatenschap." 

Dc eenige voorbeelden welligl van tien Romaan
schen stijl te Rome zijn: een portaal cn de absis 
van St. Johannes cn Paulus. Het Gothieke was 

evenzeer uitgesloten voor monumenten van eenig aan
belang. In de versieringen van eenige onderschei
dende cn mindere deelen, zoo als tabernakels, lijs
ten, reliquickasseu en graftomben, zijnde een groot 
gedeelte het werk van vreemde kunstenaren, was het 
Gothieke aangenomen cn heeft daarin cene ware sier
lijkheid verkregen. Eenige facaden, zoo als die van 
Ara-Coeli, bekwamen eene Gothieke bekleeding, hetwelk 
zij verkregen, zoo als, bij voorbeeld, dit laatste monu
ment , door bijzondere omstandigheden; onder al de 
sleden van het westelijk Europa, is Rome de eenige, 
waarin men te vergeefs eene ware Gothieke kerk 
zoude zoeken. 

Terwijl Rome het Gothieke verwierp, vermijdden 
de landen, aan dezen kaul der Alpen, de Romeinsche 
basilieken stijl, die, in den strikslcn zin genomen, zich 

niet verder dan Italië uitstrekt; en daar nog is zijniet 
algemeen. Builen Rome en hare omgevingen, bevindt 
zich hel voorname veld van de verceniging der basi
lica's in het exarchaat van Ravenna en in het daaraan 
grenzende patriarchaat van Venetië. Ravenna bezit de 
prachtige kerk van St. Apollinarus ad classem: zij is 
zeer goed voorgesteld en beschreven door den Heer 
KNIGIIT. Zij is, om zoo te zeggen, de eenige, 
die ons tot op eene zekere hoogte het voorbeeld kan 
teruggeven, dat wij door de verwoesting van St. 
Paulus, buiten de muren, verloren hebben. 

„Het is eene schoone basilica, volgens het gewone 
Romeinsche plan daargesteld. De kolommen, die het 
schip van de zijpanden afscheiden, zijn afkomstig van 
een ouder monument en van de schoonste soort van 
Gricksch marnier; hunne basementen en kapiteelen 
zijn van het tijdvak der oprigting. De bogen zijn ver
sierd met zeer fraai gesneden loofwerk. Zij dragen 
een met mosaïek versierd entablement. Men beklimt 
het koor door verscheidene treden, ten einde eene ze
kere hoogte te geven aan de krocht, die zich onder 
hel koor bevindt. Hel dak is als gewoonlijk van hout. 
Er bestaan vensters in den absis, welks muren geheel 
met mosaïeken bedekt zijn. In het bovenste gedeelte 
ziet men St. Apollinarus, hebbende aan elke zijde zes 
lammeren, het zinnebeeld der twaalf Apostelen." 

De boorden van de Adriatische Zee leveren een 
ander zeer merkwaardig voorbeeld op, hetwelk echter 
niet voorkomt in het werk van den Heer KNIGIIT, 

zijnde de Dom van Torcello, iu de lagunen van Ve-

netië. Hoewel eerst in 1088 opgerigt, voert ons dit 
monument tot de eerste tijden der Christenheid terug. 
De marmeren cancelli van het koor beslaan bijna «m-
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geschonden. De vensters kunnen geslolcn worden door alzoo tol. een volmaakt geheel, het gansche monument 
zeer dunne steenen platen. De openingen zijn met en brengt aan hetzelve eene vermeerdering van so-
glas voorzien; doch dal is eerst laler aange- liditeit toe. Daar, waar zich deze bogen bevinden, 
bragt. Wij gelooven dat er geen ander voorbeeld van zijn de kolommen in zamengestelde pijlers veranderd, 
zulk eene oude constructie beslaat. Hel merkwaar- ; waarvan de eene schaft zich hoogor verheft dan de 
digste gedeelte van den dom is de absis of de half- andere, ten einde te reiken lot aan den boog, dien 
cirkelvormige afronding. In dil eenzame en vervallene /.ij dragen. Boven deze bogen bevindt zich een ge-
heiligdom, kan men zich al de magt van de oude limmerle, even als in de Romeinsche basilica's, za-
grondstelling van de priesterlijke regering begrijpen, mengesteld uit beschilderde en tot aan de daksparren 
Ik Bisschop omringd door zijne Priesters is meer dun ziglbarc balken. De oude kunstvoorwerpen zijn zoo 
Bisschop: de Priesters zijn minder dan Priesters, wan- menigvuldig in St. Miniato, dat hunne afbeeldingen 

neer de Bisschop niet in hun midden is. Den zetel van I en beschrijving bel onderwerp zouden opleveren voor 
den Bisschop vindt men nog in vele andere; keiken; een afzonderlijk boekdeel. Onder de mosaieken van 
doch daar is hij het eenig beslaande voorbeeld, waar \\ den absis bevinden zich vensters, welke soort van 
men dien in zijnen oorspronkclijkcn toestand en ge- openingen in de slcencn muren zijn aangebragt en door 
zamenlijk met dc zetels der geestelijken kan aan- P eene doorschijnend albasten plaat van weinige dikte 
schouwen. Zij zijn geheel op dezelfde wijze ingerigt geslolcn worden, overeenkomende met den spiegelsteen 
als die der Romcinschc schouwburgen, even als men I der ouden. Zooveel als wij zulks kunnen beves-

zulks zien kan in de nevensgaande schels. 
Florence in Toscane heeft voor ons een merkwaar

dig voorbeeld van den slijl der basilica's in de kerk 
der Apostelen bewaard, welke de overlevering aan Ka-
rel den Groeien toeschrijft, en die men vermeent dat 
tot voorbeeld aan Bui MU.I.ESCIII heeft verstrekt. 

tigen, zijn deze vensters het eenig bestaande voorbeeld 
van dit oude stelsel van verlichting. 

Zij verspreiden gedurende den morgenstond, als de 
zon er hare stralen opwerpt, een nevel- cn purper
achtig licht. Gedurende andere oogenblikken van den 
dag, laten zij bijna geen licht door. Wij betreuren 

Deze kerk heeft een zeer slerk uitkomend klassiek hel, dat wij verpligt zijn hierbij te voegen, dat dit 
karakter, om de uitdrukking van den Heer KNIGHT te j gebouw, hetwelk eerbied, cn in zoo vele opzigten zorgen 
bezigen. De kapiteelen zijn eene navolging van het |! vereischt, ellendiglijk verlaten is; hel dak is vergaan 
Corintische. De akantus-bladeren zijn niet omgebogen, li en men ziet daarin een groot aanlal openingen; de 
maar voorgesteld zoodanig, als tic natuur ze ver- jj schoon geschilderde kerkramen, die in 1859 de sa-
toonl, cn de materialen doen ons geenszins twijfelen, i krislic nog versierden, zijn gestolen, en, niettegenstaande 
of dit geheele werk is een voortbrengsel der mid- i! eenige zorg, die men nog voor de bewaring der schil-
deleeuwen. • derwerken (in fresco) neemt, zoo zal liet monument 

Ten einde nog een voorbeeld aan le halen, noe
men wij de eerwaardige kerk van „S7. Minialo, nabij 
Florence, waarvan het inwendige zeer merkwaardig is 
door derzelvcr slijl, zuiver Romaansch en van eene 

in het algemeen, even als zoo vele andere in Toscane, 
geheel vervallen 

Op het grondgebied van Pisa en van Lucca, volgt 
de slijl van de Christelijke cn Romeinsche basilica eene 

groole volmaaktheid. Drie bogen verhellen zich boven geheel bijzondere ontwikkeling, die, voor zooveel wij 
kapiteelen, «lie veel van hel Corintische hebben. De er over kunnen oordeelen, een karakter onlving, 
leekening die de Heer KNIGHT er ons van geeft, is ij verschuldigd aan eenen enkelen meester. Men weet 
een der sieraden van zijn werk: deze kerk is vroeger ; niet van waar men de menigte kolommen had, die 
nimmer in plaat gebragt geworden. Men treft in zich in deze kerken bevonden; Pita heeft ze nim-
hare constructie eene belangwekkende bouwkunstige mer kunnen leveren: wij willen volgaarne de voor-
bijzonderheid aan, die op eene kundige wijze, in onderslelling aannemen, dal zij over zee zijn aange-
derzelver oorzaken en gevolgen, door den Heer WIM.ES bragt geworden. 
is ontwikkeld geworden. Breede bogen kruisen zich In de kapiteelen, die anliek zijn, of wel naauw-
in het schip der kerk, en, verbonden niet bogen van keiiriglijk volgens den antieken vorm zijn nagemaakt, 
kleinere afmetingen, welke zich boven de zijpanden 
bevinden, dragen zij gezamenlijk hel dak, verbindende 

beefl de Corinthische stijl de bovenhand; en onder deze 
Corinthische kapiteelen, is een groot aanlal, waar-
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van dc bladen glad of slechts afgeschetst zijn. Wij 
vooronderstellen, dat deze laatste, even als zoo vele 
andere van gelijken aard, in dezen slaat, onder de mar-
merwerken, in de steengroeven van Carrara, gevonden 
werden, alwaar nog heden ten dage eenige niet afge
werkte bouwkundige overblijfselen op den grond lig
gen. Dc afbeelding van den Dom le Visa, welke de 

H N H M 

Heer KNIGHT ons gecfl, bevat een volledig denkbeeld 
van de karaklers van dien slijl. Terwijl de alge
meene vorm der basilica in hel plan bewaard is, 
zijn de kruispanden, zoo als men ziet, zeer lang, len 
einde datgene voort te brengen, hetwelk het lalijuschc 
kruis genaamd wordt. De Dom te Pisa is een der 
zeldzaamste voorbeelden, waarin deze vorm duidelijk 
ziglbaar is. Hen derde stelsel van basilica's beslaat 
in Apulia. De basilica v au ROBERT GITSC MUI te Sa

lerno moei zeer rijk geweest zijn; maar hel ruime 
alrium en de spreekgestoelten (ambous), zonder twijfel 
de schoonste en de volmaakste in hunne soort, die 
cr bestaan, zijn de eenige getuigen van zijnen ouden 
slijl; al de andere gedeelten zijn herbouwd gewor
den, enkele gestukadoord, andere overgewil, weder 
andere misvormd of zelfs geheel vernield. Wij heb
ben zes bestaande typen van de basilica der Kei
zers beschreven. Er blijft ons nu nog eene zevende 

over om van le spreken, bestemd om eenen voortdu-
renden invloed op de Christelijke bouwkunst uil te 
oefenen, en zelfs tot in eenen hoogeren graad dan hel 
Romeinsche model. 

In de keizerlijke basilica, had hel beginsel der ho
rizontale lijn de bovenhand (ons bedienende van eene 
uitdrukking der Hoeren WUEWEM. en WILLIS). Eene 

dergelijke basilica is een monument, bestaande uit 
enkele kolommen of zuilen, door een regt en niet ge
broken entablement, of door eene rij op elkander vol
gende bogen gedekt en dooreen open kapwerk, uit dwars 
loopende balken, gekroond. De basilica van hel 
latere keizerrijk beslaat uit zamengestelde pylers, 

o. IV. 
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waaraan kolommen zijn toegevoegd, meer tot versiering 

dan tot een nuttig einde, dragende gewelven en bogen, 
die de overdekking van het monument daarstellen. 
Dit voorbeeld voleindigde, helgene de andere begon
nen. Door hel voorbeeld der basilica van bel latere 
keizerrijk, ontstond door eene onmiddellijke, hoewel 
verwijderde overbrenging, de Golhieke stijl, en door 
het golhieke heeft deze basilica al de verschillende 
wijzen van godsdienstige bouwkunst, aldus in lateren 
lijd genoemd, voortgebragt. 

Wij sluiten, wel te verslaan, van deze reeks echter 
uit, wanstaltige voortbrengselen, zoo als de Magdalcna-
kerk van Part)». PALLAHIO, MICHEL ANGELO in Italië, 

WREN in Engeland, waren met geheel hun hart Go 

then. Als zij kerken moesten daarstellen, konden 
zij zich van het golhieke niet onthouden. De St. 
Paulas van Londen is eene, niet onmiddellijk ziglbaar 
golhieke hoofdkerk '). Zoo als de Heer WILLIS op 
merkt, wiens gevoelens wij geheel aannemen, werd 
de kunst om gewelven te slaan, door de Romeinen tot 
eenen hoogen graad van volmaaktheid gebragl op een 
tijdslip, toen, volgens de hedendaagschespreekwijze, de 
kunsten gerekend werden in verval te zijn. De even-
wigtsherslelling is eene algemeene wet, zoowel in de 
geestelijke schepping als in de ligchamelijke wereld. 
Toen de smaak en de bevalligheid hel gevoel voor 
het schoone en het talent voor de kunstrijke decoratie 
ven Hinderden, verwierf zich de bouwkunst nieuwen 
roem en eene nieuwe magt. 

De kunst om le overwelven, tegenwoordig tol in 
den hoogslen graad ontwikkeld, werd toegepast bij 
die groote construction der zoo zaïneiigcslelde bad-in-
rigtingen der villas, der vijvers, der amphitheaters, 
waarvan de overblijfselen le Home wegkwijnen, of de 
looverachlige landstreek der golf van Napels verfraai-
jen; want hel is daar, dal men nog eenige van hunne 
merkwaardigste voorbeelden kan weden inden. Deze 
monumenten veroorzaakten eene menigte van moeije-
lijkheden ter overwinning aan den architect, wan
neer men van hem verlangde, om het gewelf mei de 
muren, die hetzelve ondersteunden, zamen le voegen 
en te verbinden. Elke nieuwe hinderpaal werd voor 
den kunstenaar eene nieuwe aansporing. 

De pogingen door de architecten aangewend, om 

') De Schrijver schijnt de Renaissance met het Gothiek verward 
te hebben. Wij lubben nimmer van PALLADIO noch van MICHEL 

AIVGELO Golhieke kerken aangetroffen. 
REDACTIE. 

10 
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deze ntoeijelijkliedeii te boven te komen, deden de 
kunst om te overwelven tot eene volmaaktheid opvoe
ren. Minder belangrijke voorbeelden ter zijde latende, 
wij bedoelen de monumenten, waarvan wij geene ge
noegzame beschrijvingen meer bezitten, dan begrijpen 
wij, dank zij drie der grootste bouwvallen te Home, 
zeer wel het algemcene gebruik derzclve. De groote 
zalen der bad-inrigtingen van Caracalla en van Diocle-
tiaitu-s bicden datgene aan, hetwelk ons zou kunnen ont
breken, om deze bouwvallen te herstellen, welke 
sedert lang gehouden worden voor die van den tempel 
van den Vrede, welke bouwvallen slechts de overblijf
selen zijn der basilica, opgerigt door MAXENTIUS, hetzij 
inde nabijheid, hetzij op de plaats zelve van den prach-
tigen tempel, door VESPASIANUS gesticht. 

Indien men zich de gewelven der had-inriglingen, 
op dc bouwvallen van het Forum, verbeeldt, dan ver
krijgen wij een naauwkeurig denkbeeld van de basi
lica van MAXENTIUS. De uitgestrekte bouwvallen van 
dit monument, die tegenwoordig nog bestaan, zijn 
bij een ieder bekend; men heeft andere door ontgra
vingen weder gevonden, en, deze overblijfselen met de 
overeenkomstige zalen der bad-inrigtingen vercenigende, 
aan sommige de bijzonderheden door anderen ver
schaft aanbrengende, dan zien wij met zekerheid, 
welken vorm de basilica van MAXENTIIS gehad heeft. 
Het schip, want zoodanig zullen wij het noemen, 
was uit drie groote, op de Romeinsche wijze overwelfde 
ruimten daargesteld, welke bogen werkelijk op pijlera 
rustten, hoewel zij schijnbaar droegen op acht 
prachtige kolommen, waarvan er eenige bleven staan, 
totdat zij onder de regering van Paus PABLOS V weg
genomen werden, om de kerk van St. Maria Major le 
versieren. Aan eiken kant bevinden zich opene bo-
gen, door even zoo vele overwelfde ruimten, die, ! 
aan den eenen kant óp de pijlers van het schip, en 
aan den anderen op de tegen den buitenmuur gc-
plaatsle pilasters rustten, de zijpanden of lagere ge
deelten daarstellen. Fr hestonden dusdanige ven-
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sters in dc zijmuren, als de vensteropeningen iu onze 
kerken, terwijl de bitmenhoogte van deze zijpanden 
veroorloofde, of liever noodzakelijk maakte het daar
stellen van andere vensters in de muren, welke hel 
gewelfde dak van het schip droegen. Dit laatste ein
digt, als naar gewoonte, meteenen halfcirkelvormigen 
absis. Maar wij treilen in de basilica van MAXENTIIS 
nog eenen absis aan, welke zich bevindt aan hel 
einde der middenopening van het zijpaud. De Heer 
BUNSEN vooronderstelt, dat. deze op zijde aangebragtc 
halve cirkel eene latere bijvoeging is, en in zijn plan 
heeft hij aan de overzijde, juist er tegenover, een' 
tweeden ingang geplaatst. Steeds mei eerbied over de 
gevoelens van zulk een bevoegd regter sprekende, 
zoo zien wij echter geene reden, om te vooronderstel
len, dat deze tweede absis iets anders geweest zij, 
dan een oorspronkelijk deel van het monument; en, 
indien wij eene vooronderstelling durven opwerpen, 
dan zouden wij het meest geneigd zijn, om te gelooven . 
dat er, tegenover dezen zij-absis, een andere absis 
bestond, welke aan hel geheele monument, in zeker 
opzigt, de gedaante van een kruis gaf. 

I t j t l l i rn na H i i i i - i i t i m 

Dc basilica van MAXENTIIS is het eenige voorbeeld 
van een monument van deze soort, overwelfd en be 
hooiende tot het laten; keizerrijk, dal te Rome be
slaat. Hel beginsel van constructie; dat zij doet ken
nen, was ingevoerd geworden in de bouwkundige 
wetenschap, 

(Hel vervolg hierna.) 

GEVOELEN DER KONINKLIJKE AKADEMIE VAN SCHOONE KUNSTEN T E PARIJS, 

OVER D E GOTHISCHE BOUWKUNST. 

OMTRE.N.T ni'. VRAA<; : 

MAG DE GOTHISCHE STIJL OP KERKEN VAN DE XIXC EEIW WOUDEN TOEGEPAST? 

iene ernstige woordenwisseling heeft in den boe
zem der Akademie plaats gehad, over een onder
werp, het meest geschikt, om al hare belangstelling 
op' te wekken. Een onzer geachte medeleden, Archi
tect en tevens zeer ervaren in de geschiedenis zijner kunst, 
stelde eene menigte vragen voor, uit welker beantwoording 
moest blijken, of dc eeuw waarin wij leven, de XIXc 
der Christelijke tijdrekening, geschikt is tot het 
bouwen van kerken, in den zoogenaamden Gothi-
sehen stijl. 

Deze gewigtige vraag, door den voorsteller ont
kennend beantwoord zijnde, moest noodwendig ver
schillende beweegredenen uitlokken, bij cene vcreeni-
ging van kunstenaars, waar alles, wat de belangen 
der kunst, hare grondstellingen en hare overleverin
gen geldt, zulke krachtige en verlichte overeenko
mende gevoelens doet ontslaan. Zoodanig werd de 
vraag door de Akamedie begrepen: hel voorstel over 
den Golhischen stijl is door alle achtenswaardige 
leden, welkt;, heizij bij monde, of bij geschrifte, aan 
de beraadslaging deelnamen, op alle mogelijke wijze 
onderzocht geworden: en wanneer, na zulke belang
rijke woordenwisseling, het. gevoelen der Akademie 
zich op eene zoo bepaalde wijze heeft doen kennen, 
is het van grool belang, tlat dit naauwkeurig onder
zoek in tie notulen bewaard blijvc, al ware het 

slechts tot waarschuwing of openbare tegenspraak, 
ingeval de staat eenen misstap zou begaan, of tegen 
elk verkeerd denkbeeld Ie dien opzigle. 

De belangstelling, welke tic schoone Gothische ge-
denkleckenen van ons land verwekken, moest bij tic 
Akademie talrijke en welsprekende verdedigers doen 
optreden. Deze gebouwen, waarvan tic volmaaktste, 
ons eene tier belangrijke ecuwen onzer geschiedenis, die 
van Piui.ii'i'us AUGUSTUS of tien Heiligen LODEWHK her
inneren, stemmen tien mensch in hooge mate lot 
gotlsdienstig gevoel. Bij het zien van hare verhevene 
gewelven, verhellen zij de gedachte van den Christen 
tot den Hemel, zij streclcn de verbeelding en wekken 
het gevoel op, tloor de uitwerking van hunne heerlijk 
geschilderde glazen, waar de geheimen der kerk, onder 
den luister der hevigste kleuren, zich schitterend voor
doen; en zoo verwezenlijken zij, voor het gezigt eu 
tien geest, het beeld van tlat hemelsch Jeruzalem, 
waarnaar het vertrouwen van tien Christen haakt. De 
Gothische kerken behagen en Ireilen zeer diep; de 
indrukken, welke zij voortbrengen zijn eerbied, inner
lijke bespiegeling en godsvrucht, en het is tie koude 
en strenge reden, welke te vergeefs eene uilwerking 
tracht le vernietigen, tlie zich lot den smaak en 
hel gevoel lïgt. 

Maar hel is ons doel niet deze uitwerking le be
lt)' 
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twisten, noch dut gevoelen le bestrijden, bij de ge

bouwen van dien stijl, welke ons land bedekken; zij 

zijn de heilige gedenkteekenen van onze godsdienst en 

de eerwaardige getuigen onzer geschiedenis; heizij 

verre van daar: men moet alle zorg aanwenden, welke 

hunne ouderdom vereisebl, hunne bouwvalligheid vor

dert. Men moet ze bewaren, vereeuwigen, als het 

mogelijk is, zoo lang als de glorierijke herinneringen, 

welke daaraan zijn verbonden, zoo lang de laai en de 

natuurlijke begaafdheid der Franscheu zal beslaan; en 

daartoe levert ongelukkig hunne tegenwoordige slaat 

genoegzame gelegenheden op, om van den vadcrland-

schen ijver te doen blijken, bijgestaan door alle hulp

middelen van een volk als het onze. Dal men de Go-

thische gebouwen herstelle, welke reeds acht eeuwen 

hebben weerstand geboden en drie eeuwen van onver

schilligheid en vergetelheid konden verduren: dat men 

ze herstelle, niet dien eerbied voor de kunst, welke 

voor ons een heiligt! pligt is, wel le verslaan, met 

die groote kennis van hun waar karakter, waardoor 

geen vreemd beginsel toegepast, noch hoofdvormen 

worden verminkt; dit vordert de reden, dit gebiedt 

de smaak, dit wil de Akademie. 

Dc vraag doel zich geheel anders voor, als men 

voorstelt nieuwe kerken in den Golhischen slijl le 

houwen, dat wil zeggen, meer dan vier eeuwen terug 

te gaan en de gebouwen van een volk, hetwelk zijné 

eigene behoeften, zeden en gewoonten bezit, die uit

drukking te geven, welke is voorlgebragt door de 

behoeften, zeden en gebruiken der maatschappij van 

de XIT' eeuw; in één woord, men vraagt, of het ge

oorloofd is, in het midden van een volk, zoo als het 

onze, bij tie tegenwoordige beschaving, welke niets 

gemeens heeft met de middeleeuwen, men vraagt, of ! 

hel mogelijk is kerken Ie bouwen, welke eene bijzon

derheid, eenen misslag in de tijdrekening, eene eigen

zinnigheid zouden kenmerken , «lie als een toeval zou

den verschijnen in het midden van een geheel nieuw 

maatschappelijk leven, aangezien zij geene aanspraak 

kunnen maken, om als een overblijfsel van een vroe

ger volk door le gaan, welke eene mishagende legen-

stelling zonden doen ontslaan met al hetgeen rondom 

en in derzelvcr nabijheid gebouwd wordt, en die, 

in den rang der gedenkIeekenen verheven, alleen 

door deze tegenstrijdigheid de reden, den smaak en 

vooral hel godsdienstig gevoel zonden kwetsen. Het 

is vooral nil dil oogpunt, dal de Akademie beefl ge

ineend de vraag aan een ernstig onderzoek te moeten 
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| toetsen, cn, na het booren van al de beweeggronden, 

I van weerszijden bijeengebragt, is zij nog meer ver-

slerkt geworden in bel gevoelen, hetwelk zij daarom-

< treilt koesterde. 

Het is noodig, bij deze gewiglige beraadslaging, 

ii vooraf een der vooroordeolen van zich af le werpen, 

gesproten uil een eerbiedwekkend gevoel; maar tlat 

! een gering onderzoek niet zou kunnen weerstaan, 

namelijk: dat de uitdrukking der Golhisehe bouw

kunst eigen aan hel Christendom zou zijn, dat zij. 

zoo als men ze gaarne wilde noemen, tie Christelijke 

Ivimsl bij uitnemendheid zoude wezen. Om dit denk

beeld le bestrijden, is bel voldoende geringe kennis 

der geschiedenis van onze godsdienst le bezitten, ver-

gelekeu, zoo als kunstenaars clit kunnen doen, met de 

gedenkteekenen van hare eerdienst. Daar verschil

lende bekwame Franacbe, Duitsche, Italiaansche 

en Engelsche mannen, welke de Golhisehe bouwkunst 

in al bare vormen hebben bestudeerd, de oor-
li ' 

sprong daarvan opgespoord, de elkander volgende 

ontwikkelingen en de velschillende tijdperken op de 

plaals en in elk tijdvak gevolgd hebben. door hunne 

I werken overtuigend bewijzen, dal deze bouwkunst op 

het einde der XII« eeuw is ontslaan, ten gevolge van 

eenen strijd, eene eeuw vroeger, tusschen den rond

boog, het hoofdbeginsel van den Romaanschen stijl, 

cn den spilsboog, het kenmerk van eene geheel nieuwe 

maatschappij, veeleer dan de uitvinding van zoodanig 

vtdk of dergelijk tijdvak. Daar het eene algemeene 

bekendheid is bij de kunstenaars , die de Akademie 

vertegenwoordigen, dal de Golhisehe stijl, met weinige 

uilzondering, zonder eenig gevolg, nimmer tot Home, 

het middenpunt der Calholicileil, is doorgedrongen. 

Home de Christenstad bij uitnemendheid, Rome, de 

groote de eeuwige stad, bezit gedenkteekenen uit al 

de tijdvakken van het Christendom, van af de cata

comben, deszelfs begin, tot het valikaan, bet grootste 

bewijs van zijnen luister en kunstgevoel; zij beval, bij 

de eerste basilieken van CONSTANTIJN en zijne opvol

gers, eene volgreeks van Christelijke gebouwen, welke 

ieder tijdvak kenmerken, tol de groole en prachtige 

'basiliek, welke Ji'i.ns II en LEO X deden verrijzen, 

onder de leiding van ISIUMANTE eu MICHEL AMGEI.O, en 

Rome Omsluit geene Golhisehe kunst. Deze bouwkunst, 

voortgebragl door de middeleeuwen, uit oorzaken, 

welke toen hun oogmerk moesten bereiken, en die 

later hunne werking reeds hadden volbragt, is dus 

in wezenlijkheid, noch een oude vorm, noch eene 
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uitdrukking, uitsluitend eigen aan de Christelijke 

kunst; hel is de scheppingskracht van een gedeelte 

der ïnitldeleeuwsche Christenen, zeer verdienstelijk in 

dit opzigt, maar niel bij inagle alleen een volstrekt 

rigtsiioer te stellen aan hel Christelijk kunstgevoel. 

Voor het overige is het noodig een vooroordeel le 

wederleggen, hetwelk op geenen geschiedkundigen grond 

berust. Men zou het Christendom onregt aandoen, men 

zou deszelfs geest geheel miskennen, mei le gelooven, 

dat liet eenen eigenaardigen kunstvorm noodig had , 

om zijne eerdienst uit te drukken. Hel Christendom, 

deze godsdienst van bet menschelijk geslacht, behoort 

aan alle tijden, aan alle landen, aan alle verecnigin-

gen, het bepaalt zich noch onder eene maatschappe

lijke , kunsl of staatkundigen vorm, noch bij deze 

streek of zoodanig tijdvak; onbewegelijk in zijn leer

stelsel, schikt zich het uitwendige van zijne eerdienst 

naar de behoeften van eiken tijdkring, naar de ge

schiktheid van elk land. Even als het Christendom 

berispt, als het do barbaarschheid verzacht, veroor

zaakt en beschermt het de beschaving; en, zoo als 

bet is doorgedrongen in de Golhiek van deXHI eeeuw, 

is het ook de grondlegger geweest der renaissance van 

de XVI U eeuw. Dat het met de incnscliebjke ontwik

keling overal gelijken tred heeft gehouden, is op

merkzaam en straalt in de geschiedenis van bet Chris

tendom door; dat is bet bewijs van deszelfs verhevenheid 

en de waarborg zijner duurzaamheid, lïij alle tijd

vakken beeft het alle bouwstoffen benuttigd, tot zijn 

gebruik gebezigd en daarop zijnen stempel gedrukt, 

welke onder bet bereik waren; niel alleen de over

blijfselen der oudere kunsl, zoo als kolommen, kapitee

len, kroonlijsten, zonder doel op den heitlenscbcii 

grond overgebleven, maar geheele oude gebouwen 

werden bij de Ooslersche en Weslersebe kerk gebezigd, 

te Athene zoowel als te Rome. Het Christendom is 

dus nimmer uitsluitend geweest ter zake van kunst, 

noch in niets betrekkelijk de leefwijze der mensehe-

lijke vereenigingen; bet schikt zich naar alle behoeften, 

het leent zich aan allen vooruitgang; en le beweren, 

dat het slechts de Golhisehe kunst tol uitdrukking 

zijner eerdienst bezit, dal zou willen bewijzen, dat 

voor het menschelijk geslacht geene maatschappij dan 

die der XIF' eeuw mogelijk was. 

Wanneer deze bemerkingen gegrond zijn, en zoo

danig zijn zij. der Akademie voorgekomen, rigtten zij 

zich natuurlijk lol bel misbruik, hetwelk uien der 

nieuwere kunsl Len laste legt, om bij het bouwen 
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onzer kerken Grieksche en Romeinsche kunst te bezi

gen; want dat misbruik, wanneer het werkelijk beslaat, 

wordt niet minder door den geest van het Christen

dom, als door bet gevoelen der kunst verworpen, en 

de Akademie is van oordeel, dat noch het Parthenen, 

noch de Heilige kapel mogen worden nagebootst. De 

gedenkteekenen, welke lot een geheel stelsel van geloof, 

beschaving en kunst behooren, hetwelk zijne loop

baan beeft voleindigd en zijne bestemming volbragt, 

moeien blijven hetgeen zij zijn, de uitdrukking cener 

ontslapene maatschappij, het voorwerp van studie en 

eerbied, volgens hunne kunstwaarde of volksbelang, 

en geen voorwerp van slaafsehe navolging en onver

mogend namaaksel. Eene kunsl le doen herleven, 

welke opgehouden heeft te beslaan, omdat hare reden 

van beslaan niet in den iiiaalschappclijkcn toestand, 

waarin zij zich bevond, was te onderscheiden, is eene 

zeer mocijclijkc poging beproeven; dat is te vergeefs 

legen de kracht der zaken worstelen, bel is de 

natuur der maatschappij miskennen, welke zonder 

ophouden naar vooruitgang, door verandering streeft, 

bet is zelfs weerstand bieden aan tien wil der Voor

zienigheid, welke bij het scheppen van den vrijen en 

vernuftigen incnscb, niel gewild heeft dat zijn geest 

eeuwig zou blijven stilstaan en zich cijnsbaar maken 

aan eenen reeds bepaalden vorm; en deze waarheid is 

op de Grieksche, even als op de Golbisclie kunsl 

van toepassing: vvanl voor den inenschelijken geest, 

in den lijd waarin wij leven, is het even onmogelijk 

zich terug te brengen iu den lijd van PEHIW.ES, of 

AüiJisius, of terug le treden lot dien van den Heili

gen LonswiJK. 

Tot staving dezer algemeene denkbeelden, door 

verscheidene onzer kunstbroeders voorgedragen, beefl 

tie Akademie bijzondere opmerkingen gehoord van 

eenige andere medeleden, welke hun door de gron

dige kennis der kunsl, die zij uitoefenen, waren voor

geschreven. Zij beefl zieb kunnen overtuigen, dal, 

wal de duurzaamheid aangaat, tier Golhisehe kerken 

eigenschappen ontbreken, welke tegenwoordig de we

tenschap tier kunst om le bouwen zou vorderen. 

Hel is zeker, dal. de boogie dezer gebouwen, oneven

redig zijnde met derzelvcr breedte, men deze van 

alle zijden heeft moeien schragen, om, zooveel mo

gelijk, de uilzelling tier gewelven voor le komen. Zij, 

; die iu de kerk de uitwerking dezer verhevene, en iu 

i schijn zoo ligle gewelven bewonderen, en welke zich 

I laten wegslepen door ze te beschouwen, als bel ver-

http://Pehiw.es
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mogen eener vrome verbeelding en eener geheimzin
nige schikking, geven zich dc moeite niet te overwe
gen, dal deze aangename nil werking is verkregen met 
behulp dier menigte steunbogen en zware sleuninuren 
(contre-forfs), welke de buitenzijde dezer gebouwen 
verbergen en welke wezenlijk in steen de groote stel-
laadje vertegenwoordigen, welke noodig is om dezelve 
te ondersteunen. Voor het overige is het moeijelijk te 
ontkennen, «lat dit aanzien, aan de buitenzijde der Go
thische kerken, geen wezenlijk nadeel veroorzaakt aan 
de uitwerking, welke zij van binnen voorIbrengen, en 
hetgeen alleen ten koste der duurzaamheid is verkre
gen, de eerste behoefte van alle openbare gebouwen. 

Onder andere opzigten bevat de Gothische bouw
kunst niel mindere zwarigheden, welke door de wellen 
van den smaak niet kunnen geregtvaardigd worden cn 
die niel overeen le brengen zijn met den beschaafden 
staat der tegenwoordige maatschappij. De verdeeling 
der onderdeden dier kunst berust op geen ander 
grondbeginsel, welke het voorschrift der kunst is 
geworden, dan opdat, hel welk het gevolg der onder
vinding is. Men treft er geen stelsel van evenredig
heid aan, de onderdeden zijn nimmer in verhouding 
met hel geheel; alles is eigenzin en willekeur, zoowel 
hij de uilvinding als bij hel gebruik der versierselen; 
en de overvloed der ornamenten bij den voorgevel 
dier kerken, vergeleken bij derzelver geheele afwezig
heid in hun binnenste, is een stootend gebrek en een 
wezenlijk verkeerd denkbeeld. Maar wat te zeggen 
van de schikking en van den smaak der gebezigde beeld
houwwerk-en ter versiering der Gothische kerken, 
welke, zoowel als de geschilderde glazen, daarvan een 
wezerdijk deel uilmaken? Die figuren, welke ten 
gevolge der geringe ruimte, die zij beslaan, zoo lang, 
mager cn stijf zijn, en dat aan het gebruik van pirami
dale vormen moet worden toegeschreven, die figuren, 
buiten alle regelen der kunst gehouwen, zonder 
eenigzins de natuur na le bootsen en die alle naar 
eene overeenstemmende type schijnen uitgevoerd te zijn, 
kunnen aan liet godsdienstig gevoel eene zekere be- i 
langstelling inboezemen, welke zij verkrijgen door den 
Stempel der oudheid, door hetgeen zij aan hunne on- | 
volmaaktheid zelve verschuldigd zijn en door hetgeen 
zij geestig cn door overlevering bevallen. Maar als 
men ze begrijpt, als men ze verschoont, als hel werk, j 
voortgebragt in den tijd der onwetendheid, zal men ze i 
dan heden nog kunnen of willen voortbrengen, nu 
wij <le beeldhouwkunsl anders behandelen : de waar-
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heid immers is voor ons de eersle voorwaarde der 
nabootsing, en de natuur dc eenige type der kunst? 
Waar zullen wij onder ons kunstenaars vinden, in 
slaat genoeg om af tc loeren, al hetgeen zij hebben bestu
deerd, en zich genoegzaam los le maken van het 
levend voorbeeld, hetwelk zij allijd voor oogen heb-

jj ben, om Gothische figuren voort le brengen? En, 
! wanneer bij deze wanhopige pogingen eener kunst, 
' welke zich zelve zou trachten le verloochenen, slechts 
,| een weinig der nabootsende waarheid overbleef, waar

aan het oog en de hand onzer kunstenaars noodwendig 
gewoon zijn geworden; wanneer er iets voorkwam, het
welk de natuur aangaf, zou men dan het regt niel 
hebben le zeggen, dat het geene Golhische beeldhouw
kunst meer is? En zou men niet met grond aan deze 
mislukte voortbrengselen eener ongelukkige navolging, 

[j de achting en het belang kunnen ontzeggen, hetgeen 
men slechts aan oorspronkelijke werken verschul
digd is? 

Het zou met dc schilderkunst hetzelfde geval we
zen, welke daarenboven nog te kampen zou hebben 
met het valschc licht, door dc geschilderde glazen voort
gebragt, en deze kunstmatige verlichting zou al dc uit
werking barer schilderijen vernietigen. Men zou geene 
schilderwerken in onze nieuwe Gothische kerken kun
nen uitvoeren; en dit zou wezenlijk, behalve hel verlies 
der kunsl, de miskenning onzer eeuw zijn. Zal men 
zeggen, dat men het schilderwerk, hetwelk men niet 
meer op de muren onzer kerken zou kunnen aan
wenden, op het glas der ramen kon voorstellen? Maar 
dit is ook eene hersclienschiin, welke voor geene uit
voering vatbaar is. Waar zal men, in eene maat
schappij, zamengesteld als dc onze, met onzen smaak, 
onze zeden, onze gewoonten, schilders vinden, die 
hunne wijze van schilderen kunnen veranderen en 
hun talent wijzigen, zoodanig, dat zij geschilderde 
glazen voortbrengen, gelijk aan die van de XIII* 
eeuw, welke zeker voor de Gothische kunst, de vol-
maaklsle zijn cn het meesl met dal stelsel van bouw
kunst overeenstemmen? En deze onderstelling zelve is 
door daadzaken wederlegd. Wie weel niet, dal, naar 
male de kunst, even als de maatschappij, medegesleept 
in eene nieuwe rigting, zich van <le onwetendheid, om 
niel le zeggen de barba.irsehheid der middeleeuwen, 
verwijderde, het glasschilderen denzelfden algemeenen 
vooruitgang volgende, in de XVIC eeuw door het ta
lent van BERNARD PAI.LISSY, PIXAIGKIER, JEAN COUSIN,ge

schilderde glazen werden voortgebragt, welke, wat de 
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kunsl en de teekenkunst betrof, met dc fresco's 
konden wedijveren. Maar deze verbetering, verkregen 
zonder opvolging der voorschriften van den Golhischen 
stijl, was hel teeken van (hm val dezer kunst; en de 
geschilderde glazen van de XVl e eeuw, onder den 
invloed der renaissance ontworpen, dragen duidelijk 
het kenmerk van het laatste tijdvak der middeleeuw-
sche kunsten, welke dc natuurlijke grens van hun 
beslaan hadden bereikt, en veranderd waren naar de 
behoefte van cene nieuwe maatschappij. 

.\u de Gothische bouwkunst heeft opgehouden te 
bestaan, inden boezem zelfs der beschaving, welke haar 
voortbragt, met hare beeldhouwkunst en schilder
kunst, welke hare noodige acolyten en onmisbare hel
pers waren, zal men nu in onze dagen trachten te 
doen herleven, hetgeen sedert vier eeuwen niet meer 
bestond? Maar waar zijn, vragen wij nog eens, de 
voortbrengselen eener zoodanige herleving, tot hiertoe 
onbekend in de jaarboeken der kunst? Waar is de 
reden, waar is dc noodzakelijkheid bij den toestand 
der tegenwoordige maatschappij? Waai- is de krach
tige arm, die een geheel volk kan in beweging bren
gen, om vier eeuwen achteruit tc treden? Waar is 
het voorbeeld, dat een geheel volk hel tegen
woordige en het toekomende heeft verlaten, om tot bet 
verledene terug te gaan? Zulke wonderen van eenen 
menschclijkcn wil, welke zich tegen de naluur der 
zaken zoude verzeilen, door het verkrachten van den 
smaak, het gevoel en de gewoonten eener maat
schappij, kan d e Akademie niet aannemen. Zij kan 
vooronderstellen, dal men uit stijfhoofdigheid, of voor 
tijdverdrijf eene Gothische kerk of kasteel doet bou
wen, ofschoon cene zoodanige administrative eigenzin
nigheid als zeer gevaarlijk Ie beschouwen is. Maar 
zij is overtuigd, dat eene poging tol den terugkeer van 
verjaarde typen zonder uitwerking zoude blijven, omdat 
zij zonder reden is; zij gelooft, dal dit nieuw Golhiek, 
gezuiverd, zooveel mogelijk, verbeterden naar den 
hedendaagschen smaak ingerigt, niet dat gelukkig ge
volg als het oude kan hebben; /.ij gelooft, dat dit 
Gothiek, hetwelk niet vrij te pleiten zou zijn van die
verij en navolging, het volk koud en onverschillig 
zou voorkomen, lerwijl hel door het oude wordl op
gewekt; zij gelooft, dat de overtuiging bij den Christen 
geen' ingang zou vinden daar, waar zij bij den kunste
naar gefeild heefl; én het is ten gevolge der hooge 
achting, der bevatting en van den eerbied voor de 
middeleeuw SC he godsdienstige gebouwen, dat zij eene 

ongelukkige nabootsing niet kan dulden; zij zou aan 
deze geheiligde gedenkteekenen van het geloof onzer 
voorvaderen de belangstelling doen verliezen, welke 
zij zoo zeer inboezemen, door deze onder eenen nieu
wen vorm te doen verschijnen, ontbloot van het ver
heven karakter, waarop de oudheid drukt, en beroofd 
van het zegel des geloofs, dat hen deed oprigten. 

In het kort, voor de kunsten, even als voor de 
maatschappijen, beslaat slechts een natuurlijk en wet
tig middel om zich voort le brengen, dat is: van hun
nen lijd te zijn, in de denkbeelden hunner eeuw 
te leven, zich eigen te maken al de elementen dei-
beschaving, welke onder hun bereik liggen; doorwer
ken tc scheppen, welke hun eigen zijn, met in hel 
verledene te putten en in het tegenwoordige te kiezen, 
al hetgeen tot hun gebruik kan dienen. Dit deed, 
zoo als wij zeiden, het Christendom in alle tijdvakkeu, 
en dit moet het ook in het onze doen, waarvan men 
moet. kunnen zeggen, dat de YIV eeuw hare (.luiste 
lijke kunst gehad heeft, in plaats van te bekennen, 
dat hel niets anders dan de Christelijke kunst der 
XIII0 eeuw kou voortbrengen. Zou onze maatschappij 
zich onmagtig verklaren, om iets uil te vinden , le mid
den van dien algemeenen vooruitgang, waarop men 
zich beroemt, vooral iu den schoot van dien openhar-
tigen terugkeer tol de Christelijke denkbeelden, waar
mede men zich vleit, en zou het talent der kunstenaars en 
hel geloof der volkeren ons zoodanig de hoop bene
men, dat men daarvan niets kon verwachten, dan te 
herbouwen, hetgeen reeds is uitgevoerd? Maar hebben 
wij niet het voorbeeld der renaissance, om elkander te 
leeren, hoe men oorspronkelijk kan zijn, bij het ge
bruik der elementen, bij de toepassing der regelen, 
welke de onwetendheid reeds lang miskend had; hoe 
men Christelijk kan wezen zonder Golhisch te zijn, 
door uil oude voorbedden le putten datgene, hetwelk 
zich lot onze nieuwe behoeften kan leenen? Heb
ben die groote bouwmeesters van de \ V e en XVb-
eeuw, zoo als LÉON-BAUTISTE ALUERTI, BRUNELLESCHI , 

BRAMANTE, SVN GALLO, PERUZZI, PAI.I.ADIO en VIGNOI.A, 

welke zoo vele Christelijke kerken op den klassieken 
grond der oudheid en van hel Catliolicismus slichtten, 
aan hunne gedenkteekenon niet dat karakter welen le 
geven, dal hun paslte, door als ware het le gelij
ker lijd voort, le brengen, al hetgeen zij aan de oude 
kunst ontleenden? Hebben zich bij dezelfde school 
onze beroemde bouwmeesters JEAN^ ISULLANT, PHII.IIIKIIT 

DEI.ORME en PIERRE LESCOT niet gevormd, onder wier 
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leiding de antieke bouwkunst een Fransch karakter ver
kreeg? En wat belet onze tegenwoordige bouwmees
ters hetzelfde te doen, door met behulp van al dc 
middelen onzer eeuw, monumenten op te rigtcn, die 
aan al de behoeften van de eerdienst voldoen, en 
welke te gelijk hel zegel van het Christendom dragen 
cn den geest onzer maatschappij kenmerken? Dit is 
klaarblijkelijk hetgeen de reden aanraadt, belgeen hel 
belang der kunst vraag), hetgeen de eer van ons tijd
vak vordert, en dit is ook de denkwijze der Akade
mie. Indien het anders ware, zou men uit den geest 
en de taal der nieuwere volken het woord renaissance 
cn het daaraan verbonden denkbeeld moeten w issohen: men 
zou het bestaan moeien ontkennen der gemaakte vorderin
gen en van die, welke nog kunnen verkregen worden; het 
tegenwoordige cn zelfs het toekomende zou moeien 
stilstaan bij de overleveringen van bet vcrledcnc, men 
zou bij de restauratie van de Notre-Dame en dc St. 
Chapelle, hetgeen de vaderlandsliefde en de godsdienst 
vorderen, het Val de Grace en den dom der invali
den laten vervallen, waarlegen de nationale eer.cn 
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het belang der kunst zich verzetten; men zou eindelijk 
al de sedert vier eeuwen opgerigle monumenten 
moeien vcroordcelen, om eenige akelige navolgingen 
der middeleeuwen te herbouwen, en al onze scho
len moeten sluiten, waar men onderwijst, niet om 
hetzelfde als de Grieken en Romeinen te maken, maar 
hen volgen zoo als zij deden, door aan de kunst en 
aan de natuur datgene te ontleencn, hetwelk overeen
komt met alle maatschappijen en aan de behoeften 
van alle tijden past. 

De vaste Secretaris: 

(«'. g.) RiODT-RoCHKTTE. 

De Akademie heeft beslist dat dit werk, hetwelk 
haar gevoelen is over de vragen in haren boezem 
over de Golhisehe bouwkunst behandeld, aan 
den Heer Minister van Rinneiilandsche zaken zal 
worden medegedeeld. 

Voor éénsluidend afschrift, 

Dc vaste Secretaris: 

(ui. g.) RAOUIVROCHETTE. 

VAN HET VOORGEVALLENE OP DE VIERDE ALGEMEENE VERGADERING DER MAATSCHAPPIJ 

T O T B E V O R D E R I N G D E R B O U W K O S T , 

gehouden den 27" Mei, JSU>, te Amsterdam. 

»<s*m«H»««:' * 

Vergadering. Dit verslag was van den navolgenden 
inhoud: 

„Mij andermaal le dezer plaatse bevindende om 
li , geachte Medeleden! bekend te maken met de bij
zonderheden onzer Maatschappij, die sedert de laatst' 

I gehoudene Algemeene Vergadering zijn voorgevallen, 

nVei.e. Vierde Algemeene Vergadering door den Pre
sident, den lieer D. D. BÜCULKR, met eene korte 
voorafspraak geopend zijnde, werd de Secretaris uil-
genoodigd tot de mededeeling van het Verslag om
trent den toestand der Maatschappij en de werkzaamhe
den «les Bestuurs, sederl de laatstgehoudene Algemeene 
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zoowel als met den staat derzelve, heb ik in dc eerste 
plaats het genoegen te kunnen medcdeelen, dat het 
aantal onzer Leden weder is toegenomen, niettegen
staande de verliezen, die wij geleden hebben. Op den 
laatsten December des jaars 1841, bedroeg dit aantal 
654 personen; gedurende den loop van het jaar 1845, 
hebben 50 Leden voor het Lidmaatschap bedankt, 
4 zijn overleden en 5, wegens het niet voldoen 
hunner contribution, na bet einde des jaars, waar
over zij die verschuldigd waren, van het Lidmaatschap 
vervallen verklaard; doch daarentegen hebben zich 
70 jiersonen als nieuwe Leden aangeboden, zoodat bet 
getal met 55 is toegenomen en de Maatschappij op 
ultimo December, 1.1., alzoo 667 Leden telde. Na 
1° Januarij, hebben zich bereids weder 28 nieuwe Le
den bij ons aangesloten. 

In het personeel van de Correspondenten is geene 
verandering gekomen, en zijn er, daar in de voor
naamste sleden van ons land, waar eenige Leden ge
vestigd zijn, Correspondenten gevonden worden, <lit 
jaar geene nieuwe benoemingen gedaan. 

Ook is het Bestuur dezer Maatschappij in dezelfde 
banden gebleven, aangezien de Hoeren KLIJN en 
WARNSIIVCK, bij de aftreding in bet verleden jaar,door 
de Algemeene Vergadering zijn herkozen geworden, 
en zich die keuze hebben laten welgevallen. 

Hoofdzakelijk in verband met eene nader mede te 
deelen verandering, in de zaken betrekkelijk de bui
tenleden, is er besloten dit jaar eene geheel nieuwe 
Ledenlijst te doen drukken en aan de Leden uit le 
reiken; deze wordt in gereedheid gebragl om spoedig 
lei' perse te gaan. 

Sedert de laatste mededeeling, zijn er vier nom-
iners van de Bouwkundige Bijdragen in bet licht ver
schenen, waarmede bet 5 d c deel van dit Tijdschrift 
gesloten is. Het l , l e stuk van den volgenden Jaargang 
is gereed en zal eerlang verkrijgbaar zijn. De daartoe 
benoemde Commissie van Redactie gaat steeds ijverig 
voort zich van hare mocijelijke taak te kwijten, en 
daardoor den dank der Maatschappij zich allezins 
waardig te maken; terwijl de inzending van zoowel 
oorspronkelijke als vertaalde stukken voor dit Tijd
schrift niet onbelangrijk mag genoemd worden. Daar 
bij bet Besluur echter de vrees ontstond, dat do uit
gave der Bouwkundige Bijdragen, op den ingeslagen' 
weg en op den duur, de krachten der Maatschap
pij zoude kunnen tc boven gaan, zoo beeft deze zaak 
een bepaald punt van onderzoek uitgemaakt van 

O. IV. 

eene daartoe benoemde Commissie, bestaande uit de 
Heeren: J. VAN STRAATEN, E. S. HEYNINCX, Mz. en 

I. WARNSINCK, welke deswege een Rapport beeft inge
diend, niet opgave van eenige middelen, die tot bezui
niging zouden kunnen leiden, zonder aan de belang-

van de uitgave zelve te kort te doen. Deze 
Commissie heeft tevens den wensch te kennen gege
ven, dat, in het vervolg, de prijs zoowel als de onkosten 
van uitgave der stukken op eenen geregelden voel 

I wierd vastgesteld. Hel bestuur, zich met de voorge
stelde middelen vereenigende, heeft alstoen, in overleg 
met de Commissie van Redactie, in bet Administrative 
gedeelte eenige bezuinigingen bepaald, die, blijkens 
de ondervinding, zonder nadeel konden geschieden, 
hoofdzakelijk niet opzigt tot bet lokaal voor berg
plaats en bureau bestemd en lot de noodige adsi-
stentie aan de Redactie. Daarenboven is de oplage 
van elk stuk met 200 Exemplaren verminderd, dat 
levens zonder bezwaar koude plaats hebben, zoodat 
er thans 000, in plaats van 1100, afdrukken ge
maakt worden. Wijders is hierbij vastgesteld, dat, 
voor de uitgave der Bouwkundige Bijdragen, jaar
lijks, uit de kas der Maatschappij, eene toelage van 
/"1-400 zal worden verleend, en zulks onder de vol
gende bepalingen: 

1°. Dat cr jaarlijks niet minder dan drie nommers zullen 
worden uitgegeven. 

2°. Dat dc prijs van elk nommcr, voor dc Leden, niet meer 
bedrage dan Zestig Cents. 

3». Dat dc gezamenlijke kosten, voor de Leden. per jaar, 
niet meer zullen bedragen dan Twee Gulden cn Vijftig 
Cents. 

De plannen en afbeeldingen van het Nieuwe Zie
kenhuis te Rotterdam , waarvan hel op steen brengen 
eenigen tijd gevorderd heeft , zijn door de Maat
schappij met tie daarbij behoorende beschrijving in 
het licht gegeven cn aan de le Amsterdam gevestigde 
Leden reeds uitgereikt, bijzondere omstandigheden 
hebben, voor alsnog, verhinderd de exemplaren voor de 
buitenleden te verzenden. Daar ecliter dit plaatwerk 
vrij aanzienlijke uitgaven heeft gevorderd, en, zoo 
als bereitls gezegd is, de Rouw kundige bijdragen in 
den laatsten tijd aanmerkelijke onkosten hadden ver
oorzaakt, zoo beeft het bestuur vermeend de vrij
heid te mogen nemen, biervoor van de Leden eene 
geringe tegemoetkoming te vorderen, in de overtui
ging , dat het hun aangenamer zoude wezen bedoeld 
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plaatwerk inééns, voor eene geringe toelage, dan I 
wel in tweeën gesplitst, te ontvangen, dat anders 
het geval zoude geweest zijn, om de onkosten over 
twee jaren te verdeden. Het Bestuur onderstelde 
hiertoe de vrijheid te hebben, aangezien deze Uit
gave op zich zelve stond en in geen verband niet 
de bekroonde Ontwerpen, die, volgens de Wet, jl 
gratis aan de Leden moeten worden uitgereikt, te ' 
meer daar, ingeval die Afbeeldingen in de Houw- 1 
kundige bijdragen waren opgenomen geworden, de 
Leden evenzeer voor dat nomincr eene toelage zou
den betaald hebben. Dien ten gevolge is de prijs 
van gezegde Afbeeldingen gesteld op f —.60 per 
exemplaar voor de Leden van 1845 en vroeger; 
f 2.— voor die van 1846 cn later en f 4.— voor 
hel publiek. 

De in het vorige jaar bekroonde Ontwerpen van 
een Vorstelijk Paleis en van eene Vischmarkt wor

den bereids in plaat gebragt, cn zullen gratis aan 
de Leden worden afgegeven. 

In den loop dezes jaars zijn een viertal Prijs
vragen uitgeschreven, te welen, als eerste on
derwerp : een Station voor het centrale punt van 
eenen Spoorweg, waarop vier banen te zamen tref
fen; als tweede onderwerp: eene Dorpschool voor hon
derd kinderen met Schoolmeesters-woning, in eenen 
landelijken en eigenaardigen slijl ontworpen; als 
derde onderwerp: een Ilangwerk of toestel voor Deu

ren van winkels, koffijhuizen, portalen, enz., die 
naar beide zijden kunnen opengaan en zich van zelve 
behooren te sluiten, vrij van dc doorgaans daarbij 
aangetroffen wordende gebreken; en als buitenge
woon onderwerp: eene IJzeren kap van zeventien 
El spanning. De beide eerste zijn nieuw, de beide 
laatste voor de tweede maal uilgeschreven, nadat de 
vroeger daarop ingezondene stukken onhekroond zijn 
gebleven. Het Programma voor deze vragen is ge
drukt en aan de Leden uitgereikt, alsmede in de 
dagbladen openbaar gemaakt. Met 1° November, e.k., Jl 
worden daarop Antwoorden ingewacht. 

Op de in den jare 1844 uitgeschrevene Prijsvra
gen, zijn ingekomen de navolgende Ontwerpen: 

Voor het eerste onderwerp, zijnde een Schouwburg, 
N*. 1. Gelcekend: Voorstel. 
„ 2. „ Het uitwendige van een gebouw 

moet deszelfs doel duidelijk ver

toonen. 

(WAGNER, Aest. d. Baak.) \ 
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N". 3. Gcteekend: L'Art ne doit employer ses res

sources qu'a embcllir, limer, 

poür Vouvragc, sans toucher au 

fond du dessin. 

(LAUGIER, Essaisur l'architecture.) 

„ 4. „ Minerva. 

Voor het tweede onderwerp, zijnde eene Zwem
school, 

N». 1. Gcteekend: De Doop. 
„ 2. „ Niemant bout er in de stad, 

Of daar hapert altijd wat. 

(CATS.) 

„ 5. „ Ter ligchaamsocfening. 

Op het derde onderwerp, zijnde het verbeterd 
toestel voor eene ophaalbrug, zijn geene ontwerpen 

ingezonden. 
Al de ingekomene stukken zijn gesteld in banden 

van vijf Beoordeelaars, die daarover, ieder afzonderlijk, 
hunne Rapporten hebben ingediend, waaruit is ge
bleken: 

Dal, voor de cerslc vraag, het ontwerp, get. Voor

stel, éénc stem voor bekrooning, éène andere voor 
voorwaardelijke bekrooning en drie stemmen voor lof
felijke vermelding had verworven; waarvan zelfs 
eene voor de uitgave der plannen, doch zonder be
krooning was. 

Dat het ontwerp, get. Minerva, éène stem ter be
krooning bad verkregen; doch door dc overige alleen 
meer of minder loflelijk vermeld was. 

Dat het ontwerp, get. Hel uitwendige van een 
gebomv, enz., door èéne stem eervol vermeld was, 
met voorstel, om de plannen te doen uitgeven, 
door éène andere loffelijk vermeld, doch voor het 
overige was afgekeurd. 

Dat bet ontwerp, get. L'Art ne doit employer, 

etc., door éénc stem een getuigschrift, maar geene 
bekrooning werd waardig gekeurd; doch door de 
overige, hoewel niet zonder eenige verdienste, was 
afgekeurd. 

Dat, voor dc tweede vraag, aan het ontwerp, get. 
De Hoop, door éénc stem de eereprijs was toe
gewezen , aan dat, get. Niemand bout, enz., volgens 
eene andere slechts eene voorwaardelijke bekrooning 
kon ten deel vallen, en dat, get. Ligchaamsocfe
ning, door eene derde stem alleen het beste gekeurd 
was; doch door do overige alleen met eenjgen meer
deren of minderen lof waren vernield, zonder in 
verdere bijzonderheden te zijn getreden. 
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Bestuurderen hebben, na rijpe overweging, ver- | 
meend, in de uitspraak van de meerderheid der Be- j 
oordeelaars te moeten berusten, en, aangezien de wel 
alleen van eene bepaalde bekrooning spreekt, zonder 
van acccssils, getuigschriften, uitgave van onbe
kroonde stukken , als anderzins, te gewagen, ook 
geen ander besluit deswege kunnen nemen, alhoewel 
bet hun bijzonder leed doet, dat cr dit jaar alzoo 
geene bekrooning kan plaals hebben. 

Zoo als bekend is, was de zaak tot wederinvoe
ring van de zoogenaamde Livrcttcn voor de ambachts
lieden, nadat daarover, door de vroeger benoemde j' 
Commissie, in de laatstgehoudene Algemeene Vergade-
ring, een uitvoerig en zaakrijk Rapport was uiige-
bragt, gesteld in banden van het Bestuur ter e\e- | 
cutie. Overeenkomstig het bij genoemd rapport ten 
slotte voorgestelde, heeft het Bestuur bij request jl 
zich gewend tot Z. M. den Koning, met eerbiedig 
verzoek, die wederinvoering bij wettelijke verorde-
ning le willen doen voorschrijven. Hierop wordt thans j 
eenig antwoord of besluit ingewacht. 

Aangezien verder bet incasseren van de oonlribu- I 
tien der buiten Amsterdam gevestigde Leden, dal tot 
hiertoe door middel van,den boekhandel geschiedde, 
bij ondervinding lot bezwaren aanleiding geeft, daal
de gelden hoogst onregelmatig, veelal een jaar na 
den lijd der incassering, en soms in het geheel niel 
bij den Penningmeester worden ontvangen, en dil 
bij de Maatschappij, welker krachten geheel in de 
jaarlijksche toelagen van de Leden gelegen zijn, j 
groot ongerief voor den geregelden en ordelijken 
gang van zaken veroorzaakt, waarvan de gevolgen 
hoogst ongunstig op den bloei dezer Instelling zouden 
werken; terwijl daarenboven de expeditie der Bouw- i 
kundige Bijdragen, mede door middel van den bock-
handel geschiedende, vrij aanzienlijke opofferingen 
vordert, die, kouden zij vermeden worden, lol meer
der nul van de Leden waren aan le wenden; — zoo 
hebben Bestuurders, na rijp beraad, hoe in dezen 
stand van zaken te handelen, vermeend, de vrijheid 
tc mogen nemen, zich le wenden lot de Correspon
denten, «lie reeds bij vele gelegenheden bewijzen van 
belangstelling in den bloei en medewerking tol berei
king van de bedoelingen der Maatschappij hebben 
gegeven, en «lie groote diensten konden betoonen, 
door bet behartigen barer geldelijke belangen, in de 
verschillende oorden «les Lands, welke belangen tot 
hiertoe niet altoos met genoegzame zorg werden 
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waargenomen. Dien len gevolge zijn de Corresponden
ten bij circulaire uilgenoodigd: 

1". Om zich tc willen belasten met liet doen invorderen 
van dc contribution, enz., van dc Leden tot hun 
correspondentschap behoorendc. 

2". Om tevens aan die Leden dc stukken, die van tijd tot 
tijd door de Maatschappij worden uitgegeven, te doen 

bezorgen. 
3°. Om dc tc ontvangen gelden, na aftrek van gemaakte 

onkosten of gedane verschotten, bij het einde des jaars . 
aan den Penningmeester over tc maken. 

Tevens zullen die Leden, welke woonachtig zijn 
buiten eene plaals, alwaar een Correspondent gevcs-
tigd is, worden uilgenoodigd, de gelden te doen 
storten of de stukken te doen afhalen bij den naast-
bijzijnden Correspondent, ten einde de werkzaam
heden van dezen niet al te zeer te beinoeijelijken: 
terwijl alsdan, bij de uitgave van eenig stuk, daarvan 
aan de Leden, door middel der dagbladen, zal wor
den kennis gegeven. 

Reeds eenige Heeren Correspondenten hebben zich 
bereid verklaard, om, in bet belang «Ier Maatschappij, 
de bedoelde werkzaamheden op zich tc nemen, 
en het Bestuur vleit zich, dal door deze beleefdelijk 
toegezegde hulp, een groot bezwaar is opgeheven, 
dal op den duur nadcelig op den bloei onzer In
stelling zoude werken: daar toch, vóór alles, eene 
geregelde geldelijke administratie bij elke soortgelijke 
Maatschappij, als deze, als van het uiterste gewigt 
moet geacht worden. 

Op den 21 , t e n October des afgeloopcn jaars, werd 
er weder eene Bijeenkomst van de Leden gehouden, 
waarop ons verdienstelijk medelid, de Heer Mr. 
E . DE MARRAS, eene voorlezing hield over het belang 
dat cr voor bouwkundigen in gelegen is, om met de 
wetten en verordeningen, die tot bun beroep in be-
trekking slaan, genoegzaam bekend te zijn; welke 
voorlezing door de talrijke aanwezigen met genoegen 
en belangstelling werd aangeboord. 

De Heer W. C. BEADS vereerde het Bestuur met 
eene missive, ten geleide van de concepl-statuten 
eener op te rigten Maatschappij: , , Tot ondersteuning 
van dc Nijverheid der Ambachtslieden," waaromtrent 

Z.Ed.G. «le bedenkingen van Bestuurderen verzocht, 
en daarbij tevens hunne ondersteuning en medewerking 
inriep. Daar echter, volgens hun gevoelen, aan bel tot 
stand brengen van deze onderneming, vele, ja onoverko
melijke bezwaren waren verbonden, en deze nimmer zoo
danige uitkomsten koude opleveren, als de Ontwerper zich 
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had voorgesteld en het daarenboven niet met den 
geest onzer wetten strookte, om deze Maatschappij 
regtstreeks in aanraking te brengen met andere Instel
lingen, die meer een zedelijk en liefdadig, dan wel 
een wetenschappelijk doel beoogen, zoo is besloten 
aan deze zaak, onder dankzegging aan den Ontwer
per, geen gevolg te geven. 

Als geschenk ontving dc Maatschappij van haren 
geachten Voorzitter, den Heer D. D. BÜCHLER, een 
exemplaar zijner verhandeling: , , Over dc redenen van 
dc weinige vorderingen der Houwkunst in ons Vader

land, in vergelijking van die bij andere Volken, en 

de middelen om haar bij ons hooger op te voeren," 

met goud bekroond, en uitgegeven door de Hollandsche 
Maatschappij van fraaije Kunsten en Wetenschappen. 

„ Hiermede vermeen ik, mij van de op mij rus
tende verpligting te hebben gekweten, cn U , Mijne 
Heeren! een beknopt verslag te hebben gegeven van 
het meest belangrijke, dat er, met opzigt tot onze 
Maatschappij, in het afgeloopen jaar, is voorgevallen en 
behandeld. Moge het U de overtuiging geschonken 
hebben, dat Bestuurders, zoo veel in hun vermogen 
was, steeds hebben getracht de belangen dezer Instel
ling le bevorderen, en, wanneer de gelegenheid zich 
daartoe aanbood, tot nut poogden werkzaam te zijn, 
ten einde aan het vertrouwen, waarmede zij zich ver
eerd zagen, op eene waardige wijze te beantwoorden. — 
Geen menschel ijk e arbeid is volmaakt, doch het 
streven naar het minst onvolmaakte , behoort ieder te 
bezielen. Onze Instelling, eerst sedert weinige jaren 
tot stand gekomen, deelt nog in die onvolmaaktheid; 
doch kan van lieverlede op den weg van het minder 
onvolkomenc geraken, door telkens te verbeteren, 
wat de ondervinding als min geschikt cn minder dien
stig doet kennen. Elke geringe verbetering is op die 
wijze eene schrede verder op de baan, die voor 
ons ligt, waarvan wij welligt nimmer het einde 
zullen bereiken; doch die ons van lieverlede nader 
aan het voorgestelde doel brengt. Naar het goede 
doel te streven zij daarom ons aller poging." 

Na dc lezing van dit verslag werd, namens den 
Penningmeester, zijne rekening en verantwoording 
over het afgeloopen jaar medegedeeld. De Commissie, 
benoemd tot onderzoek dier rekening, deed, na vol-

bragtc werkzaamheid, gunstig rapport van hare be
vinding; ten gevolge waarvan aan den Penningmees
ter, onder dankzegging voor zijne ijverige bemoeijin-
gen, décharge verleend werd. 

Daarna ging de Vergadering over tot het kiezen 
van twee Bestuurders, in plaats der als zoodanig 
aftredende Heeren D. D. BÜCHLER en G . MOELE. Uit 
dc nominatie, samengesteld uit dc Heeren: 

ü. D. BÜCHLER , 

G . M O E L E , 

J . G . VAN GENDT, 

J . VAN MAURIK en 

II. SPRINGER, 

werden de beide eerstgenoemde met eene groote 
meerderheid van stemmen herkozen. 

Eindelijk hield de Secretaris lezing van een be
knopt uittreksel der onderscheidene beoordcelingcn 
over de ontwerpen, ingezonden op de in den jare 
1814 oitgeschrevene Prijsvragen. 

Dit uittreksel was van den volgenden inhoud: 
„Omtrent het ontwerp N°. 1, get. Voorstel, inge

zonden op de eerste vraag, zijnde een Schouwburg, 
waren de Beoordeelaars vrij algemeen van gevoelen, 
dat het vele verdienste bezat en van alle andere de 
meeste architectonische waarde had. Tot cene eer
ste bedenking gaf echter aanleiding de vrij steile cir
kelvormige opril voor de rijtuigen, die men voor 
zulk een publiek gebouw vermeende tc moeten afkeu
ren, vooral als deze zulk een rond beloop heeft. Bij 
een druk bezoek, en vooral des winters, zal het onge
twijfeld tot ongelukken aanleiding geven. Ook gaf 
men in overweging, of er, bij den hoofd-ingang voor 
personen, die met rijtuig komen, geen bureau 
noodig ware, temeer, daar de militaire wacht aldaar 
minder op den voorgrond behoefde le slaan. 

Bij dit ontwerp dient dc groote vestibule tot 
foyer; behalve deze zijn er vier verschillende en van 
elkander verwijderde koHijkamers, iets dat voor de 
bediening niet wcnschelijk is; doch behalve dat de 
ordonnantie van cene vestibule zich minder voor eenen 
foyer eigent, is biervan het gevolg, dat personen, die 
gedurende de tusschcn-aclen met rijtuig wenschen te 
vertrekken, dien foyer moeten passeren; dat ver
der, wanneer de vorstelijke familie den schouwburg 
bezoekt, ook deze gcenen anderen toegang heeft dan 
de algemcene vestibule; dat zij zich ook niet in de 
voor haar bestemde loge kan begeven zonder den 
algemeenen corridor te passeren; ook schijnen deze 

appartementen meer geschikt tot lokalen voor berging 
van jassen, enz., (waarop in dit ontwerp niet is ge
dacht) dan voor verblijf van vorstelijke personen. 
Daar de vestibule door de volgende verdieping heen-
schiet, zoo zal heter des winters ongetwijfeld zeer koud 
zijn, te meer, wanneer nu cn dan de buitendeuren 
moeten geopend worden; ook is daardoor de commu
nicatie op dc boven-verdieping gestremd. 

De ingangen zijn ruim en gemakkelijk; doch de 
gangen zelve zijn te onregelmatig van vorm. De 
trappen naast elkander geven tot eenige verwarring aan
leiding en is het beloop daarvan niet duidelijk opgegeven. 

Volgens het gevoelen van een' der Beoordeelaars 
zoude de zaal zelve te klein zijn. Naar zijne berekening 
bevat het parterre 420, cn de loges te zamen 868, 
alzoo het geheel 1288 zitplaatsen, cn geen 1500, zoo 
als de memorie van toelichting opgeeft. Volgens een' 
anderen is ook het tooneel te smal, als hebbende 
slechts cene breedte van elf el, en de zaal aldaar 
onnoodig gedrongen, waardoor men uit de loges bij 
het tooneel niet goed zien kan. Het orchest geheel 
in het proscenium te schuiven, is voor het geluid 
minder geschikt, omdat de zangers daardoor te diep 
op het tooneel geplaatst zijn. 

Voor het overige is het parterre en orchest goed in-
gerigt;doch ware het wcnschelijk vóór het parterre de 
zoogenaamde stalles aangebragt tc zien. 

Dc plaatsing en schikking der loges is niet zonder 
verdienste, alhoewel dc vierde rang minder gelukkig is 
aangebragt. Ook behoorde de konings-loge meer on
derscheiden cn verheven te zijn. 

De spreekkamer is tc ver verwijderd van de ver
gaderkamer, welke laatste tc veel in dc nabijheid 
van de drukte van het tooneel geplaatst is. De schil
derzaal nog geen 5 el breed, is voor een tooneel, als 
het onderwerpelijke, te klein, en was het minder ge
schikt dit lokaal met de repctiticzaal in de nabijheid 
van de vergaderkamer te hebben. De kleedkamers 
op alle verdiepingen, achtte men te veel verspreid; 
het ware beter geweest het aantal te verminderen, 
doch de afmetingen te vergrooten. Het magazijn voor 
dccoraliën is niet goed geplaatst, daar het boven den 
vloer van het tooneel gelegen is, terw ijl er eene plaats 
voor eene brandspuit ontbreekt. Voorts is er geene mel
ding gemaakt van eenige maatregelen van voorzorg tegen 
brand, zoo als reservoirs voor water, enz. Tevens 
mist men de gelegenheid om paarden cn groote dcco
raliën, of andere voorwerpen, van de straat naar het 

tooneel te brengen. De toestellen voor verwarming 
(ofschoon niet bij het programma verlangd) zijn wel 
aangewezen, doch niet hoe de warmte zich door het 
gebouw zal verspreiden; waarschijnlijk zoude ook het 
aantal grooler moeien zijn. Een tweetal lokalen in 
de kelderverdieping zijn wel in de leekening van ven
steropeningen voorzien, maar het is twijfelachtig, of 
daardoor lucht of licht zal kunnen komen, aangezien 
de opril daar nog te hoog verheven is en alzoo een en 
ander beletten zal, zoo als uit den opstand van den 
voorgevel te zien is. 

De constructie van het plafond had men eenig
zins meer gedetailleerd verlangd en tevens te zien 
aangewezen, hoe en waar dc lange balken gclascht 
zijn van den zolder boven de zaal, die toch wel niet 
uit één stuk zullen zijn. Deze balken liggen tusschen 
dc onderste verdubbclingsbalken nog 18 cl vrij, en de 
eerste goed doorgaande muren staan 26 cl van elkan
der verwijderd. Ook had men de kap meer geïsoleerd 
gewenscht van de muren. Het ware beter, volgens 
het oordeel van eenen Beoordeelaar, de blokkecls niet 
in den muur te werken, maar op stijlen te verbinden, 
die nagenoeg tegen den muur vrij op balken staan; dit 
ligt ook meer in de bedoeling van den uitvinder van 
dergelijke kappen (EMY), en voor het omzwikken der 
bogen kan gezorgd worden, door, zoo als EMY doet, 
wederzijds van den makelaar, die dc nok draagt, 
eenen doorgaanden gordingbalk aan te brengen, welke 
eenigzins voor de bogen ingekeept is. 

Voor het overige zijn de plannen door eene vaardige 
hand ontworpen en wel bestudeerd. Dc schouwzaal 
is vrij wel versierd, zij is licht en stemt tot vrolijkheid, 
ofschoon eene w einig meerdere deftigheid geene schade 
hadde gedaan; die van het proscenium is minder ge
lukkig, en de gordijn is te zeer eenvoudig. 

Van de eene zijde keurde men het uiterlijk aan
zien van het gebouw niet onbehagelijk, den gevel 
zelfs met veel verdienste geordonneerd en dc versie
ringen met kennis aangebragt; doch, van de andere 
zijde, eenigzins zwaarmoedig, gedrukt en niet vrolijk ge
noeg voor eenen schouwburg. Ook vond men de ver
binding van romeinschen stijl met grieksche vormen 
vreemd. Vrij algemeen vreesde men, dat de uitste
kende muren, achter de oprillen, een slecht effect zou
den maken. Men wenschte de daarop geplaatste 
beelden door iets anders vervangen te zien: eene 
voorgestelde beweging bij een stilstaand beeld is iets 
tegenstrijdigs. Op de facade werd nog aangemerkt, 
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dat, hoewel niet zonder verdienste, zij, bij een zwaar 
aanzien, tocli eene pretensie tot ligt held en fijnheid 
vertoont, waardoor bij den beschouwer eene tegen
strijdige gewaarwording ontslaat. Om zich hiervan 
te overtuigen, stelle men zich voor, dat de portiek 
met kariatiden en alle overige heelden weggenomen 
zijn, dan blijven er zware massa's over, die door de 
pilasters, waarop de beelden rusten, even als door 
contrcforten, worden versterkt. Men behoeve slechts 
de voorfacade aan de beide uiteinden te beschouwen, 
om van hel zware aanzien overluigd tc zijn, cn dit 
wordt nog vermeerderd door een zwaar hoofdgestel, 
brcedc pilasters en een rustiek stylobaat, die alle 
zamen werken, om eenen indruk van kracht cn vast
heid te geven, hetgeen niet hel karakter van eenen 
schouwburg moet zijn, en dat door dc beelden niel 
kan weggenomen worden, die wel rijkdom aanbren
gen en door hunne allegorische be teekenis eenen zin 
aan de voorstelling trachten tc geven, maar die dat-
geen, wal zwaar is niet ligt kunnen maken. Ook 
keurde men beelden van vier el lengte, cn kinde
ren van drie el hoogte, al te kolossaal. 

De zijgevel is tc centoonig cn mede door dc zware 
lijsl van 45 cl onafgebrokenc lengte le zwaarmoedig 
en de portieken aldaar zeer gedrukt. 

De teekeningen zijn met zorg uitgevoerd; het ge
heel is geen onverdienstelijke arbeid, doch de inwen
dige distributie en het geheel is niet volkomen genoeg 
om liet als een model aan te prijzen. 

Ten aanzien van hel ontwerp N°. 2, gel. mei de 
spreuk: Het uitwendige ran een gebouw, enz., is 

over het algemeen het oordeel niet zeer gunstig. 
Hoewel de platle gronden veel goeds bevatten, cn 
de ronde vorm niet ondoeltreffend is toegepast, acht 
men dc verdeeling der plannen onbevallig en te onre
gelmatig; de commuiiicaticii zijn verward, de ver
schillende passages belemmeren elkander, een geregel
de om- of doorgang ontbreekt, daar van dien onder 
het tooneel bij dag geen gebruik kan gemaakt wor
den: de trappen zijn niet zeer geschikt voor de 
controle, en die naar de dertle verdieping zijn on
gunstig geplaatst; terwijl er doorgaande veel ruimte 
verspild is. De bureaux zijn gedeeltelijk verhor-
gen en niet goed geplaatst, daar de voetgangers 
aldaar degenen zullen belemmeren, die uit de rijtui
gen komen; terwijl de wachtkamers voor de bedien
den, als builen het gebouw geplaalst zijn. bij de 
distributie is echter op verschillende zaken gelet, die 

in het ontwerp N°. 1 ontbreken, als: de noodige 
bureaux bij iederen ingang, afzonderlijke toegangen 
voor de bezoekers van den minsten rang, de zoo 
even genoemde wachtkamertjes, een afzonderlijke loc
gang tot dc konings-logc, eene woning voor den 
directeur, gelegenheid voor paarden om op het too
neel le komen, cn middelen om het tooneel, des 
noodig, le vergrooten. 

Hel tooneel heeft, wat den vorm betreft, echter 
iets zonderlings, daar, bij cene breedte van 13 en 
cene diepte van 28 cl, hel parterre slechts 15 el 
ruimte bevat, en waarom hier zoo geheel afgeweken 
is van de gewone afmetingen wordt niet verklaard. 
Dc aansluiting bij het tooneel is beter dan bij het 
ontwerp N°. 1. 

Dc vorm van den foyer, met dc vele deuren, 
maakt de surveillance nioeijelijk; deze foyer schijnt 
ook niet goed begrepen. De kolïijkamers zijn te ver 
van het tooneel geplaatst, cn dc foyer voor muzi
kanten is tc veel van lucht cn licht verstoken. 
De kleedkamers zijn ook le ver van het tooneel ver
wijderd, tc zeer verstrooid cn le weinig in getal. 
Het decoratie-magazijn achtte men te klein, niet lot 
gemak ingerigt, cn dc toegangen almede niet gemak
kelijk; ook de bibliotheek en de schilderzaal keurde 
men te klein, en de vertrekken voor de vorstelijke 
familie, even als de trap derwaarts, niet vorstelijk 
ingerigt. 

Dc verwarmingstoestellen zijn hier wel aangewe
zen, doch uit de plannen is niet op te maken, 
hoe de menigvuldig daarin aangewezene luchtbuizen 
bij mogelijkheid kunnen communiceren niet die toe
stellen. Over dit onderwerp en andere punten, hadde 
men de geleidende memorie uitvoeriger gewenscht. 
Omtrent de benaming van de wachtkamer is opge
merkt, dat deze wel corps-dc-garde, maar niet garde 
du corps genoemd wordt. 

Dc gevels konden in het algemeen de goedkeuring 
van de Beoordeelaars niet wegdragen. Het halfronde 
deel van den voorgevel verbindt zich niet goed met 
het overige; zonderhoofd-ingang heeft hel geheel iets 
onbepaalds, terwijl het hoog terugspringende ge
deelte van de slraat naauwelijks ziglbaar wezen zal. 
De opeenstapeling van pilasters boven elkander, dat 
eene eenigzins verouderde handelwijs is, is zwak 
en wordt ligt kleingeestig. De pilasters op de hoe
ken geven ook, op dc wijze zoo als ze zijn aange
bragt, een schraal aanzien; terwijl de regthoekigo 

vensteropeningen zich daarentegen te zwaar voordoen. 
De zijgevels, met de uitbouwingen voor de woningen 
van den directeur, concierge en den kastelein, alsmede 
de kleedkamers, zijn in geene harmonie met het half
ronde deel tier facade, terwijl er gecne reden bestaat, 
om aan een vrijstaand gebouw, deze zoo veel een
voudiger dan den voorgevel te maken. 

Het inwendige heeft weinig buitengewoons, de 
balkons, de loges en het plafond, zijn eenigzins 
zwaarmoedig, zoo ook de kolommen van den derden 
rang. Het proscenium is niet zonder deftigheid, en 
de amphithcalralische schikking van loges cn galerijen 
niet ongelukkig gedacht, alhoewel minder gelukkig 
uitgevoerd. 

Uit de doorsnede blijkt niet, hoe de bovenste zit
plaatsen van dc galerij ondersteund zijn, en evenmin 
waardoor het groote waterreservoir gedragen wordt. 

Dc zoldering boven dc zaal, enkel aan dc op de 
teekening aangewezene ijzeren slaven tc hangen, 
komt eenigzins gewaagd voor, en op de constructie 
van de kap zelve zijn hier en daar aanmerkingen 
te maken. Men zoude, behalve de aangewezene ho
rizontale staaf, nog wat meerdere verzekering legen 
mogelijke zijdelingsche uitwijking willen zien aan
gebragt, waarloc onder andere zouden kunnen die
nen horizontale staven, bij de plaatsen waar de han
gers aan de dakstoelen bevestigd zijn, en men vreest, 
dat boven hel tooneel dc gebindlen nog meerdere 
wijzigingen zouden moeten ondergaan. 

Dc constructie van het plafond wcnschle men 
beter aangewezen te zien; dit geldt ook ten opzigte 
van de loges. Er zijn wel consoles, vermoedelijk 
van ijzer , aangetoond , doch deze rusten slechts tegen 
een beschot of zeer dunnen muur, en de loges ste
ken daar buiten ver uil. 

Hoe veel goeds de distributie voor het overige ook 
moge bevatten, op het geheel werd te veel aange
merkt, dan dat aan het ontwerp de uitgeloofde prijs 
kon worden toegekend. 

Aanbel ontwerp N°. 5, get. met de spreuk: LWrt 
nc doit employer, etc., viel mede geene bijzondere 
onderscheiding ten deel, ofschoon niet geheel zonder 
verdienste. De verdeeling der platte gronden heeft, 
volgens het gevoelen van Beoordeelaars, veel goeds 
en is wel begrepen, terwijl er voor cene gemakke
lijke circulatie is gezorgd. Dc communicatie met de 
voor- cn achterlokalen is echter gebrekkig, waardoor 
eene stijfheid in de plannen heerscht, die ooknadeciig 

op de opstanden werkt. Dc toegangen zijn goed 
aangebragt, maar van dc zes overdekte ingangen voor 
rijtuigen, zijn er ten niinsle drie teveel, althans die 
voor de acteurs overbodig. De wentel trappen zijn 
hier af te keuren, als gevende bij eene inrigting als 
de onderwerpelijke, aanleiding tot ongelukken; ook 
behoorde de vloer van den eenen corridor waterpas 
te liggen. De perislvle is wat smal, maar de vesti
bule ruim cn groot. De bergplaatsen voldoen aan 
derzelver bestemming, doch werkplaatsen en schilder
zalen schijnen over het hoofd le zijn gezien. De 
garde-robes zijn niet doeltreffend aangebragt, daar de 
acteurs, die met rijtuig komen, die vertrekken tot 
eersten ingang hebben. De repetiliekamer en boe
kenkamers zijn te klein, en eerstgenoemde is te ver 
van het tooneel, even als de foyer voor dc muzikan
ten. De foyers en koflijkamers met hunne terrassen, 
zijn goed ingerigt; doch men achtte het onuoodig, 
dat de acteurs cn actricen ieder eenen afzonderlijken 
foyer met balkon, en daarenboven nog eenen alge
meenen foyer hebben, die ruimer is dan die voor het 
publiek bestemd; hier was de ontwerper blijkbaar 
met zijne aangenomene ruimte verlegen. De woning 
van den concierge ware beter geheel op de eerste, 
dan grootendeels op de tweede verdieping aangebragt. 
De loges zijn tc weinig in getal, en elke afzonder
lijk te ruim van afmeting; de omgevoerde balkon 
op de bovenverdieping is niet goed begrepen, daar 
deze niet in dezelfde rigting der loges moet liggen, 
maar zoodanig geplaalst zijn, dat men opslaande, 
niemand achter zich hindere. Men vond het ook 
niet noodig, voor den Koning en de Koningin, elk 
cene afzonderlijke loge niet toegang tc hebben; al
léén voor een' schouwburg in eene Residentie, zou 
het kunnen te pas komen voor verschillende leden 
der vorstelijke familie. Voor deze loges zijn ook 
niet de beste plaatsen gekozen; de koningsloge is 
echter le laag bij den grond van het parterre, cn 
het trapje om in die loge tc komen, is niet voegzaam 
aangebragt. Er is in het plan niet aangewezen, hoe 
men op het balkon N". 44 kan komen, dat daaren
boven geheel in de lucht schijnt le hangen, zonder 
dal er in «Ie doorsnede eenige aanwijzing omtrent de 
constructie is gedaan. Eindelijk is fle plaats voor tie 
brandspuit le klein, fle toegang daartoe ongemakke
lijk en le ver van het tooneel verwijderd. 

Dc voorfacade, eenigzins iu navolging van belgi-
sche of transche gebouwen van dien aard, die ech-
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ter niet tot voorbeeld behoeven te strekken, hoewel 
niet ontbloot van deftigheid, heeft niets gezochts, 
maar ook niets buitengewoons, en geeft hier en daar 
aaideiding tot aanmerkingen. Dc hoofdafmetingcn van 
den gekozen' stijl zijn behoorlijk in acht genomen, 
maar de galerij met balustrade, tusschen de kolom
men, doet veel nadeel en is zeer verwerpelijk. In 
de wezenlijkheid ziet men altoos het onderste ge
deelte van dezelve, en er is moeijelijk iets te verzin
nen, dat het vrije en losse van eene kolonnade meer 
nadeel aanbrengt, dan eene zoodanige inrigting. De 
penanten van de vleugelportieken zijn te rank in ver
gelijking van de overige; de bustes in de atliek zijn 
te hoog, en dc beelden op de akrotères te klein. 
De zijfacades hebben weinig eigenaardigs; ook heeft 
de ontwerper er niet aan gedacht, tlat, uit een per-
spectiviesch oogpunt beschouwd, de zes bustes tegen het 
opgaand middengebouw verdwijnen achter den voor
sprong van het onderliggende gedeelte, bij welke 
beschouwing de lijst van het middengebouw zich ver
mengt met die van het lager liggend gedeelte,.om 
welke reden de eerste minder versierd had behooren 
te zijn. De lijsten aan de zijgevels zijn te grof 
geprofileerd, en hadden de blinde vensters bij twee 
kleedkamers moeten vermeden worden; ook had men 
gewenscht de lichtkozijncn onder bet portiek, op eene 
meer théatrale wijze behandeld te zien, daar deze 
geene zeer gunstige uitwerking doen. 

De vormen van tie schouwburgzaal en bet tooneel 
zijn niel ongeschikt, doch derzelvcr architectonische 
waaide is middelmatig, en bijna zonder smaak ont
worpen; zij bevatten niet veel nieuws, doch enkele 
bekende gebreken, b. v. tie pedes tallen in het pros
cenium, enz., terwijl over het geheel het decoratieve 
iets stroefs beeft. Het aanbrengen van balkons biedt 
voordeelen aan, maar bet is moeijelijk die goed aan 
te brengen, omdat ze spoedig de zaal bederven, in 
welk geval tie alhier gevondene verkeeren. Onze ze
den en gebruiken matigen bet aanlal loges-grillées; 
de bier aangebragte, doen eenigzins aan een beesten
spel denken. Dat eindelijk het luchtgat zich niet in 
het midden van het plafond bevindt, is stellig be
neden zigtbaar, en zal een' misstand geven, hoewel 
de ontwerper in de memorie het tegendeel beweert. 

Ofschoon dan niet geheel zonder verdienste, kon 
ook dit ontwerp, om al het aangevoerde, in geene 
genoegzame aanmerking ter bekrooning komen. 

Het ontwerp N". 4, get. Minerva, heeft, wat de 
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platte gronden betreft, zijne verdienste; de souter-
reins zijn doeltreffend verdeeld, de inrigting van de 
groote zaal en het tooneel is juist en aan het doel 
beantwoordende, de doorloopende gangen zijn gemak
kelijk en nuttig voor het gebruik ingerigt; dc circu
latie niet belemmerd, doch bet ware beter de trap
pen aan de voorzijde achterwege te laten, om de 
rijtuigen gelijkvloers tc doen doorrijden. De drie 
groote afdeelingen voor de zaal geplaatst zijn eenig
zins gezocht, overtollig en kostbaar, cn ten einde 
de symmetrie te bevorderen, is de ontwerper ver-

I pligt geweest, achter het tooneel, gelijke overtol
lige ruimten te houden. Men stuit echter ook bij 
dit plan, op de ongeschikte plaatsing van de bureaux; 
de voetgangers moeten toch eerst hunne biljet ten ha
len, en dan altoos, hetzij binnen, hetzij buiten bet 
gebouw, dwars over de passage van de rijtuigen gaan. 
Hij dc ingangen voor voetgangers hadden noodwen
dig ook bureaux moeten zijn; de voorstelling van de 
trappen hadde men eenigzins duidelijker verlangd, ter
wijl er een overdadig gebruik van kolommen bin
nen het gebouw is gemaakt. Volgens de memorie, 
moeten de booge authoriteilen, de bezoekers van de 
loges-grillées en de acteurs, allen van denzelfden in
gang gebruik maken, alhoewel de authoriteiten ook 
in hunne loge kunnen komen door den gewonen cor
ridor; terwijl de foyer voor de figuranten, die 
toch zelden het uitgezochtste deel van het gezelschap 
zijn, niet anders toegankelijk schijnt te wezen, dan 
door de vestibule, die voor de booge authoriteilen 
bestemd is, dat eene inderdaad vreemde schikking 
geacht werd. 

Voorts zijn er twee ingangen voor acteurs en twee 
trappen voor schilderswerkplaatsen te veel, waarte
gen een afzonderlijke ingang voor de vorstelijke 
familie ontbreekt. De salons voor die familie zijn ook 
te ver van de loges verwijderd, en niet dan door den 
algeineenen foyer toegankelijk. Twee salons waren 
er ook niet nootlig, aangezien er geene reden beslaat 
de vorstelijke familie tc scheiden, en vreemd genoeg, 
in deze salons zijn groote buffetten aangebragt, terwijl 
er geene gevonden worden in de ververschingzalcn 
voor het publiek. Twee salons voor de acteurs wa
ren mede niet noodig. Het vervcrschinglokaal voor 
het orchest ligt hier te ver van het tooneel. Voorts 
ontbreekt bet niet aan berging voor brandstoffen. In 
de memorie wordt wijders teregt gezegd, dat het de 
bedoeling van bet programma niet konde zijn, om do 
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geheele voorraad decoration in hetzelfde gebouw te 
bergen; dan, indien het de bedoeling ware, hiertoe 
de souterreins te bezigen, verwekt het bevreemding, 
dat er geene ruime toegangen gemaakt zijn, die te
vens tot het inbrengen van brandstof konden dienen. 
De repetitiezaal is volkomen donker, de garde-robe
zaal is al te groot en te sierlijk; bij de kleedkamers 
heerscht het gebrek, dat de scheidmuren ten deelc 
juist midden op eene vensteropening uilloopen. 

Het uitwendige is in eenigzins nieuwen stijl, waar
bij de ontwerper niet hel plan van SCHINKEL voor 
Herlijn niet onbekend schijnt te wezen; het wisselt 
in zware cn ligle partijen af, die dikwijls de éénheid 
breken, zoo als dit het geval is met de massa boven 
de kleine kolommen onder de portiek, die eene on
gunstige werking doet, welke bij de executie nog 
meer, dan op de teekening, in het oog zoude loopon. 
De ingangen onder deze portiek zijn ook gedrukt en 
niet aan te prijzen. Wijders is het stylobaat, dat 
in weinige harmonie met het overige staat, ter hoogte 
van 7 el, in geene goede verhouding lot het peristyle, 
dat .">ü el hoogte heeft, vooral als men nagaat, dal 
deze beide de eigenlijke facade uitmaken, daar het 
achterstaande gedeelte 22 el terugspringt, cn dus 
slechts op grootcn afstand ziglbaar wordt, waardoor 
ook het beeldhouwwerk en de basreliëfs groolcndeels, 
zoo niet geheel, voor het oog zullen verborgen zijn. 
Het taileinent is zonder waterlijst, en de architraaf 
te zwaar; terwijl het geheele hoofdgestel weinig met 
dc gekozene orde overeenstemt. De ramen in den 
voorgevel hebben geene ordonnantie naar evenredig
heid van hunne afmetingen. Hel decorative laai 
ook nog wel te wenschen over; wat minder beeld
werk, ware welligt beter geweest; dc pilasters en tie 
vensteropeningen zouden met meerdere eenvoudigheid 
waarschijnlijk een beter effect doen, cn verdient bet 
door den ontwerper aangehaalde voorbeeld van SCHIN

KEL verre de voorkeur. 

Bij den zijgevel zal het eenen onaangenanien in
druk maken, dat, bij het voorste gedeelte, de daken 
overal ziglbaar zijn, en bij hel achterste niet; terwijl 
het atliek van hel achterste gedeelte zonder eenig 
ornament is gelalen, dal le veel verschilt bij het voor
ste. De platte banden boven de porle-cocbères doen 
eene slechte uitwerking; tie indeeling van de bossages 
van den onderbouw is hier en daar, wederzijds tie 
vensteropeningen, zeer vreemd en onaangenaam voor het 
gezigt;.de zijgevels leveren ook te veel vorscheideii-

IV D. 
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J beid op; de vakken tusschen het midden en de zijaf-
deelingen zijn van beneden uit bet slylobaat tot 
onder de lijst opengelaten, en worden hierdoor van 
elkander gescheiden, zoodat de zamenhang verbroken 
is, dat iu wezenlijkheid sterker ziglbaar zal zijn dan 
in tic lijnteekening. De vakken tusschen de Ionische 
pilasters schijnen mei vensters le moeien voorzien 
worden; is dit de bedoeling, dan vreest men dat het 
onbehagelijk zal staan. 

De schouwburgzaal is op eene eenvoudige wijze 
i goed verdeeld en betimmerd, en in eenen algemeen 

bekenden smaak gedecoreerd. De Corinthische kolom
men van de galerij zijn echter builen harmonie met 

! het overige; het proscenium is naakt en zonder uit-
' drukking; de consoles onder de loges hebben gcenen 

sierlijken vorm en de menigte logcs-f/rillées waren niet 
noodig. Het parket en parterre is te hoog, in verge
lijking van het tooneel, waardoor de eerste loge vijf 
en de tweede negen el boven hetzelve verheven is. 

De kap schijn) doeltreffend zamengesteld; de con
struction zijn goed; doch men bad gewenscht aange-

| wezen te zien, hoe hel. plafond boven de zaal is za
mengesteld of gedragen wordt; hel hangt nu geheel 
op zich zelf, zijnde de zolderbalken niet eens aangege
ven en aan een irenielseld wulf kan bier toch 
moeijelijk gedacht worden. 

Dit ontwerp, dat ook alweder zijne eigenaardige 
verdiensten beefl, en met vlijt en zorg is bewerkt, 
bezit echter niet «lie volkomenheid, om hetzelve de 

J uitgeloofde prijs waardig le keuren. 
Ten opzigte van tic projecten le zamen genomen, 

waren eenige Beoordeelaars van gevoelen, dat, iu ver-
j gelijking van die, ingezonden op de eerste uitschrijving 
! dierzelfde vraag, een merkbare vooruitgang kun be

speurd worden. 

Het ontwerp N". 1, get. de Hoop, voor eene Zwem
school, onderscheidt zich, volgens hel gevoelen van de 

;' meerderheid der Beoordeelaars, gunstig ten opzigte 
van de beide andere projecten. De inrigting is doel-

'! Ireliéiul, de verdccliiig van hel hoofdgebouw en de 
kleedkamers voldoet aan hel doel. De behuizing is 

• echter wal klein en bekrompen, zoowel mei opzigt 
lol hel woonlokaal als len aanzien van de vergader-

li zaal voor bel publiek. De overdekte galerij is ook 
eenigzins smal, en tusschen de zwemplaatsen had 
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men communication naar de galerijen gewenscht. De 
kleedkamertjes zijn goed geplaatst, doch de badka
mertjes schijnen niet afgesloten, maar alleen met op
gaand schutwerk gescheiden, dal, wclvoogolijkheids-
halve, anders behoorde te zijn. 

Er wordt niet opgegeven hoe, en in hoeverre, het 
water van de zwemkommen in verband slaat met het 
water daarbuiten. Nergens wordt er gesproken van 
eene zwemschuit, en het blijkt niel hoe men deze 
binnen een' der zwemkommen zou kunnen brengen. 
Ook wordt er niet van eene springplank gewaagd; 
terwijl eene overdekte bergplaats voor gereedschappen 
wenscbelijk ware. De bodems der zwemkommen lig
gen horizontaal; terwijl men uit bet programma moet 
opmaken, dat dit zoo niet bedoeld is. en dat de bo
dems alleen op het diepste gedeelte respectivelijk op 
één, twee en vier el onder A. P. moeien liggen. 

De stijl is eenvoudig, niet zonder smaak, maar 
bevat ook niets nieuws: er is, zoo als een der Beoor
deelaars aanmerkt, denkelijk niels overbodigs. De 
wanden der galerijen zijn zoo volkomen ellén, -als 
maar eenigzins mogelijk is; dit kan voor de uitvoering 
wenscbelijk zijn, maar voor de scboone bouwkunst is 
het al le naakt. Het ongelukkige denkbeeld, om alles 
goedkoop le willen hebben drijft men dóór in de 
kunsten, en de kunstenaars worden er zoo mede ver
vuld, dat hunne projecten er dan nog de kenmerken 
van dragen, wanneer zij onbegrensd mogen werken, 
en aan den stroom hunner denkbeelden den vrijen 
loop kunnen laten. 

• De constructie is over bet algemeen weinig betee
ken ends, en heeft het gebrek van steen voor te stel
len, ofschoon het gebouw van hout is, voornamelijk 
van toepassing op de ronde architraven en bogen. 
De scheiding tusschen de verschillende waterbasins is 
te zwak, en, volgens de aangewezene zaïnenslelling, 
niet bestaanbaar. 

Over het algemeen heeft het ontwerp tc; weinig 
uitstekends om iu genoegzame aanmerking ter be
krooning te komen. Slechts een Beoordeel aar ver
klaarde zich daarvoor. 

Het ontwerp N°. 2, get. .Xicmanl bout er in dc 

stad, enz., is uitgebreider en vollediger dan het eer- \ 
ste: er is meer aan de behoefte van eene zwemschool 
voldaan, ofschoon hel plan niet zeer eenvoudig, eenig
zins gezocht en verstrooid is, en meer zamengotrok-
ken had kunnen zijn. Zoo vele bergplaatsen en loka- i 
len voor bedienden zijn overbodig, daar deze zich f 
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| bij het onderwijs onder de galerijen en overigens in 
het bureau ophouden. De waterdiepten zijn niet 

!; goed aangeduid, de afhelling behoorde volgens het 
beloop van de waterbedding en niet volgens de dwars
doorsnede te beslaan; zoo als het nu is kan hel voor 
onachtzamer] gevaarlijk wezen. 

De ontwerper heeft eene keersluis aangebragt, om 
het water op een vast peil te houden. Een der Be
oordeelaars acht dit zeer goed, doch een andere is 
van gevoelen, dat dit, om verschillende redenen nog 
al moeijelijk zijn zal, en, daar hier bepaaldelijk eene 
zwemschool voor de slad Amsterdam, aan het IJ gele
gen, bedoeld is, waar het gemiddeld en gewoon ver
schil lusschen eb en vloed slechts ö.'i duim bedraagt, 

I het bouwen van zulk eene sluis onnoodige kosten zou 
/ veroorzaken; terwijl om bel geheel zoodanig in te rig-

ten, dal die sluis tevens diene het etablissement bij 
hooge stormvloeden legen bei water te beveiligen, dit 
zeker niel gemakkelijk zijn zoude. 

De facade bezit archileclonischen rijkdom cn de 
hout-constructie is ziglbaar, ofschoon, legende bedoe
ling van bet programma, bet gebouw voor den con-

! cierge gemetseld is. De bouwstijl zeifis echter min
der bevallig, eenigzins vreemd, zweemende naar het 
arabiscbe, doch daardoor minder gepast voor het doel; 
in het front is ook geene harmonie lusschen hel hoofd
gebouw en de vleugels, en bij het eerstgenoemde 
geene overeenstemming tusschen bet soubasement cn 
bet bovengedeelte. De ramen van de hoek gebouwen 
zijn niet begrijpelijk van constructie; die van hel 
hoofdgebouw zonder stijl, eenigzins arm aan versiering 
en builen harmonie met de deur. 

De construction zijn slcrk, maar kostbaar; in de 
doorsnede is geene overeenstemming lusschen het 
uit- en inwendige. De leekeningen zijn vrij slordig, 
door gemis aan schaduwlijnen, zijn ze niet behoorlijk 
voltooid; de détails kunnen door het eerste gebrek ook 
slecht beoordeeld worden. 

Slechts een der beoordeelaars keurt het ontwerp 
N°. 5, get. Ier ligchaamsccfcning, het besle, doch de 
overige een van de minste of het minste van de andere, 
hoewel ook de eerste daarop verschillende bedenkin
gen beeft. Een Beoordeelaar maakt dadelijk aanmer
king op de bijhoorende memorie, waarin gezegd wordt, 
dat men bij hel programma geen gewag maakt van de 
behoefte eener zaal voor gymnastische oefeningen, en dat 
den ontwerper, door de bijvoeging van zoodanig lokaal, 
het geheel vollediger voorkomt. Ongetwijfeld ligt 
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het niet in den geest van het programma den ont
werper in zijnen arbeid te belemmeren, cn hem niet 
te vergunnen alle zoodanige uitbreiding aan zijn ontwerp 
tc geven als noodig is, om tot een goed cn volledig 
project te geraken: maar minder betaamt het den ont
werper, volgens het gevoelen van dien Beoordeelaar, 
zijn belervveten te toetsen aan hel minder doorzigt 
van hen, die bij de uitschrijving van bel programma 
dienen te welen, of bij de zwemkunst de gymnastic 
moet verbonden zijn, minder omdat beide zaken niet 
kunnen vcreenigd worden, als wel, omdat die verce-
niging niet verkregen wordt door de bijvoeging van 
slechts eene zaal, zonder meer; — de ontwerper laat 
daarop volgen, dut hij zijnen gekozen' uilerlijken 
vorm beier kon verkrijgen door die bijvoeging. Dil laat
ste is, zoo als genoemde Beoordeelaar opmerkt, hel 
zwak van menig ongeoefend compositeur, die, om het 
eene of andere moeijelijke der vraag te ontduiken, 
zich ruimten zoekt, door ongevraagde zaken te doen 
dienen tot verbetering van soms slecht gekozene distri
bution. 

Het plan heeft voorts iets behagelijks door des
zelfs besloten eigenschap; eenige Beoordeelaars vvensch-
ten het uitzigt van de kollijkanier op de zwemplaats 
vrij le hebben, omdat aan ouders, voogden of geleiders 
van jongelieden wel eenig toezigt over bel geheel mag 
gelalen worden. Ook werd hel als een gebrek be
schouwd, dat men niet in de eigenlijke zwemschool 
kan komen, zonder door de kollijkanier of door de 
de zaal voor gymnastische oefeningen te gaan. De 
gangen vóór de kleedkamers aan dc landzijde zijn 
overbodig en geven noch meerdere verbinding van de 
lokalen, noch gemak aan de bediening; voorts wenschte 
men de kleedkamers meer verdeeld, en ook enkele 
kamers voor onderwijzers. Overigens beeft het ont
werp de verdienste, dat de verschillende klassen af
zonderlijk toegankelijk zijn; ook bier is gedacht aan 

eene plaals voor dc zwemschuit. Omtrent de bodems 
der zwemkommen wordt men in het onzekere gela
ten, cn verlangde men ook meerdere aanwijzing om
trent de constructie van het onderste gedeelte der 
gangen, rondom de zwemplaatsen, die aan drie zijden 
door water omringd zijn. Over het algemeen achl 
men de construction bij dit project te zeer veronacht
zaamd, zoo zelfs, dal de wijze waarop ze zijn aange 
wezen zou doen vooronderstellen, dal de ontwerper 
er niet genoegzaam mede bekend ware. 

Hel uitwendige past geheel voor een steenen. 
maar minder voor een houten gebouw; men had de 
hout-constructie gaarne eigenaardig uitgedrukt gezien 
en vindt men geene reden die constructie te verber
gen: integendeel geeft bet aan den ontwerper gelegen
heid iets smaakvols daar le stellen, getuigen vele 
Bebouwen in Duitschland en Zwitserland. Hel archi-
teclonisch gedeelte beeft ook iets zwaks; er zijn wel 
geene grove fouten begaan, maar men loopt daarvan 
weinig gevaar als men oude vormen navolgt. Het is 
eene navolging van den villa-Stijl, doch hierin is reeds 
zoo veel gedaan, dat vrolijk, los cn vlug is, dat men 
mag verwachten er niel beneden te blijven. De bo
gen, door de ijzeren kolommen gedragen, zijn overi
gens niet behagclijk van vorm, en de lichtkozijnen 
van de gangen cn eerste verdieping gedrukt en onaan
genaam van gedaante." 

Ten slolte werd deze vierde Algemeene Vergade
ring, aangezien er dit jaar geene bekrooning kon 
plaats hebben, onder dankzegging aan de beden voor 
de beloonde belangstelling, met eene allezins gepaste 
toespraak, door den Voorzitter geslolcn. 

Accordeert met het geëxtraheerde uit de notulen van 
de in hot hoofd dezes genoemde Vergadering. 

l)f 8*cretariêi 

Is. \VAR.\SLNCK. 
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Aan de Redactie der Bouwkundige Bijdragen. 

ALKMAAR, den 19J™ Augustus, 184G. 

v oor de wetenschap kan slechts eene onafgebro-
kene reeks van uiterst naauw keurige en op daartoe 
geschikte plaatsen gedane weerkundige waarnemingen 
eenige waarde bezitten. 

Dat, om hieraan te voldoen, bij menigeen de 
gelegenheid, de lust, dc naauw keurigheid en de lijd 
ontbreekt, is ligt na tc gaan. Al deze vereischlen 
echter bezitten goed geplaatste, zich zelve registrerende 
werktuigen. 

Ik neem de vrijheid , UEd. cene leckening cn be
schrijving te doen toekomen van eenen zich zei ven regi-
strerenden windwijzer, welken ik te Helder heb doen 
oprigten, met verzoek, zoo dezelve dit waardig ge
keurd wordt, in de zoo geachte bouwkundige bijdra
gen, uitgegeven door de Maatschappij : lol bevordering 
der Bouwkunst, te worden opgenomen. 

Boven de, op den llelderschen zeedijk afgezon
derd slaande woning van den Opzigter over dc Pro
vinciale Waterstaatswerken C . v»n BUI STERR, is een ii 
eikenhouten windraam a lang 2,00, breed 0,25, dik 
0,02 el aan het vooreinde pijlvormig met lood bezwaard, 
en aan het achtereinde zeer dun afgewerkt, geplaatst, 
welke eene te lood staande bouten spil b b in bewe
ging brengt. Aan deze spil is binnenshuis aan houten 
armen c c vier en een halve; slag van een koper' 
schroefvlak d d d gehecht, hetwelk 0,ö(i diameter, en 
0,52 el spoed heeft. Tegen den omtrek van dil schroef
vlak is eene houten schuif cc aangebragt, welke door 
leiding in twee te lood staande vaste sponningen f /', 
en door rolletjes g g op en onder het schroefvlak i 
werkende, hij elke omwenteling der schroef, cene I 
op- en nederwaartschc beweging moet aannemen. Aan 
de gemelde schuif e c zijn boven elkander, op eenen I 
ouderlingen afstand, gelijk aan den spoed der schroef
lijn, drie potloodjes h h h in vcerbuisjes t i t , welke | 

dezelve steeds zacht buitenwaarts drukken, bevestigd. 
Tusschen twee hoven elkander waterpas aangc-

bragte ijzeren sporen k k en / / , beweegt zich zijde
lings een raam m m m wi, hetwelk van een beugel-
ijzer n n voorzien is. In de kast o o o o is een uur
werk besloten, hetwelk door het gewigt p p en den 
slinger q </, lang ongeveer 1,52 el, in beweging gehou
den en geregeld wordt, en levens hel rondsel r, 
zoodanig in het beugelijzer n u grijpende, rond voert, 
dat hel raam m m in m, in den lijd van twee etma
len van dc regter- naar de linkerzijde, eenen weg van 
0,18 el lengte aflegt; hetzelve wordt door een gewigt 
zijwaarts gelrokken, zoodat het rondsel cn uurwerk 
slechts de beweging regelt. 

Dit houten raam, hetwelk in cene schuin afge
werkte koperen lijst begrepen is, wordt in de twee
maal 21 of 18 uren van een nieuw blad eenigzins 
stevig papier voorzien, cn na hel uil zijn werk liglen van 
het rondsel r weder naar de regterzijde teruggebragt. 

Hel blad papier is 0,52 hoog en 0,48 el lang, door 
de horizontale lijnen in 52 windstreken verdeeld, ge
vende de middellijn het Zuiden en de boven- en on
derlijnen het Noorden aan. Verticale lijnen verdce-
len hetzelve daarentegen in 48 deelen of uien. Wan
neer de windvaan a door den wind rondgevoerd wordt, 
zal de schuif c e en daardoor de potloodjes h h h in 
beweging worden gezet. Bijaldien de wind het compas 
rondgaat, en alzoo al de windstreken doorloopt, wor
den de polloodjes juist eenen schroefgang, dat is 
0,52 el de boogie van het blad papier of 32 windstre
ken, op of neer gedreven, terwijl het raam door het 
uurwerk regelmatig in één uur tijds '/« gedeelte van 
deszelfs lengte vooruitschuift. Door deze twee bewe
gingen wordt alzoo ieder oogenblik de windstreek op 
het papier aangetcekend. 
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Telkens wanneer liet papier van het raam m m , 
na twee etmalen gediend te hebben, vernieuwd wordt, 
en dc wind gedurende dien tijd hel kompas rond is 
gegaan, wordt het middelste potloodje weder op liet 
blad gebragt door de schuif uit deszelfs werk te lig-
ten, en eenen schroefgang op of neer te zetten. Zoo 
echter de wind ongemerkt binnen de 48 uren ander-
halfmaal het kompas mogt rondloopen, zoo zoude ten 
laatsle hel bovenste of onderste potloodje, dat het 
middelste reeds in werkzaamheid vervangen had, mede 
van het papier worden afgeschoven, en dus dc rig
ting des winds niet meer worden aangeschreven. 

Om in dil zeer zelden voorkomend geval te voor
zien , heeft men aan de schuif twee ijzeren liglers n n 
bevestigd, welke, indien bij klimming hel onderste, 
of, bij daling van de schuif het bovenste potlood hel 
papier verlaat, door het afwerpen van de klink v V 
den wekker w in beweging brengt, en den waarne
mer waarschuwt dal de schuif verzet moet worden. 

De schijven s en / zijn twee op dunne ijzeren 
spillen zeer ligt draaijendc en met de spil b b iu ver
band gestelde zwenk raderen, dienende om aan dc 
windvaan a de te groote schommelingen le benemen, 
zijnde de geringe cn ongestadige bewegingen reeds 
door het zwiepen van de lange dunne vaan zelve voor-

komen. Bij stormweder kan op het rad s eene soort 
van vang neergelaten worden, om alsdan door cene 
geëvenredigdc wrijving de gestadige cn korte en ruk
kende bewegingen le matigen. 

Gedurende ruim een jaar werkt dc beschrevene 
windwijzer te Helder onafgebroken, onder de zorg 
van den voormelden opzigter, en vormt op de 
achleraanvolgcnde bladen papier eenen legger van dc 
aldaar waargenomene windstreken. ') 

Figuur 2 stelt, lot verduidelijking, op eene schaal 
van V» der ware grootte, het blad voor, waarop de 
toestel de windstreken van den middag van den 5Hc" 
Julij tot den middag van den 5d0" Juli), 1815, heeft 
aangeteckend. 

Hopende dat deze bijdrage eenigen liefhebbers van 
weerkundige waarnemingen niet ongevallig zal zijn, 
heb ik de eer, enz. 

Dc Ingenieur van den Waterstaat: 

J. OUTT. 

') De ondergeteekendc vleit zirli met de hoop, dat de resultaten, 
getrokken "it dc Tabellen van den z.ieli zclven registrérenden vvind-
wijzer. alsmede de d igclijksclic, door gemelden opzigter ('.. VAS DER 
STEUR, met de meest mogelijke naamvkeiirighcid gedaan wordende 
waarnemingen op den barometer, den thermometer, den psehij-
cbometer, den regen- en uitdampingsmetef in een Tijdschrift zal 
kunnen worden opgenomen. 

B I J V O E G S E L T O T D E B E S C H R I J V I N G ESZ. 

VAU DE 

ülliü'JJÜJlUül 12 ïl I M ü M N I I I M i P l M i M 
O P H I T 

V A L K H O F T E X I J H E G E X , 

.Vedegedee/d door A. OLT.UANS. 

Zie het 4* en 5d' stuk van den derden en liet l ' , c Stuk van den tierden Jaargang der Bouwkundig» Hydrogen. 

Üa)at bij cene beschrijving, gelijk dc onze, elk na- II genoodzaakt ziet het wijde cn glibberige veld der 
rigt uit cchle bron voortgevloeid welkom is, zal niet vooronderstellingen le betreden, is hel een geluk le 
betwijfeld worden. In de droevige ondervinding ver- noemen als men de werken van mannen aantreft, 
keerende, hoe weinig men meestal omtrent onze ge- die, door hunne veelomvattende Studie en plaatselijke 
schiedkundige gedenkteekenen ingelicht wordl, en hoe kennis daartoe in de gelegenheid gesteld zijnde, al 
men zich op grond van een paar woorden, dikwerf 1 datgene mededeclen, wat omtrent dergelijke gedenk-
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tcckenen te hunner kennis is gekomen. Elke tak || ons daarin belangrijk is voorgekomen, ten aanzien van 
van beoefening der geschiedenis kan daarmede zijn onze beschrijving en derzelvcr strekking, 
voordeel doen, en voorzeker de geschiedenis der bouw- De geleerde VAN HASSELT heeft ook hier zijnen naam 
kunst niet hel minste. j; weder gehandhaafd als een ijverig onderzoeker en be-

l)e geleerde Is DE BETOCVV heeft getracht aan eene vorderaar der Vaderlandsche geschiedenis. Zijne vroe-
dergelijke behoefte le voldoen, door alles iu hel licht gore betrekking van Secretaris van dc Rekenkamer 
te geven, wat bij omtrent den Ruig van Nijmegen ver
meld gevonden bad en zijne Lotgevallen, enz. van den 

van het hertogdom Gelder werd door hem benuttigd 
om al datgene uit de archived te verzamelen, wat eenig-

Burgt binnen Nijmegen, benevens liet Hij voegsel tol de zins voor de geschiedenis kon dienen, en zijne vol-
Lotgevallen, enz., verstrekten ons ruimschoots tol ge- ji harding kan blijken uit de menigvuldige uittreksels 
schiedkundigen grondslag, waarom wij dan ook niel van oude rekeningen, welke als hechte grondslagen 
dan met dankbaarheid daarvan mogen gewagen. Al 
dus de verdiensten van Is IIE BKTOIIW erkennende, 
hadden wij gaarne gewenscht meerdere bijzonderhe
den omtrent den Ruig te vernemen, daar door eene 
beschrijving van bel gene nog le zijnen tijde aanwezig 
was, gepaard niet eene opmeting, waarvan wij vroe
ger gesproken hebben, althans voor het bouwkundige 
veel zoude gewonnen zijn. De minste kleinigheden 
in oude rekeningen vernield, konden hier licht ver
spreiden, doch het scheen dat Is DE BETOLW op dit 
veld niets geoogst had. 

De lotgevallen zijn zonder jaartal, doch hel Bij
voegsel is uitgegeven in 1804. Dit zijne overige ge-

door hem gebruikt werden voor zijne geschriften, en 
waaruit ons eene menigte wetenswaardige bijzonder
heden omtrent zeden en gebruiken, enz., zijn mede
gedeeld. 

VAN HASSELT'S Bijdragen zijn uitgegeven te Arn
hem, bij J . II. MOEI.EMAN, JOHIOI en wel in 1805. — 

Dil jaartal bewijst, dat Is DE BITOIW bij de uilgave 
van zijne lotgevallen, enz. en bet Hij voegsel (in 1804) 
daarvan geen gebruik beeft kunnen maken. Het zijn 
een aantal rekeningen van den jare 1551) tot hel jaar 
1689, welke alle min of meer betrekking hebben tol 
het Valkhof. Hel ineereiideel dezer rekeningen ver
meldt een groot aanlal van kleine reparation, en levert 

schriften hebben wij ook aangenaaid Nijmegen ver- op zich zelf reeds een belangrijk geheel op omtrent 
deehl in Wijken, Stronten, Steegen, enz., uitgegeven dc vergelijking van dagloonen, bouwstoffen, enz., en 
in 1805, bij A. VAN GOOR ES ZOOS, te Nijmegen. In wij houden dil onderwerp belangrijk genoeg, om, in 
dil laatste vonden wij voor het eerst melding gemaakt verband met andere dergelijke opgaven, behandeld te 
van een werkje van G . VAN HASSELT, ten titel voe- worden, zijnde zulks de financiële zijde onzer Vader-
rende: Bijdragen voor den Buig. Het was onzeker, I landsche bouwgeschiedenis, welke nog veel opheldering 
of IN DE BETOCVV reeds bij zijne Lotgevallen hiervan behoeft. Hetgeen ons overigens voor het doel onzer 
gebruik gemaakt had, want nergens was aldaar dit beschrijving nullig toescheen laten wij hier volgen. 
Werkje aangehaald; niel onwaarschijnlijk was het daar- !! 1587. In dit jaar werden, op last van den Proost 

van Oude Munster, te Utrecht, 100,000 steenen gele
verd tol eene herstelling van den Burg. Dil gclal 

entegen, dal dil werkje laler uitgekomen was, en 
de naam alleen van den geleerden VAN HASSELT was 
genoegzaam mei roem bekend op bel gebied der ge
schiedenis, om bijzonder daarop de aandacht le ves
tigen. 

Gedurende ons onderzoek stelden wij dan ook pogin-

schijnt aan tc duiden, dat déze herstelling niet onbe
langrijk moet geweest zijn. De prijs bedroeg l J / 2 gul
den per duizend sinks. 

1588. In dil jaar werden er vele ijzerwerken ge-
gen ui het werk, on. dil slukje te bekomen, doch hel bruikt. Alen vervaardigde loei. eene I.eeuwenkooi (Lcu-
scheen dat dd hetzelfde lol ondergaan had als de wenhugs); ook wordt aldaar van een'I.eeuvventoren ge
stukjes van IN DE Bi.ro. w, die, zeo als Professor REIT- sproken. Men schijnt dus alhier, even als in den 
VESS reeds vóór een Ivvinliglal jaren getuigde, loei, Tower le Londen en in de Louvre te Parijs, wilde 
mlerst moeijelijk Ie bekomen waren. Thans evenwel, beesten bewaard le hebben. 
nu onze beschrijving iu deze Bijdragen bel licht beeft 
gezien, is dit werkje, waarnaar wij reeds sedert lang 
verlangd hebben, in onze banden gekomen en wij reke
nen ons verpligl, als naschrift alhier le leveren, wal 

1505. Werden, op last van den Deken, toiler Ca
pellen op Ier Borch geleverd, 25 melders kalk, a 15 
grool. 

1597. In dit jaar zien wij eene aanzienlijke som 
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uitgegeven voor de tijmmcringen totter Capellen. Hier
toe werden onder andere geleverd: 

40 riston leijen tegen , ƒ 33. — groot. 

H08<i fg lood i 25. 14 » 
204 u n » >i 10. lb' H 

8 )t tin » » —. 40 >i 
Een nieuw kruis en weerhaan op die Ca-

prl/e tegen * . » 17. 16 " 
De leidekker maakte 2i roeden daks tegen . u 24. 06 » 
3.000 steenen » . . » 3. 00 >. 

Dil is de belangrijkste niededeeling, welke ons uil 
de rekeningen van vvs HASSELT gedaan wordt. Wij 
zien daaruit, dat in dat jaar aan de Capellen eene 
meer dan gewone herstelling beeft plaats gehad. Wij 
zouden het meervoud van het woord Capellen, op 
grond van eene gebrekkige wijze van schrijven, kun
nen betwijfelen, doch zulks is overbodig, daar bel 
des noods zeer goed is aan le nemen, dat beide ka
pellen hersteld werden. Het kruis echter en de weer
haan kunnen niet anders geplaatst zijn dan op de acht
hoekige kapel, want het plaatje naar PRONK >) geeft 
ons het bewijs, dat, gedurende de 18 l lc eeuw, op den 
puntgevel, waartegen de Concha der Romaansche ka
pel rust, nog een steenen kruis aanwezig was. Dil 
kruis nu, de groole hoeveelheid lood en leijen, het 
dekken en de kleine hoeveelheid inelselsleenen geven 
ons genoegzame aanleiding, om ons gevoelen om (rent 
de laatste verandering der achthoekige kapel, ver
meld op pag. 557 van het 4e en 5c stuk dezer Hij-
dragen, le wijzigen. Deze verandering, namelijk hel 
in baksteen verheugen van den achthoek, welke bo
ven het dak der galerijen uitsleekt, werd door ons 
aldaar gesteld onder de herstellingen, welke GATIIA-

RINA VAN K L E E F , in 1450, aan den Burg deed uitvoe
ren *). De vrij duidelijke aanwijzing van deze reke
ning noodzaakt ons deze verhooging in hel jaar 1507 te 
stellen, hetwelk, wel is waar een verschil van eene 
halve eeuw uitmaakt, maar desniettegenstaande geene 
der vroeger door ons gemaakte vooronderstellingen om
ver werpt. Het gelal van 5,000 inelselsleenen komt 
tamelijk wel overeen met de oppervlakte van den 
verhoogden muur, cn de vorm van het verhoogde dak 
is groot genoeg voor deze hoeveelheid lood en leijen. 

Ken en ander is een groot bewijs dat dergelijke 
oude rekeningen noodzakelijke grondstoffen voor eene 

') Zie plaat II lig. f>. 
•) Zie de Bouwgeschiedenis, pag. 307 van bet 4' en 5' stuk van 

den vorigen jaargang. 
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bouwgeschiedenis zijn, omdat men veelal de plaats 
der herstellingen vindt aangewezen en, omdal de hoe
veelheid der bouw stollen de uitgebreidheid van deze 
herslellingen doen kennen. 

1405. In dit jaar werd de put hersteld. 
1415. In dil jaar werd de brug geheel vernieuwd: 

de onkosten bedroegen 10 R. gulden 4';'i bin. 
1520. Lil eene rekening van den Lobilschei: Tol 

blijkt, dal in dil jaar een loren van den Burg ondervangen 
en hersteld werd: de onkosten bedroegen 850 gulden. 

1535. Hel schijnt dal. men reeds vroegtijdig den 
tulsteen verkocht beefl, ten minste uil eene tekening 
van JAC. GERBRANTS, rentmeester van het kwartier van 
Nijmegen, blijkt, dal men toen aan den schipper WIL

LEM, die het marktschip op Antwerpen voer, 21 tonnen 
Dug f steens verkocht, voor de som van 12 ponden 15 
schellingen, van 40 groolen vlaamsch het pond. Deze 
duijfslecn, welke bewaard werd in den oldeu stal, was 
meerendeels metten groeten wint nedergewagl ;!). Het 

i is le begrijpen, hoe of men ook reeds in dien lijd dezen 
tufsteen gaarne kocht tol hel vervaardigen van tras 
of cement. De Heer VAN HASSELT zegt, dat zelfs, len 
tijde van zijn Secretariaat van de Rekenkamer, 
zulke verknopingen meermalen plaals hadden en dat 
het gelal van verkochte tonnen, van de laatste hon
derd jaren alleen, een' ongclonfclijkcu slapel voor 
oogen zoude stellen. De groole begeerte naar dit 
materiaal is dus mede als eene «Ier oorzaken van 
den ondergang van dil gedenkteeken le beschouwen. 

Even als bij IN DE BETOCW vernield wordt, had 
men zonder ongerief den ringmuur kunnen behouden, 
want deze behoefde niet onderhouden te worden. 

Eene andere rekening van dil jaar meldt ons, dal 
Mr. DIERICK VAN HE.YSHERCE , timmerman van de slad, 
(J gulden 10 Stuivers ontving, voor het vernieuwen 
van de balken in den groolen (reuzen) toren en wel 
op den bovensten zolder of verdieping, ten einde te 
voorkomen dal bel leijendak zoude inslorlen. 

Uit eene derde rekening blijkl, dal de Burggraaf 

woonde' boven de Poort. 
1570. In dit jaar werd de Rttrg, ter gelegenheid 

van de komst der Koningin van Spanje, hersteld, 
liet schijnt, dal deze iu dien lijd zeer verwaarloosd 
was: len minste, wij zien in den daartoe van hunger 
hand gegeven' last, dat men het voirnoemde lluijss 
versien solden van Hacken, Vensteren, Ditcren cn Poir-
len, als andere uocflijcke reparation. — De rekening 
van JACOR GERBRANTS bevat dan ook eene groote 
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lijst van geleverde bouwstoffen en betaalde werkloo-
nen, welke grootendeels besteed werden voor de aff-
gcmaeckle Corners boren bij die Saletten, voirls an 

de nijo Koecken Provianthuis, Voetbancken, enz. 

Men ziet daaruit, dat de deuren rood geschilderd 
werden, dat M. ERNST 9 wapenschilden geschilderd 
heeft, waarvan 3 voor de Koningin, 5 voor Zijne 
Excellentie (den Hertog van AI.UA) en 3 voor de stad 
Nijmegen. Voorts zien wij nog, dat HENRICK VAS POEL-

WIJCK, WILLEM JANSSEN en JACOB DIE VERWER 9 Carolus-
gulden ontvingen voor eene door hen vervaardigde 
schilderij op den muur van de groote zaal, dacr men 
geene Tappisserije hangen cost. De kunstenaars schij

nen, hoewel te vergeefs, 12 gulden geéïscht te 
hebben. De geheele som van deze rekening bedraagt: 
950 Pondvl. 15 schell. 2 groot. 

1572. In dit jaar hield dc Hertog VAN ALVA ver
blijf op den burg. Daartoe werden ook herstellingen 
veriigl, op bevel van den hocffmeester (maréchal des 
logis) JOIIAN MORENO. Het schijnt, dat alstocn de 
Hellebaardiers van Zijne Excellentie en huisgezin 
(gevolg) niet alleen de glazen gebroken, maar zelfs 
zoodanig huisgehouden hebben, dat dc meubelen tc 
zamen vernield, verbrand en gebroken zijn, sulcks 
datter van Scabellen, Taeffelen, Bancken ende anders 

nijet gebleven is. 

1603. In dit jaar werden 10,000 klinkers gekocht, 
om het gewelf boven in den Backtom te vernieuwen. 
Dus alweder een naam voor een' der torens. 

1019. In dit jaar werd in de kapel leghen dijc 
Borchgreven Kuckcn eenige kleine reparation van ijzer
werk gedaan. 

Aan hel slot van onze bouwgeschiedenis, hebben 
wij melding gemaakt van het huis Holland. Dil. huis 
wordt, even als reeds bij IN DE BETOLW vermeld was, 
ook in deze rekeningen cn wel in het jaar 1369, 
1390 en 1414 vermeld, zonder dal evenwel omtrent 
de plaats daarvan eenig licht wordt verspreid. De 
Heer VAN HASSELT was geneigd, den naamsoorsprong van 
dit huis toe le schrijven aan WILLEM, Graaf van Hol

land, Roomsch Koning, in dc bouwgeschiedenis ver
meld. 

Omtrent de plaatsing verwijst hij ons op cene re
kening van 1595, waaruit blijkt, dat Prins MAURITS, 

ROELOF VAN EWICII als bewaarder of concierge van het 
Valkhof aangesteld heeft, en dal het huis Holland hem 
als woonplaats is aangewezen. Het schijnt, dat alle 
volgende conciergen dil huis bewoond hebben, zcodal 
dit tot de slooping den naam voerde van hel concierge's 
huis. IN DE BETOUW had dus de plaats kunnen aan
wijzen. Zoo veel is zeker, dat dit huis afzonderlijk 
heeft gestaan. 

KORTE BOUWKUNDIGE MEDEDEELIÏNGEN, CORRESl'ONDEVnCN, enz. 

BINNKXLANDSCH BERIGT. 

Door den Heer R. H. VAN SOMEREN, fabrikant van 
verfstoffen, le Rotterdam, wordt sinds eenigen lijd 
eene muurverf vervaardigd en gedebiteerd, waarop 
hel welligt niet onbelangrijk is de aandacht tc vesti
gen, zijnde dit een nieuw uitgevonden middel om mu
ren, zoowel binnen- als buiten 's huis, te beveiligen 
tegen allerlei voelt tigen of roetvlckkerigcn doorslag, en 

gcoclroijcerd bij besluit van Z. M. den Koning, d.d. 
9 Mei 1816, N°. 61. 

Verscheidene personen, onder welke de Heeren F. VAN 
DER PAAUW, stads architect te Leiden, A ROODENIIURG, 

H. DEKKER, EZN. , C. OSTERMAN, architecten te 's Ilage, 

Rotterdam en Utrecht, J . PLANJER, aannemer tc Lei-
de», G. A. en J . A. BERETTA en C. CLEMENS, stuka
doors te 's Ilage en Gouda en meer anderen, hebben 
daarvan na aanwending een gunstig getuigen bij ge
schrifte afgelegd, zoodat dc bekendmaking van dit 
middel voor dezen of genen bouwkundige van nut 
kan zijn, waarom wij er hier de aanwending en het 
gebruik van opgeven, opdat hel bij voorkomende ge
legenheden beproefd en toegepast kunne worden. 

Deze verf is min of meer stecnkleurig, en, even 
als alle gewrevenc natie of aangemaakte verf, brciuch-
tig; zij wordt op de muren aangewend met eenen 
gewonen verfkwast. 

Alvorens hiertoe over tc gaan, moet, indien het 
eenen gepleisterden of gcslukadoorden gang betreft, vooraf 
het stukadoorsel of pleisterwerk afgekrabd en afgebor
steld, en de muur ontbloot worden; alsdan beverwe 
men dien niet de muurverf, zorg dragende, dal 
men die in dc poriën der slcenen en de openingen 
lusschen deze goed doe indringen en ze daar-

D. IV. 

mede vuile: nu late men het gevcrwde goed droo-
gen, hetgeen zeer spoedig geschiedt; waarna men de 
drooge vakken len tweeden male bevcrwt en, na op 
nieuws goed droog te zijn geworden, zulks ten derden 
male herhaalt; op deze laatste verflaag strooije men, 
nog nat zijnde, eenig zand, opdal het stukadoorsel 
goed vasthoudc, hetwelk men er nu gerust overheen 
kan werken. 

Indien de muren schraal met kalk zijn gewit ge
weest, dan vege cn horstele men deze slechts 
schoon af, en beverwe ze zonder voorafgaande 
afkrabbing, op de wijze als voren. 

Indien een muur doorgaand vochtig cn vlekkerig 
is, doet men wel, dien geheel le beverwen, opdat 
niet hier of daar de vlekken of het vocbl door het 
onbeverwde dringen. 

Om nieuwe gebouwen tegen den genoemden last 
bij voorraad tc beveiligen, late men het gemetselde 
eerst goed droogen en beverwe het dan op de 
voormelde wijze. Ook tot hel beveiligen van fraai 
bepleisterde buitengevels, in de sleden en op buiten
verblijven tegen onlsierenden vlckkcrigcn doorslag, is 

deze muurverf een allesaldoend middel, en niet min
der is zulks het geval legen de roetvlekken op schoor-
steenmuren. Alvorens deze le verwen, doe men den 
roelach tigen doorslag goed afkrabben en af boenen, en 
late dan den muur eerst goed opdroegen. 

Nog zij den gebruiker dezer verf kennelijk, dat 
dezelve niel, gelijk sommige thans beproefd wordende 
middelen door hardheid, barst en afvalt, hel 

lijne stukadoorsel doel afspringen, dat ook dc kleur 
niet door anderen kalk of verfdekkingen doorschijnt, 
maar dat men gerust over de daarmede beverwdc mu
ren allerlei andere verwen kan heenstrijken. 

13 
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Eindelijk dient tot narigt der gebruikers, dat deze 
muurverf noch slinkt noch bederft, cn dat, indien 
zij onverhoopt, gelijk alle natte verf, door zeer 
lang staan le dik voor hel gebruik mogt worden, 
men dan dezelve volslrekt met geene lijnolie moet 
aanmengen; men wordt alsdan uilgenoodigd, om 
de daarloe door den uitvinder expres hiertoe gefabri
ceerde dun vloeibare olieachtige specie bij hem afzon

derlijk te ontbieden, tegen denzelfden prijs van de 
muurverf, ten einde de verdikte verf daarmede goed 
te klutsen en aan tc mengen. Tot kennelijke onder
scheiding van alle onverhoopte namaak, worden de 
potten en potjes, waarin deze geoctroijcerde muurverf 
hij het gewigt wordt afgeleverd, beplakt met eene 
etiquette of kenschrift, waarop de naam cn het wapen 
des eigenaars van dit octrooi II. II. VAN SOMEREN staan 
gedrukt. 

De prijs is 50 Cents pr. half ncd. pond. 

Is. WARNSINCk. 

AisrilDAl, December. 184G. 

De Redactie verzoekt den Gebruikers dezer muurverf, haar wel 
tc willen mededeclen, hunne Verkrcgcnc resultaten, bij dc aanwen
ding dier verf, ten einde die in liet belang der eigenaars van per
celen, enz., te kunnen kenbaar maken. 

— Bij het in werking brengen van het cellulaire 
gevangenis-stelsel, achten wij het niet onbelangrijk 
het volgende uittreksel mede te deden. Het is ge
lrokken uit de beschrijving van de gevangenis te Pen-
lonvillc, door den Architect, den Majoor-Ingenieur 
JEIIII. 

In eene van die noordelijke voorsteden van Londen, 
welke, door de ongeloofelijke vermeerdering van bevol
king en van huizen, welhaast in de omhelzing van de 
groote stad zal verdwijnen en misschien haren naam 
ten hoogste als wijk zal mogen bewaren, ziet men ter 
regterzijde van den zachtkens rijzenden straatweg een 
kolossaal gebouw, welks bestemming men oogcnblik-
kelijk ontwaart. Aan de voorzijde slaat in het mid
den het groote Poortgebouw, uitspringende naar de 
zijde van den straatweg. Dit voorgebouw heeft vier 
pilasters, welke met werkstukken van opus rusticum 
versierd zijn, terwijl het geheel door cene eenvoudige 
atliek gedekt is. Aan beide zijden sluiten zich dc 
woningen van den gouverneur en van den kapellaan 
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aan; deze woningen zijn een weinig achterwaarts ge-
plaats en hebben, bij dezelfde hoogte als het Poort
gebouw, slechts eene gclijkvloerschc en cene lage eerste 
verdieping; daarvoor is een glooijend terras aangebragt, 
dat naar de twee zijmuren van het Poortgebouw leidt. 
Achter dit Poortgebouw verrijst de voorgevel van het 
eigenlijke gebouw, het middelgebouw, dat oneindig 
veel hooger en in denzelfden z waren doehnatigen stijl 
gehouden is, benevens een vierkante klokkeloren van 
welks beide zijden de voorste gevangenisvleugels uit
gaan, hebbende vier verdiepingen, elk voorzien van 
twee cn twintig tralie-vensters. De onderste verdie
ping wordt van buiten gezien, bedekt door den ring
muur , welke 20 voet hoogte heeft en eene op
pervlakte van ruim 9 morgen insluit. Van het 
iniddelgebouw spreiden zich de vier kolossale vleu
gels, van welke reeds twee door ons vermeld zijn, 
in eenen waaijer-vorin uit. Daar tusschen liggen rade
ren, wier spaken zamcnloopcn in een klein tien-
hoekig huisje, omringd door ijzeren traliën. Twee 
andere gebouwen van denzelfdcn aard, doch van lang-
werpigen vorm, loopen evenwijdig niet dc voorzijde 
van het gebouw. In de hoeken van den ringmuur 
zijn kleine huisjes van 4 tot 5 vensters iu de breedte 
gebouwd. 

Wij komen nu tot het inwendige. Uit de vierkante 
binnenplaats, waarop men door de poort toegang ver
krijgt, komt men in het eigenlijke gebouw, door mid
del van eenige trappen en wel in eenen gang, in welken 
de bureaux, enz. (offices), van den gouverneur en diens 
plaatsvervanger, van den commissaris en de secretarissen, 
van den kapcllaan cn van den geneesheer aanwezig 
zijn; terwijl eenige trappen naar dc boven-verdiepin-
gen leiden, alwaar de kapel cn de kamers voor herstel
lende zieken geplaatst zijn, cn waarvan wij nader 
zullen spreken. Uil den gang komt men in de groote 
middelzaal of hal; aldaar heeft men de vier armen 
der gevangenis voor zich, wier gangen men als het 
ware met eenen blik tot aan hel einde kan overzien. 
Het licht valt door vensters in hel gewelf aangebragt, 
cn aan het einde van eiken gang is een venster ge
plaalst, dat de hoogte van het geheele gebouw bereikt. 
Ook zijn er nog zijvensters aangebragt, zoodat genoeg
zaam licht voorhanden is. De armen of gevangenis
vleugels, welke, zoo als wij reeds gezegd hebben, in 
waaijer-vorm aangelegd zijn, hebben eene aanmerkelijke 
lengle, daar zij 21 cellen in de lengte bevatten. De 
bouwstijl, gedeeltelijk met vlakke pilasters, gedeeltelijk 
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met soortgelijke kraagsteenen of consoles, waarop de 
ribben van het gewelf ruslcn, is eenvoudig, doch vol
komen voor hel «loei geschikt. Aan elke zijde zijn 
de cellen drie hoog boven elkander geplaatst; ijzeren 
galerijen, gedragen door ijzeren consoles, loopen 
voorhij de deuren; twee dergelijke dwarsgalerijen of 
bruggen verbinden dezelve op dc bovenste verdiepin
gen. De trappen zijn van opengewerkt ijzer, ja al
les is van ijzer en zeer sterk, hoewel zoo dun moge
lijk, om het doorzien niet te belemmeren. In bel 
midden van elke ccllenrccks op elke verdieping, is 
een vertrek voor eenen wachter. Wij zullen nu «Ie cel
len bezoeken. De deur is zeer dik cn daarin zijn 
twee openingen, die van buiten gesloten worden, de 
eene tot het inschuiven der spijzen, de andere tot hel 
opzigl houden. Dc deur is eenvoudig om den beamb
ten tijd tc besparen. Het veerslot gaat open door hel 
eenmaal omdraaijen van tien sleutel. In gevallen, 
waarin de geheele inrigting van de gevangenis en het 
getal der wachters niet dezelfde waarborgen opleve
ren, worden onderlusschen kunstmaliger' voorzorgen 
aanbevolen. De cel heeft eene lengte van 15 voet, bij 
7 voet breedte, op eene hoogte van 9 voet, en beslaat 
alzoo eene ruimte van 819 kubiek voet. De muien 
tusschen de cellen en die der galerijen zijn twee
steens of 18 duim dik, zoodat elke gemeenschap 
afgesneden is; de buitenmuur is 0'/2 duimdikker. Het 
gewelf is uit klinkers gemetseld, waarop specie of 
aarde, «lie weder bedekt is mei eene asphaltlaag, tlie 
den vloer van de hoogere verdieping uil maak I. Hel 
gewelf is één voet tlik; in de bovenste reeks is bet-
zelve, even als de buitenmuur, voor alle zekerheid ver
sterkt, terwijl daarenboven ijzeren krammen ingemet
seld zijn. Het vensterraam is geheel van gegoten 
ijzer en kan niet open, het glas is mat geslepen en 
van buiten zijn twee ijzeren dwarss tangen aangebragt. 
In elke cel staal eene houten tafel, aan den muur vast
gemaakt en cene houten schabel of driestal; boven dc 
tafel is tic gaspit, welke gedurende bepaalde uren 
brandt. In den eenen hoek is eene houten bewaarplaats 
voor eenige boeken, voor de noodzakelijke voorwer
pen tot het schoonhouden cn het aankleetlen en eenig 
gereedschap, eindelijk voor dc hangmat, die bij dag 
opgerohl is, terwijl zij des nachts aan ijzeren ringen 
vastgemaakt is, welke twee ringen uit tien muur ste
ken, zoodat tleze hangmat tie breedte van tie cel 
beslaat. De slaapstee beslaat uil eene paardenharen 
maltas en hoofdkussen, twee lakens, twee wollen 
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dekens en dekkleed, terwijl in buitengewone koude 
nog meer deks wordt gegeven. In den anderen hoek 
van de cel, is het zuiveriiigstocslcl geplaatst, namelijk, 
een koperen wasbekken met loospijpen en een kamer-
gemak, dat tloor water gezuiverd wordt; eene dub
belde waterkraan staal hiermede in verband. De ijze
ren watergoten, welke langs dc galerijen loopen, 
zijn op zulk eene wijze dwars afgedeeld, dat het ge
deelte water, voor elkeen dagelijks ter beschikking 
gesteld, ongeveer een kubiek voel bedraagt. 

Wat de inrigting tot luchtverversching aangaat, 
cene zaak tlie ties te meer van belang is, omdat, zoo 
als reeds gezegd is, tie ramen digt'zijn, ten einde 
elke gemeenschap tusschen dc gevangenen af te snijden, 
zullen wij nader spreken. Dit is nu de algemcene 
inrigting tier cellen; de bijzondere hangt af van hel 
bedrijf van tien bewoner. Spreken wij slechts nog van 
de klok, in het midden van elke cellenrij geplaatst. 
door middel waarvan tie gevangene een teek en kan 
geven, als hij hulp of een bezoek verlang! : waarbij 
dan aan de buitenzijde van de deur een uitspringend 
werktuig het nommer van de cel aanwijst, vanwaar 
het teeken gegeven is. 

In zulk eene cel brengt de eenzame gevangene 
zijne dagen cn nachten tloor, totdat hij, al nadat 
zijn vonnis luidt, naar cene strafkolonie vervoerd, 
of vermindering van straf krijgt en vrijgelaten wordt, 
ten zij tlat niet zijne overbrenging naar eene andere 
gevangenis bevolen zij. Bij zijne komst wordt hij da
delijk in de ontvangst-sectie gebragl, die het grootste 
gedeelte van de kelder-verdieping van het administra
tie-gebouw beslaat, waarbij de plaats tot bewaring 
der komenden , de baden, de berookings-kamer, kleed-
en inspectie-kamer en 10 cellen aanwezig zijn, welke 
cellen slechts 9 voel lang, 6 voet breed en 8 voet 
hoog zijn, dat bij het kort oponthoud tier gevangenen 
genoegzaam is. De strafschuldige blijft hier zoo lang, 
tottlat dc geneesheer hem verklaart le kunnen op
nemen; vervolgens wordt hij zorgvuldig onderzocht, 
gereinigd, het haar gesneden en hem tie gevangen-
kleedij aangetrokken. Hel eten en «hinken wordt, op 
vasl bepaalde lijden, in uappen en bekers, door de 
opening in tie deuren geschoven, nadat een eigenaardig 
daartoe bestemd werktuig ze in de galerij van onde
ren naar boven geheschen heeft en een wagentje met 
rollen, langs de ijzeren leuning loopende, en met schud-
laden en schuifplanken voorzien, dc spijzen aan elke 

1 cel afgeleverd heeft. Het schuifvenster aan de deur 
13' 
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is zoodanig ingerigt, daf men den gevangene kan gade- wijze is nu al liet overige ten nutle gemaakt, en wel 
slaan, zonder door hem gezien te worden. i voor magazijnen, waarin zoowel de ruwe stollen, als 

Vervolgens moeien twee inriglingen beschouwd de in de gevangenis vervaardigde goederen bewaard 
worden, die opliet lot van den gevangene van wezen- zijn, voor levensmiddelen, steenkolen, enz., voor be-
lijken invloed is. Wij bedoelen de wandelplaatsen en drijven, die boven te veel gerucht zouden maken, als 
de kapel. Wij spraken reeds van de uiterlijke ge- j tinmieren, enz. — Voorts zijn bier nog de eet- en 
daante van de eersten, namelijk, hoe of zij als stralen werkkamers der ondergeschikte beambten, de keuken, 
in een middelpunt zaïnenloopen, om welk een gang het luchtververschingstoeslcl, enz. Aan het einde 
is aangelegd, die met vensters en een dak voorzien, de van den regter voorsten vleugel zijn de strafecllen. 
gelegenheid geeft de wandelplaatsen gade te slaan. Men moet zich evenwel deze kelders niet als don-
Een gedeelte dezer plaatsen is voor slecht weder over- j kcre gaten voorstellen. Op eenige plaatsen zijn zij 
dekt. Daar het gelal der afzonderlijke wandelplaat- gelijk met den beganen grond, op andere zijn zij 
sen 114 bedraagt, zijnde meer dan een vierde der ge- i slechts drie voet onder denzelven, en zien uit op eene 
vangenen, als men degenen aftrekt, die op eene an- gezonkene binnenplaats. Door het aanwenden van 
dere wijze beweging hebben, zoo kan men dagelijks, bin- cement, enz., is overal droogte bereikt. Op de bin
nen vier uren tijds, eiken gevangene een uur beweging nenplaats, tusschen dc twee middelste vleugels, ziet 
in de vrije lucht toestaan. Is hier geheele afzonde- men nog den pul, die geboord is en 570 voel diepte 
ring bereikt, dan is dit nog meer het geval in de beefl. Deze levert dagelijks 7200 gallons water, welke 
kapel. Hier gold het aan de beginselen van afzondering gepompt worden door gevangenen, die ook weder 
getrouw te blijven, en desniettegenstaande zulk eene afzonderlijk in eene cel bezig zijn. Sinds kort heeft 
inrigting te maken, dat elke gevangene den geestelijke men zich ook daartoe bediend van een werktuig, 
kon zien en levens door de beambten kon bewaakt Tot dusverre de kelders, enz.; wij moeien nog spre-
worden. De gestoelten zijn in gebogene lijn aan- ken over de ziekenkamers, in de eerste verdieping 
gebragt, op vijftien rijen achter elkander, elke rij van het administratie-gebouw, welke naast de kapel 
ter boogie van een hoofd boven de voorgaande uitsle- geplaatst zijn. Deze zijn nog slechts weinig gebruikt, 
kende. Elke sloel is op zij en van boven geslolcn en daar de gewone cellen ruim en luchtig genoeg zijn, 
alleen van voren open, zoodat het gezigl op den om de behandeling van de meeste ziekten zonder 
preekstoel, die zoo geplaatst is, dal de gezigtslijn van hindernis te doen plaals hebben. Dat dit mogelijk 
elke zitplaats daarin zamcnloopt, vrij is. De ge- is, is bijzonder te danken aan bet verwarming en ven-
vangene in zijn gestoelte komende, sluit de deur en tilatie systema, dat door het geheele gebouw toege-
als tie rij gevuld is, sluit de opzigter, tloor het om- past is: eene van de uitinuntendsle inriglingen van 
draaijen van eene kruk , al de deuren te gelijk. De dien aard, die bij eene navolging bijzondere aandacht 
galerijen en gangen zijn zoo aangelegd, dat inden verdient, daar bet gelukken van dit gevangenis-stelsel 
tijd van 7 minuten de 2G0 stoelen bezet zijn. Voor ; hier grootendeels van afhangt. In het midden van 
het wegbrengen van degenen, die plotseling ongesteld de kelders van eiken vleugel is een verwamiings- en 
worden, is insgelijks gezorgd. In kleinere gevangenis- luchtververschingsloeslel, een kelel, waarin pijpen 
sen dan te Pentonville, zullen al deze inrigtingen aan uilloopen, die dienen tot rondvoeren van heet water, 
veel minder bezwaar onderhevig zijn. Eene groole pijp, in de open lucht uitkomende, staat 

Dit is de schikking in het algemeen en in het bij- daarmede in verband. Het stelsel is hetzelfde als in 
zonder, voor zooverre den gevangenen aangaat. Om : de kolenmijnen, waar twee waterpas liggende schach-
evenwel eene zoo volledig mogelijke beschrijving van : ten aangebragt worden, waarvan eene versche luchl 
het geheel le geven, moeien wij nog andere punten l{ inlaat, terwijl de andere de bedorvene lucht naar bui-
aanroeren. Hiertoe behoort het gebruik maken van ten leidt. Hier stroomt de versche lucht, nadat 
dc beneden-ruimten of kelders, die niel alleen in de • zij langs de oppervlakte van tien ketel gegaan is, 
Engelsche huisinrigting over het algemeen, maar ook in een waterpas liggend kanaal onder tien vloer van 
bier eene gewiglige plaats beklceden. I de middelzaal of hal, stijgt, door middel van kleine 

Reeds somden wij de vertrekken op, bestemd loodlijnige kanalen, in den muur van deze middelhui 
voor tie gevangenen, bij hunne ontvangst; op deze | naar boven en komt door eene opening, voorzien van 

eenen rooster in elke cel en wel boven, digt bij het 
vcrwulf. Het uitpompen van dc bedorvene lucht 
heeft ecliter plaals op de volgende wijze. In den vloer 
van elke cel is, digt bij den buitenmuur en schuins 
tegenover den reeds vermelden rooster, een dergelijke 
geplaatst; deze rooster bedekt een loodlijnig kanaal 
in den buitenmuur, dat uillooplin een waterpas liggend 
kanaal, onder het dak geplaatst, hetwelk, door mid
del van eene loodlijnige pijp, de lucht loost. Deze uit-
pomping van lucht wordt in den zomer door een aan 
hel boveneinde van het loodlijnige kanaal bran
dend vuur bevorderd, hetwelk daarin de lucht verdunt 
en op deze wijze tien aanvoer van versche lucht ge
makkelijk maakt. De aanvoer van lucht bedraagt 
gemiddeld 50 kubiek voet in de minuut; tie warmte 
wordt ook op eene doelmatige wijze op gelijke hoogte 
gehouden. De kosten zijn betrekkelijk gering. Dal 
naar goedvinden des zomers koude, en in den winter 
warme lucht kan ingevoerd worden, behoeft geene 
verdere vermelding. 

Volgens de oflieiëie rekeningen, bedragen de kos
ten in het geheel 90,071 pondst.15 sh. (bijna /T,080,000 
hollandsch), zoodat op elke van de 520 cellen, 175 
pond st. 4'/i sh. komen (bijna /"2100). Dit voor zoo
verre aangaat den bouw; dc bezoldigingen van de amb
tenaren bedragen, buiten hel voedsel, 020!) pond st. 
12 sh. (bijna ƒ75,000), of nagenoeg 12 pond op eiken 
gevangene, onkosten, welke gevoegd bij die van klee
ding, kost, enz., vrij grool zijn en wel in acht dienen 
genomen te worden. 

De bouwmeester van Pentonville, tie Majoor-Inge
nieur JEIIII, is tevens generaal-inspecleur der gevange
nissen , en heeft in zijn rapport aan hel parlement de 
naauwkeurige beschrijving van het gebouw, benevens 
de kosten gestaafd tloor behoorlijke bescheiden, gele
verd. In zijne noten heeft bij daarenboven het 
onderwerp uit een meer algemeen gezigtspunt opgevat, 
en voorbeelden gesteld voor het bouwen van derge
lijke gevangenissen , met inachtneming van de gevallen 
bij provinciale of andere gevangenissen te voorzien, 
alwaar, bij voorbeeld, tie rangschikking der strafschul
digen volgens ouderdom en geslacht plaats moet vin
tien. Voorts het bouwen van gevangenissen bij mili-
laire kazernen en in wanne landen, enz., enz. — 
liij de twee boekdeelen zijn een groot getal platen 
gevoegd, zonder welke de beschrijving niel duidelijk 
zoude kunnen begrepen worden. 

BUITENLANDSCHE BERIGTEN. 

Londen. — In de eerstvolgende zitting van bel 
Parlement zal een voorstel worden gedaan, tot het 
leggen eener brug over de Theems, in de nabijheid 
van de Essexstreet. 

— Onder de verbeteringen, welke deze hoofdstad 
zal ondergaan, noemt men het maken van twee 
nieuwe stralen, in de nabijheid van bet Leices terplein; 

I eene dezer straten zou eene breedte van 101 voet 
i verkrijgen; eene menigte huizen zullen dien ten ge-
| volge worden afgebroken. De kosten dezer onderneming 

zijn geraamd op 1,440,000 gulden. ' 
— De thans gebouwd wordende dokken zijn hunner 

1 voltooijing nabij, men verwacht dat één daarvan in 
het begin van 1847 voor het gebruik zal in gereed
heid zijn. 

— Dc St. Janies-kapel is van gebakken steen in 
den Norinaiidischen stijl gebouwd; de bouwmeester 
is de Heer FERRY , te Londen. 

Glasgow. — Dc hoofdkerk dezer stad, een der 
weinige goede monumenten van Schotland, is thans ge
heel hersteld; het is verblijdend le vernemen, dat deze 

>. kerk eene goede restauratie heeft ondergaan. 

Edinburg. — Het monument van WALTER SCOTT 

is op zijnen geboortedag, den 15 d e n Augustus 1.1., pleglig 
onthuld geworden. Het kolossale beeld van Carrarisch 
manner is in eene zittende houding en door I. STEELE 

vervaardigd. De hoogte van het gedenkteeken be
draagt 150 voet, het is in Gothischen stijl gebouwd, 
heeft een grondvlak van 00 vierkante voeten, rust op 
vijf bogen en is met statuetten en basreliëfs uit de 
werken des dichters versierd. De eerste steen van 
dil monument werd gelegd den 15 l l i n Augustus, 1840: 
de gezamenlijke kosten bedragen 187,800 gulden. 

Parijs. — De Heeren L. FR A SCHOT en TESSIÉ DU 

MOTAI.I hebben voorgesteld het maken van ijzeren 
ronde tunnels. 

— De prefekt der Seine heeft bepalingen vastge
steld, omtrent de hoogte der buizen binnen de stad 
Parijs. Hel maximum der hoogte van de voorgevels, 
daaronder begrepen de kroonlijsten of hoofdgestellen 
en de attieken, is: 

11,70 el in stralen, wier breedte minder is dan 
:J 7,47 el. 
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dekte en geslolene wandelplaats worden herschapen, 
des avonds lot 10 uren verlicht en even als de tuin 
bewaakt, zou deze aan den vreemdeling, die de hoofd
stad bezoekt, eene aangename verrassing opleveren. 
Deze publieke wandelplaats zou in eene wezenlijke 
behoefte der hoofdstad voorzien. 

De ontwerper slell voor, deze wandelplaats le slui-
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11,62 cl in die straten, waarvan dc breedte is 7,17 
el tot cn met 9,12 el; en 17,55 el voor die, welke de 
breedte van 9,12 el overschrijden. 

De hoogte der daken is bij hetzelfde besluit be
paald geworden. 

— Negentien architecten hebben op de tentoon
stelling van 18 lü hunne ontwerpen, restauratiën, enz., 
geleverd. De opgave dier teekeningen in den catalo- ten gedurende den tijd der tentoonstelling voordenij-
gus beslaat 7'/a bladzijden, van Nu. 2212 tol 2281. verheid; hij vooronderstelt, dat deze beneden-verdieping 

— De Heer I. N. BtOAtJT, schrijver van verschil- tol dat doeleinde kan gebezigd worden, en dat eene 
lende belangrijke werken, heeft, nadat reeds vijftig ontwikkeling van 1000 el voldoende zou zijn. 
voorgangers hel beproefd hadden, een ontwerp voor- : De breedte der bogen is ruim genoeg voor den 
gesteld, om het gebrek aan evenwijdigheid der paleizen doorgang der troepen bij koninklijke inspectiën. 
van de Tuileriën cn van de Louvre tc verbergen, om j De eerste verdieping is bestemd voor de koninklijke 
den carrousel aan de oostzijde tc sluiten, zonder den \ bibliotheek; het personeel en de magazijnen zouden 
aankoop «Ier huizen in de stralen Rohan, Chartrcs, j in de altiek worden geplaatst. 
St. Thomas, Froidmantean, Doyenne, enz., en van De middelzaal der bovenste verdieping, welke met 
den tegenwoordigen carrousel cene prachtige binnen- het museum gemeenschap heeft, zou door een glazen 
plaats te maken, aan de toekomst overlatende de dak worden overdekt. Zij zou bestemd zijn voor dc 
zorg, om het thans met huizen bedekt zijnde ge- lezers, uit hoofde van den afstand van het geraas; gedu-
deelte, tusschen dc Louvre, de straal Rohan en het ji rende de sluiting der bibliotheek, kon zij tot de jaar
paviljoen aan de zijde der Seine, weg te breken, te 
sluiten en te voltooijen. 

Dil ontwerp bestaat in eene galerij, welke de 
noord- en zuidzijde zoude vereenigen, zoodanig, dat 
de vrije doorgang der rijtuigen van de straat Richelieu, 
naar het kaai-paviljoen, achter haar bleef beslaan; dit 
zou slechts de opruiming vorderen van het hotel 
Nantes en van drie kleine huizen in de straat Doyenne, i 

lijksche tijdelijke tentoonstellingen gebezigd worden, 
welke nu in de Louvre zoo slecht geplaatst zijn, cn 
de studiën voor dien tijd doen ophouden. 

— De architecten II. LEIUS, lid van het Instituut, 
en A. DE GISORS, zijn door den minister van publieke 
werken benoemd geworden tot honoraire leden van 
den raad der burgerlijke gebouwen, in plaats der over
ledene bouwmeesters VAUOOIJER en GAÜCIIÉ. 

— De Akademie van Schoone Kunsten, tc Parijs, Deze galerij zou cene lengte verkrijgen van 270 ,j 
el. Zij zou verdeeld worden in 29 bogen, ter I heeft dit jaar voor den grooten kampstrijd de vol-
wijdtc van G en ter hoogte van 12 el; de j gende prijsvraag uitgeschreven: 
breedte der galerij zou zijn 51 el, verdeeld in j Een museum voor natuurlijke historie, inct botani-
drie gewelfde doorgangen, ieder breed 10 el en in 1 schen tuin en menagerie voor eene hoofdstad, 
het midden door gekoppelde kolommen ondersteund. !j De bekrooning heeft plaats gehad als volgt: 
Daarop zou geplaatst worden eene gewelfde verdieping, Eerste groote prijs: ALFRED NICOLAS NORMAND van 
even als de beneden-verdieping gedragen; cene attick • Parijs, oud 21 jaar, kwcekeling der architecten JAIJ 

door cene balustrade bedekt, zou de voorzijde van 
het gebouw kroonen. De geheele hoogte zou 50 el 

en NORMAND. 

1°. Tweede groote prijs: THOMAS AUGUSTIN MONGE 

bedragen en voldoende zijn om dc Louvre cn dc I van Puteaux, oud 25 jaar, kwcekeling van den archi-
naastbijgelegeiie huizen te bedekken. 

Dit eenvoudig en min kostbaar gebouw, met be
trekking tot die, welke reeds zijn voorgesteld, zou, 
volgens den Hr. BIDAÜT, op eene eigenaardige en zeer 
aannemelijke wijze worden benuttigd. 

De beneden-verdieping, door 58 bogen goed ver
licht cn eene lengte hebbende van 800 el (de 
lengte van den tuin der Tuileriën) , zou in eene over-

leet BouciiET. 

2°. Tweede groote prijs: JACQUES LOUIS FLORIMOND 

PONTIIIEÜ, van Saint Gobains (Aisne), oud 21 jaar, 
kwcekeling van den architect BOUCHET. 

De Heer NORMAND zal dus naar Rome gaan. 

St. Denis. — De noordelijke spits der hoofdkerk 
is thans afgebroken en de werkzaamheden lot nadere 
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order gestaakt. De voormalige architekt van St*. Denis, 
de Hr. DEHRET, is in den raad der burgerlijke gebou
wen opgenomen. Dc voltooijing van dit werk was door 
den Minister aan den architect DUIIAU opgedragen, 
maar hel schijnt dat hij daarvoor bedankt beeft. 

Straatsburg. — Inde fabrijk van den Hr. BLUMER, 

worden thans alle soorten van parketvloeren vervaar
digd door mechanische bewerking en worden tot 
malige prijzen afgeleverd. 

Rome. — Dc moderne bouwkunst slaapt nog in 
Italië en droomt sleeds het oude, zegt een corres
pondent der Augsburger Zcitung. Ik wil niet — 
gaat hij voort — van ondernemingen spreken, zoo als 
die van de groote hoofdwacht, op hel plein van hel 
amphiteater te Verona, die een van de fraaiste plei
nen op eene ondragelijke wijze door hare slecht be-
grepene antieke vormen ontsiert, ook niet van het 
nieuwe tribunaal (?) tc Palermo, dat de herinnering 
aan een oud gebouw onder nieuwe vormen begraaft; 
maar van groote en belangrijke bouwwerken, zoo als 
St. Paul te Rome, St. Carlo Nuoro tc Milaan, Gran-

madre di Dio te Turin, Si. Francesco di Paola te Na

pels, waarvan het eerste, naar het schijnt, uit den 
grond verrijst, zonder zich te bekommeren om den 
ouden basilieken stijl, terwijl de overige navolgingen 
zijn van hel Pantheon van Rome — een gebouw, 
welks toepassing op de kerkelijke bouwkunst door 
eenen dcgelijken bouwkundigen zin bepaald, moet 
gewraakt worden, vooral wanneer deze navolging, zoo 
als ze te Napels plaats heeft, met groole onhandigheid 
gepaard gaat. Te Florence heeft echter eene groote 
verfraaijing plaats gehad, door het aanleggen van eene 
nieuwe straat tusschen het palazzo vecchio (oude pa
leis) en den Dom. Het is evenwel zeer te verwonde
ren , dat men niet alleen niet een groot deel van de 
overige kerken, ook dezen Dom, de beroemde hoofd
kerk, onvoltooid laat, dat de voorgevel zich steeds 
even naakt vertoont, maar dat men zelfs, hoe ongc-
loofelijk zulks ook schijnc, het niet ééns kan worden in 
wolken stijl (?) de voorgevel zoude moeten voltooid 

worden. De zijgevels toch cn alle andere gedeelten 
van het gebouw zijn voltooid en derzelver bouwstijl 
is aldus tot in de minste kleinigheden aangewezen en 
voorgeschreven! — Hoe is het toch mogelijk, dal in 
eenen tijd, waarin het meer en meer veld wint de be
hoefte aan overeenstemming tusschen dc gedachten 
en de uitvoering, hel denken en het doen tc erken
nen, men nog kan spreken en twijfelen over het 
voltooijen van zulk eenen gevel in dezen of genen 
gelief koosden stijl: Het is even zoo goed, alsof men 
op de romp van den Apollo van Acgina het hoofd 
van dien van hel Relved'erc wilde zetten, of dat men 
een ontbrekend beeld uit cene grafligging van /ra 
Angclico da Ficsole, of ook van PERUGINO, wilde aan
vullen met een van RAPHAEL, of wel niet een aka-
demicfiguur. 

Zeer belangrijke inrigtingen heeft men in den 
laatsten lijd voor de begraafplaatsen gemaakt. Verona 
en Bologna hebben het voorbeeld gegeven met groote 
bouwwerken, die echter geene groote oorspronkelijk
heid van stijl of van vinding aan den dag leggen. 
Milaan zal volgen niet een plan van nog grooter' om
vang, waarbij hel denkbeeld van eereplaatsen opge
vat is, die men door middel van de hooge kunst 
deukt op te sieren; de uiterlijke vorm en de verdee-
ling is overigens alles behalve nieuw. Daar tegenover 
kunnen wij het voorbeeld van het Campo Santo te 
Napels stellen, welke aanleg inderdaad nieuw en 
indrukwekkend is. Dit kerkhof is gelegen op de 
glooijing van de C.apuaansche straat cn, te midden 
van bloemperken en treurwilgen, geniet men een 
heerlijk uilzigt op de stad, de golf, het veld, tot aan 
den Vesuvius, den berg St. Angela, de eilanden cn 
Pausiiippo. Geheele straten van graven in antieke, 
ïniddeleeuwsche cn nieuwe vormen, en uit allerlei 
soorten van materiaal vervaardigd, verrijzen aldaar en 
maken hiervan eene echte gravenstad, onder het ge
bied der zalige rust cn vrede staande. Doch ook 
hier kan men niet aan bouwkunst in den hoogeren 
zin denken, en niets behoeft bijna meer verschooning 
dan dc navolgingen, welke men aldaar van de ïnid
deleeuwsche bouwkunst daargesteld heeft. 



Bij de kunsthandelaren FHANS BUFFA ES ZOSEN, tc Amsterdam, is in het licht verschenen en bij alle solide 
Boekhandelaren in dit Rijk verkrijgbaar gesteld, de eerste Aflevering van dc 

VERZAMELING DER HOOFDBESTANDDEELEN 

G R I E K S C H E E N R O M E I N S C H E M O N U M E N T E N , 
BE LEER VAN DE OEMAANSCHE OF ZOOGENAAMDE OOJIIISCIIK B O Ü W K I W , 

imvna DE 

L E E R S T E L L I N G E N 

VOORNAArW.STE; I TA L.I A AN SC HE. B O U W M E/E;S;T E:?. S 

E. S. Heijnincx, Mz., Architect te Amsterdam. 
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Deze aflevering bevat: eenige denkbeelden van 
den schrijver, de beschrijving van bet Ghoragisch mo
nument van Lysikrales, bijgenaamd de lantaarn van 
Demosthenes, tc Athene, en vier platen, voorstellende 
den opstand en doorsnede, het hoofdgestel, bet ka
piteel, de bovenschachl der kolom en drievoet, den 
platten grond, het voetstuk, het basement en de on-
derschacht der kolom, benevens het hehndak van bet 
genoemde monument. 

De tweede aflevering zal bevatten: vervolg der be
schrijving van het monument van Lysikrales, die van den 
tempel van Theseus, te Athene, met vier platen, welke 
zullen voorstellen: het kroonornement met deszelfs 
platten grond, de figuren op het fries van Lysikrales 
monument, den opstand van tien voorgevel, het 
hoofdgestel, hel kapiteel en de bovenschachl der 
kolom van den tempel van Theseus, te Athene. 

Bij tie uitgave van dit belangrijke werk is alleen 
gedacht aan de behoefte, welke in ons land bestaal, 
zoodanig werk in onze taal te bezitten. De prijs be
draagt slechts '/A of >/« gedeelte van hetgeen soortge
lijke werken in vreemde talen kosten: een ruim debiet 
kan alleen de groole uitgaven dekken, welke hieraan 
verbonden zijn. Op deze wijze zijn twee belangen 
vcreenigd geworden, het belang der kunst en hel 
geldelijk belang der inteekenaars. Met reden kan 
men dan ook eene algemeene deelneming verwachten. 

ILunuHiuiiifu ber Jntrrkrntiiii: 

1'. lift werk zal iu folk) lórinaal worden uitgegeven, en om
streeks 20 afleveringen bevatten. 

2°. Klke maand zal er eene aflevering verschijnen, bevattende 
vier platen, een vel druks en omslag. 

3". Klke aflevering tal den in teekenaren berekend worden tegen 
ƒ 1 . 2 0 , betaalbaar bij de ontvangst derzelve. 

OVER DE CHRISTELIJKE ROÜWKUNST VAN ITALIË. 

VERVOI-C BB M>Q*. 

lechts gissen kan men het oor
spronkelijk gebruik van bet ge
bouw, bekend onder den naam 
van paleis der batl-inriglingen; 
doch, wat dit ook geweest zij, 
deszelfs zalen cn afzonderlijke 
vertrekjes leverden aan tie be
woners van bet oude Lutclia 
bet voorbeeld op, aangeboden 
door de hoofdstad van hel keizer

in rijk. De Seine verlatende, nade
ren wij den Rijn. Dezelfde slijl had nog de bovenhand 
in andere gedeelten van bet Gallisch België. Eene enkele 
eerwaardige slad, en waarvan wij weldra spreken zul
len, bestaat nog, alwaar men tie muren en de gewel
ven der baden zien kan, die de prachtige gebouwen, 
opgerigt tloor CAHACAIXA, hoewel flaauwelijk, nabootsen. 
Het is hier, dat wij het plan eener basilica vinden, 
waaraan echter nieuwere conslructiën zijn toegevoegd, 
verbindende den dubbelen absis van de basilica UEPIA 

met de pijlers cn de gewelven van het monument van 
MAXENTIUS. Zoude zulks het gevolg zijn van de ver
beeldingskracht van een ander volk, of van een vin
dingrijk vernuft? Zeker is bet, dat andere gebouwen, 
daar ter plaatse, hoewel onder de romeinsche heer
schappij opgerigt, vormen vertoonen, tbc evenzoo te 
Rome onbekend zijn, als: dubbele ingangdeuren, vesti-
bulen, zich verheffende door achtereenvolgende treden 
en versierd door overstekende omloopen of gangen, 

welke bogen vertoonen, waartoe die van het coliseum 
aanleiding hebben kunnen geven; doch die een geheel 
ander karakter ontvangen hebben, ten gevolge van het 
geringe hunner afmetingen. 

Bij de beschrijving der basilica van MAXENTIIS, 

hebben wij onwillekeurig, naar het ons toeschijnt, 
die eener romaansche hoofdkerk gegeven. 

De aangenomene uitdrukkingen voorde bouwkunst 
der middeleeuwen geven ons zeer heldere denkbeel
den van een monument, dat de naamlijst van bet 
klassieke tijdvak niel zoude kunnen geven. Aiai'it's, dictie 
bescherming van JULIASUS genoot, zoude ons iu slaat 
hebben kunnen stellen, om in bouwkundige taal de 
inwendige distributie van de basilica van MAXESTIUS 
te beschrijven. VITRÜVIUS komt ons in geenen deele 
ter hulpe. Ten einde den oorsprong van hel romein
sche te vinden, moet men hel zonder twijfel zoeken 
in tie navolging of iu hel verval van de klassieke 
bouwkunst; het karakter, dat die slijl aan dezen 
kant der Alpen nam, toont eene groole onafhankelijk
heid van de christelijke basilica van Rome. De chris
telijke bouwkunst van Rome en hel teutonisch, of 
duitsch romaansche, zijn te vergelijken met talen , 
die eene verwantschap mei elkander hebben, die af
komstig zijn van dezelfde moedertaal en wier letters 
van eenen gcmccnschappclijkcn oorsprong getuigen, 
maar die ook hunne onderlinge verschillen doen blij 
ken. De wortelwoorden kunnen hetzelfde zijn, 
maar elke taal beefl eene afzonderlijke verbuiging, 

14 
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t;en verschil in de zamcnslclliug en een nationaal ka
rakter in de spreekwijze. 

Deze vergelijking, «lie ons geheel logisch toeschijnt, 
voortzei lende, dan kunnen wij de houwkunst van de 
christelijke basilica te Rome vergelijken bij de oor
spronkelijke tongvallen van de plat romaansche taal 
(romana rustics), die slechts eene soort van verbasterd 
latijn is. Eenige woorden zijn ongeschonden, andere 
gedeeltelijk beroofd van hunnen uilgang; de buigin
gen zijn ongeregeld, de wijzen en lijden verward, en 
evenwel is bet geheel nog latijn, als het duidelijk 
wordt uitgesproken. De romaansch teutonische bouw
kunst daarentegen is in bare verscheidenheden, even 
als dc dochters van de latijnsche laai, bet romaansch 
of la langue d'oc ten zuiden van de Loire, het 
romaansch of Ia langue d'oil ten noorden. De basis 
er van is bet latijn, doch het woordenboek en de 
spraakkunst zijn iu eene stelselmatige gelijkvormigheid 
dooreengemengd. De taal verloor langzamerhand de 
klank van het latijn en verkreeg dat bijzondere accent, 
hetwelk de gemeenten van .Europa in de middeleeuwen 
onderscheidden van het tijdvak af, toen de vierde groote 
monarchie, in de Cesars van het keizerrijk, haar ver
val overleefde. 

Als algemeen karakter kan uien zeggen, dat er 
naauwolijks een leutoniscb romaansch hostaal, Stoffe
lijk zamengesteld uit overblijfselen, welke aan romaan
sche gebouwen hadden toebehoord, daar de romeinsche 
basilica bijna altijd werd gebouwd van oude mate
rialen. De rijen kolommen, de schaften, het ge
raamte van de romeinsche basilica uitmakende, ge
ven aan het monument een bijzonder karakter en 
eiscben een dak en zijpanden. Zij hebben zekerlijk 
onderling vele zaken gemeen en gelijkvormig. In hel 
duilsch romaansche merkt men een groot aantal van 
navolgingen van bel oude op, welke behendiglijk be
studeerd en aan de romeinsche basilica ontleend zijn. 
Het Corinthische kapiteel werd dikwijls met stoutheid 
en op eene oorspronkelijke wijze aangebragt. Andere 
bijzonderheden zijn slaafs nagebootst, liet groot 
verschil beslaat echter in de wijze van overwelven. 
Dc romeinsche basilica, welke onveranderlijk gedra
gen werd door eenvoudige schaften, heeft altijd eene 
houten bedekking. Het stelsel der leutonieke hoofd
kerk eisebt zamengestelde pijlers, dragende de gewel
ven. De christelijke basilica van Rome is slechts eene 
onvruchtbare overbrenging van de keizerlijke basilica; 
het duilsch romaansche is een iu zaden vruchtbare 
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boom, die voortkomt van het enten der keizerlijke 
basilica op die van het latere keizerrijk. Trachten 
wij alsnu le ontdekken, in welke landstreek de eerste 
stam van het boscb geplant werd, dat zich later 
over bet grootste gedeelte van de westelijke chris
tenheid uitstrekte. Indien het ons niet gegeven zij om 
den stichter der school te noemen, dan zullen wij 
ten minste de enkele slad vinden, die ons bel eenige 
monument, dat bel normale voorbeeld der romaansche 
hoofdkerken moest opleveren, bewaard beeft, even 
als de eenige St. Sophia-kerk van Konstantinopel bet 

voorbeeld was geweest voor al de lurkscbe moskeen. 

De ligging der boorden van den Rijn en de 
Moezel zullen in het geheugen van den reiziger allijd 
opgeluisterd zijn, met eenig eerwaardig godsdienstig 
monument, dat inderdaad de boorden van deze slroo-
men versiert en wier wateren het grondgebied der 
oude kerkvoogd-vorsten van het keizerrijk besproei-
jen. Hoewel deze monumenten rijk zijn in blijkbare 
navolgingen van de romeinsche bouwkunst, en dat 
zij om deze reden veel overeenkomst hebben met 
die van Frankrijk en Engeland, zoo bewijzen echter 
eene menigte van bijzonderheden, dal zij aan oor
spronkelijk vernuft toebebooren. 

II eigene men het eerste moei opmerken zijn de 
booge vierkante klokkentorens, met verschillende ver
diepingen, van elkander gescheiden door kroonlijs
ten, waarvan het onderste gedeelte zamengesteld is uit 
eene rij van halfcirkelvormige loofwerken, die op de 
hoeken uilloopcii iu weinig vooruitkomende pilasters, 
welke op die wijze vakken op de muren daarstellen. 
Voeg hierbij de vensiers en plein cintrc, gewoonlijk 
twee naast elkander en in het midden gedragen tloor 
eene korte kolom. Hel geheel gelijkt naar datgene, 
wat men opmerkt in de zoogenaamde anglo-saksi-
sche lorens. Niettegenstaande deze gelijkenis, geeft 
tie fijnheid der duitsche klokkentorens mei hunne 
menigte versnijdingen en hun piramidaal topeinde, hun 
een geheel verschillend karakter, met onze gebouwen 
van betzelfde tijdvak. Het heiligdom of koor eindigt 
allijd iu eenen cirkelboog of veelhoek. Hel uitwendige 

van den absis is versierd met eene opene 
zamengesteld uit eene rij bogen, zich verheffende bo
ven kleine kolommen, somwijlen gekoppeld en ver-
scheidcue bij elkander niet gelijkmatige lusscbenruim-
ten geplaatst, of versierd door paneelen, in navolging 
van de galerij. Dc grootste dezer kerken leveren 
eene merkwaardige bijzonderheid op, te weten: twee 
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koren, die men nergens anders in de christenkerken [ 
ontmoet, een' absis aan bet oostelijke en een' aan bet 
westelijke einde; dikwijls nemen zelfs de kruispanden 
denzelfden vorm aan. Dit karakter is niet alleen ge
bonden aan de onmiddellijke nabijheid der twee ge
noemde rivieren; zij bevinden zich ook in de geheele i 
uitgestrektheid der oude keizerlijke bisdommen, te 
Keulen, te Trier, te Worms, te Maintz, tc Spiers en 

te Constanz; en, indien wij eindelijk overgaan opliet 
oude keizerlijke grondgebied, tegenwoordig aan Frank- j 
rijk behoorende, dan vinden wij er een zeer merk
waardig voorbeeld van te Bcsancon. De reiziger, die 
zijnen weg naar Italië, over de Alpen door de oude 
doorgangen van den berg Cents of van den St. Gothard, 
vervolgt, kan denzelfden vorm zien, met uitzondering 
ecbler der twee in kweslie zijnde koren. De hoofd
kerk van Trente is in dezen slijl, die nog in geheel 
Lombardie gevolgd wordt, daaronder begrepen Viè-
tttont, de tegenwoordige hertogdommen van Panna, 
van Plaisance en van Modena. In Toscanen schijnt 

deze aan de Moezel cn den Rijn eigene stijl te kam
pen mei dien tier romeinsche basilica. 

De klokkentoren, hoewel allijd eene vreemde bij
voeging, vcreenigt zich niet de pauselijke basilica; 
alleenlijk bemerkt men bij den overgang van den »S7. 
Gothard, dat dezelve met kleine maar karaktervolle 
wijzigingen is aangebragt. 

Toscanen levert ons ook voorbeelden in dezen stijl, 
hoewel zeldzamer. Ten laalsle komt hij lo Rome: 
maar «laar verlaat bij ons. Hoe groot de afkeer van 
deze oude hoofdstad ook ware, om den bouwtrant 
der landen aan dezen kant der Alpen aan tc nemen, 
zoo noodzaakte bet gebruik der klokken de geestelij
ken om den teutonischen slijl te bezigen, en in een 
geval, ten minste aan de Sl. Jan- en aan de St. Paulas-
kerk (waarvan de Hr. KNIGHT eene leekening en be
schrijving geeft, plaat X.XJI), werd hel oorspronkelijk 
opgerigle gebouw door den romeinschen patriciër 
PAUUCHIUS, echtgenoot van PAVLIHA, zuster van ST. HIE-

ROBTMÜS, vervangen door een monument, waarvan het 
plan en de leekening uit Duitschland of uit Gallisch 
België waren overgebragt. 

Maar deze algemeene overeenkomst van «len stijl 
was niet het gevolg van het toeval, of van den smaak, 
of van eigenzinnigheid. De monumenten zijn, in den 
bepaaldsten zin, de geschiedkundige verklaringen «Ier 
landen, aan welke zij behooren. Zij maken, om zoo 
l<: zeggen, een gedeelte van hel geschiedkundige kostuum 
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uit. De bouwkunst is de opschik van den niensch 
in den slaat van groole vereenigingen, in den staat van 
menschelijke maatschappijen. Indien men op dc kaart 
eene lijn trekt, die de gedeelten insluit, alwaar de 
leutoniscb romaansche stijl de overhand behield, dan 
zal men zien, «lal zij op weinig na overeenkomen met 
dat gedeelte van bet keizerrijk, «lal KA«UL dc Groote 

aan LOTHABJÜS zijnen kleinzoon had toegekend. Eenige 
gedeelten zullen er niet in begrepen zijn; maar ook 
weder andere, die op dat tijdstip geen deel der slaten 
van LOTH-AMI'S uitmaakten, zijn er ingesloten. Men 
heeft dikwijls en veel over het beginsel getwist, volgens 
hetwelk de in schijn zoo willekeurige en eigendunke
lijke verdeeling van dit groole erfdeel, door bet ver
drag van Verdun in 813, beefl plaals gehad. SISMOHDI 

schijnt le gelooven, dat de eerste gesteldheid van het 
koningrijk Lotharingen het gevolg was van dc onwe
tendheid, waarin aide mede-erfgenamen waren, omtrent 
de uitgebreidheid van hunne goederen. Doch de 
koningen van dien tijd waren even goed bekend 
niet limine middelen als die van onze dagen, hoe veel 
de belasting van elke provincie bedroeg, hoe veel scha
pen, koeijen, ossen en varkens elke hunner opbragt, 
alsmede bot; veel soldaten zij er uil konden ligtcn. Het 
beginsel, dat «le provinciën en de staten, uitmakende 
het koningrijk Lotharingen, vercenigde, was gegrond 
op de magt der romeinsche grondregelen, die, hetzij 
in de staromen, hetzij in de instellingen der volken, 
begrepen binnen hare grenzen, voortduurden. Van
daar «le zamenhang dien zij bezaten, te welen: Italië, 
de provincie Romana der Galliërs, alwaar, onafhanke
lijk van tie romeinsche rcglspleging, desleden hunne 
municipale instellingen zonder storing, sedert de ro
meinsche tijdrekening hadden behouden; Rhétie, 
alwaar men nog een' der zuiverste tongvallen van het 
romana rustica spreekt; Rclgica prima, wiens bewoners 
met fierheid beweren, dat de slad Metz lang bestond 
vóór de Stichting van Lotharingen: «Ie Ripuarische 
Franken, die, op een ver verwijderd tijdstip, de romein
sche instellingen mei hunne gérmaansche wellen ver-
eenigden; Keulen, dal zich op zijnen romeinschen 
oorsprong beroept, en waar de senaat (eene soort van 
onafhankelijke republiek), onder het bestuur van den 
aartsbisschop, het aanzien en de verordeningen, door 
het keizerlijke wetboek vastgesteld, bewaarde; maar 
boven alles, Trier. Het was dit romeinsche gevoel, 
dal aan deze volken, die eenheid schonk, onder den 
scepter van KAIU;L den Groolen. liet was dil gevoel, 

14* 
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dat hunne vcreeniging onder LOTHARIUS begunstigde, 
en het verdween zelfs nog niet, toen hun bondgenoot
schap werd vernietigd. 

Wij hebben reeds vermeld, dat geene der christe
lijke basilica's van Rome haren oorsprong verschuldigd 
is aan een burgerlijk en heidensch gebouw, gewijzigd 
naar de behoeften van de nieuwe godsdienst. De 
kolommen vielen, om op andere plaatsen weder te 
worden opgerigt. Rome levert ons geen voorbeeld op 
van eene heidensche basilica, welke in eene christe
lijke kerk veranderd is. Geen enkel monument der 
oude hoofdstad bevestigt dc bewering van den orator, 
die GRATIANUS geluk wenschte met deze menigte, die 
God voor hem aanriep, in deze oude paleizen, waar 
voorheen de geregligheid werd uitgeoefend. Wij kun
nen evenwel eene stad aanwijzen, in welke deze 
bewering niet slechts eene eenvoudige welsprekende 
zin steeds zoude geweest zijn, maar wel de zuivere 
waarheid. 

Zoude het noodig zijn om de bedoeling der spreek
wijze van den redekundigen dichter le bewijzen: 
Basilicat olim ncgotiis plena, nunc volis pro tua salute 

susceptis? Het is alleen in deze stad, dat wij er de 
vertaling van kunnen vinden, die men vergeefs tc 
Rome zoude zoeken. Het is slechts daar, dat wij het 
eenige voorbeeld van cene aan de christelijke gods- | 
dienst toegewijde basilica bezitten, en waarin men bij 
het binnentreden Corinthische kapiteelen opmerkt, die, 
hun bevallig loofwerk ten toon spreidende, door den 
muur waar zij zijn ingemetseld, hoewel beschadigd, 
tc herkennen zijn; terwijl een hunner schaften, gebro
ken en van hare plaats weggenomen, als een reusach
tig blok op den grond ligt, voor den ingang van het 
monument. Deze stad is in waarheid die, waarin de 
redekundige dichter sprak, want het is Amounts, waar
van sprake is, cn de stad waarvan wij spreken is 
Trier. De oude hoofdstad van het romeinsche keizer
rijk, aan deze zijde der Alpen, toont ons het voorbeeld 
der monumenten, die mede gewerkt hebben, zelfs veel 
meer dan die van Rome, tot de ontwikkeling en voor
uitgang der christelijke bouwkunst. 

Het is voorzeker cene zonderbare bestemming van 
Trier, dat deze afgezonderde en aan de boorden van de 
Moezel gelegene slad, zulk eenen grooten invloed op hel 
lot der christenheid gehad heeft. Van deze streek 
waren die slammen, die, na langdurige verhuizingen 
en groolc omwegen, in Azië kwamen, er zich vestig
den cn, onder den naam van Galaten, de prediking van 
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den Apostel aanhoorden, getrouw aan hunne instellin
gen, wetten cn taal, tot aan den tijd van St. JERONT-

MDS. Zal het gemakkelijk voor ons zijn om in zulke 
geslachtsbetrekkingen, in zulk eene voortzetting van 
taal, in zulk eene getrouwheid aan nationale instellin
gen, vercenigende op die wijze de Galliërs van Azië 
met hunne oude landgenooten, eenige der oorzaken 
te ontdekken, die de oorspronkelijke en voorspoedige 
uitbreiding van het christendom in Gallië bevorderden? 
Trier is voor ons als eene schakel tusschen de ker
ken van St. POLYCARPUS en van St. IRENÉUS. Andere 
omstandigheden droegen bij, om de belangrijkheid de
zer stad in de jaarboeken der kerk tc doen vermeerde
ren. Het is te Trier, dat St. JEROSÏMUS studeerde en 
de heilige schriften verklaarde; te Trier werd St. AM
BROSES geboren, een der uitstekendste kerkvaders van 
het Westen, zoowel wat zijne leefwijze betreft als 
zijne prediking; dil karakter van AUGUSTA TREVI-

RORUM, dat de gebeurtenissen ontwikkelden, moest de 
magt dezer stad in alle zaken betrekkelijk de kerk 
buitengemeen vergrooten, cn bij gevolg haar voorbeeld 
meer indrukwekkend cn haar getuigenis meer gebie
dend doen zijn. 

Drie verschillende berbouwingen hebben de waarde 
der oude voetsporen van dc romeinsche basilica, welker 
tegenwoordige dom van Trier door de keizerin HELENA 

geslicht werd, veel verduisterd. De oorspronkelijke 

Oom le Trirr l). 

') Pijlers geven ons een denkbeeld van dc romeinsche bearbei
ding. Drie derzclve bezitten nog de Corinthische kapiteelen der 
oude kolommen. 

o. Iugangdeur, waarbij men nog liet overblijfsel eener romein 
schc kolom vindt. 
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distributie was dezelfde als de basilica van MAXENTIUS 

te Rome; zij bestond uit eene groote zaal of overwelfde 
plaats, gedragen door pijlers, en deze oude vorm is 
tegenwoordig zigtbaar voor het minst geoefende oog. 
Ten tijde van HINCHAR, omtrent 882, had zij haremo-
zaïken en andere ornementen, door de vroomheid 
der keizerin aangeboden, nog bewaard. Maar omtrent 
het jaar 1010 werd hel monument, een der kolom
men ingestort zijnde, gedeeltelijk verbouwd door den 
aartsbisschop POPPO. Onze teckening geeft het alge
mcene plan der basilica aan, zonder de bijvoegingen, 
welke er in de dertiende eeuw zijn aangebragt. In 
het tegenwoordige schip A, is dc romeinsche hand 
niet zeer duidelijk zigtbaar. Doch de romeinsche 
bakstccnen zijn in groolc menigte in den westelijken 
absis cn in de zijmuren B B voorhanden; cn, indien 
het mogelijk ware, om zonder gevaar «le fondamenten 
der hoofdkerk af te zonderen, dan zoude de onder
aardsche constructie der Romeinen weder tc voorschijn 
komen, vertoonende dat zij, even als de ulpiaansche 
basilica >), een' halven cirkel of tribune aan elk einde 
had. Deze halve cirkel bewaard gebleven zijnde, toen 
de basilica aan de christelijke godsdienst werd toege
wijd, gaf het toeval van den vorm aanleiding tot de 
twee koren, waardoor de kerken, waarvan de dom 
van Tn'er het voorbeeld uitmaakt, zich van al die 
der christenheid onderscheidden. Wij hebben reeds 
over het gewelf gesproken. Aan het uiterlijke werd 
de bouwkundige schikking, de prachtige absidiale 
galerij er onder begrepen, gewijzigd door de pijlers 
cn de bogen der cirkelvormige torens, die de porta 
nigra of romeinsche stadspoort van Trier meer ver-
fraaijen dan beveiligen. Men kan zulks zien in dc 
teckening, die dc Hr. DAW SON TURNER cr van gege
ven beeft, in zijn merkwaardig werk over de oudhe
den van Trier; de geringste schels zal aan de vol
maaktste der twee torens, van de basis tot aan 
den top, het algemcene aanzien geven van den ro
maanschen en duitschen absis, zoodanig als men het le 
Keulen, het noordelijkste voorbeeld, cn aan de kerk 
van PAMMACHIUS tc Rome, het zuidelijkste voorbeeld, 
zien kan. Indien men andere aanwijzingen had noodig 
gehad voor de oprigling van deze basilica te Trier, 
dan konden zij overgenomen geweest zijn van het stel-

') Het is tegenwoordig zeker, dat het romeinsche monument, het
welk met bet bisschoppelijke paleis van Trier een ligchaam uitmaakt, 
evenzoo eene basilica met een' absis en gewelf is. , 
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sel van gewelven, hetwelk bestond bij dc bad-inrigtin
gen, in navolging der baden van Caracalla en Domili-
anus, van welke bad-inrigtingen dc bouwvallen nog 
heden aan het geheele aanzien van Trier, zoo als zij, 
gelegen te midden der warme tinlen van hare met 
wijngaarden bedekte heuvels, dat italiaanschc uiterlijke 
geven, dat hare voornaamste bekoorlijkheid uitmaakt. 

Terwijl de romeinsch karakteristieke trekken van 
het duitsch romaansche ontleend waren aan dc klas
sieke bouwkunst, zoo had de meest karakteristieke 
trek van dc christelijke kerk eenen tramontaan-
schen oorsprong. De eerste romeinsche kerk, zoowel 
als de hedendaagsche grieksche kerk, onthield zich 
van het gebruik tier klokken, om daarmede de geloo
vigen tot de godsdienstoefening op tc roepen. Even 
als IONA ons «le getrouwe trekken van de eerste 
christen kerk bewaard heeft, evenzoo «loet ons «lit 
geheimzinnige eiland het eerste denken, aan dit geluid, 
dat onafscheidbaar geworden is van het denkbeeld, «lat 
wij ons vormen van een lot het christelijk gebed be
stemd monument. Het leven van St. COLOMBANUS (over
leden in 598) schijnt het oudst bekende bewijsstuk 
le zijn, waarin men van dc eerste inwijding «Ier klok
ken gewag gemaakt vindt; en dc geschiedenis der won
deren van St. MAXIMUM'S bewijst, dat hunne aanwen
ding zich in het vervolg lot in Gallië uitstrekte. Wan
néér de duitsche torens bestemd werden om dc klok
ken le dragen, kan niet bepaald worden; doch 
zij vermenigvuldigen zich op dat gedeelte van het 
grondgebied, beroemd door dc werken tier zendelingen, 
komende van de Brillannischc eilanden, zoo als llosi-
FACIUS te Maintz, St. GALLUS cn zijne medgezellen in 
de valleijen der Alpen. Het is in «leze streken, dat 
het geluid der klokken, van echo tot echo zich ver
zachtende, eene overal elders onbekende welluidend
heid schijnt Ie verkrijgen; voor zooveel het ons ver
gund zij om er over te oordcelen, dan was het onder 

| den invloed «lezer omstandigheden, dat de bouwing 
I cener kerk onafscheidbaar werd van die van eenen 
| klokkiuitoren. 

Dc uitgebreidheid van dit artikel verbiedt ons de 
| sporen van den bouwkundigen stijl, die zich van Trier 
! in Gallië en Duitschland verspreidden, verder tc volgen. 

Onder het aantal kerken met eenen dubbelen absis zul
len wij er vier aangeven. Dc dom van Hamberg heeft 
twee cirkelvormige absissen. Tc Rothenberg is het 
ooslelijke koor tier kerk achthoekig. De hoofdkerk 
van Maintz is meer zamengesteld; zij beeft iels ontleend 
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aan St. Petrus of aan St. Jan ran Laleraan; terwijl 

men in die te Laach de karakteristieke bijvoeging 

+ + 

+ + 

• + 

Rotbenberg 

aantreft van hel atrium, het eenige voorbeeld dat 
er buiten Italië van beslaat. Hel atrium A is aan 
het westelijke einde, hetzelve omringd den absis B, 
welke hel graf van den stichter beval. Het kruis
pand C, de drievoudige absissen D, E cn F, ontslaan, 
door de Ie Tn'cr aangewende vcreeniging met die van 
St. Petrus of van St. Jan van Later aan, van St. Petrus 

ad vinculo te Ilnmc. De dubbele absis werd ech
ter niet algemeen gebezigd. Deze inrigting gelooven 
wij heeft kunnen beantwoorden aan zekere kerkwet
telijke bijzonderheden; wij zijn van gevoelen, dat men 
haar niet elders zal vinden, dan in dc boven opge
noemde kerkelijke provinciën. In andere streken 
komen wij terug lol plannen, overeenkomstig met het 
gewone voorbeeld der basilica, dat wil zeggen, lot 
kerken met eenen enkelen absis, maar gewijzigd naar 
dc plaatselijke gesteldheid. Keulen heeft er, zoo als 
men weel, een aantal voorbeelden van. De kerk der 
Apostelen, die een' absis niet kruispanden, uilloo- j 
pende in halve cirkels, heeft, toont ons al de buig
zaamheid der afwisseling; de lorens en de absidiale I 
galerij zijn bijna algemeen. Wij gelooven, dat de vorm j 
van bet kruis, bij de oorspronkelijke aanwending, | 
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niets anders was dan de verlenging van het bovcn-
kruispand der burgerlijke basilica. Dc invloed van het 

+ • 
+ + 

TT 
IV Aposte l -kerk te Keu len . 

voorbeeld dezer laatste in Engeland kan niet in twij
fel getrokken worden. De twee voorbeelden van Home 
cn van Trier schijnen er hun aandeel in gehad te 
hebben. Norwich heeft overblijfselen van beide. De 
kapel van JULIUS CESAR, in den toren van Londen, zoude 

K a p e l van den t o r r n ' t e L o n d e n . 

cene basilica geweest zijn, indien GANDOLMUS, haar 
; geestelijke bouwmeester, niel genoodzaakt geweest 

ware om hel heiligdom tusschen de muren van den 
slottoren te doen insluiten. Zamengeslelde pijlers 
waren onaannemelijk in zulk een klein monument; 
vandaar dal men er zulke lompe kolommen in 
aantreft. 

Het teutonisch romaansche werd door de staat-
kundige eenheid in Italië ingevoerd, die de vcreeni
ging van het koningrijk Italië met het duitsche ge
deelte van het keizerrijk le weeg bragt. Deze betrek
kingen gingen de wording van Lotharingen vooraf en 
duurden na zijne verwoesting nog voort. Is het mo
gelijk om in Italië, en wel vóór de regering van 
LODEWIJI den vromen, een enkel monument in den 
duitsch romaanschen stijl, en onderscheiden van hel 
romaansche der basilica, Ie vinden? Wij kunnen 
werkelijk geen harer kenleekenen voor dat tijdvak 
ontdekken. Hebben wij niet, zal men ons welligt 
tegenwerpen, het paleis van THEODOHIC DE OSTROGOTH 

le Ravenna! Maar dit monument wordl mei dezelfde 
algemeenheid van overlevering aan TIIÉODORIC toege
schreven, die aan den koning JAN (cn niemand kan 
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zeggen waarom noch waardoor) zoo veel paleizen en 
kasteelen, in al dc streken van Engeland gelegen, toe
kent. Koning Bercngarius in Lombardië geniet de

zelfde eer, hoewel hij THÉODEI.INDE lot mededingster 
heeft; en in Zwitserland beroept zich ieder oud kasteel 
op BERTUA van Bourgogne als zijne stichtster. Eene ver
gelijking van het twijfelachtige paleis van TIIÉODORIC, 

met zijne wettige en ware graftombe, zal voldoende 
zijn om de vraag tc beslissen. Het graf komt juist 
met den bouwtrant van dat tijdvak overeen; eene 
edele cn klassieke uitdrukking straalt daarin door; 
het paleis is duilsch in al deszelfs trekken. 

Het kan zijn, dat het teutonisch romaansche tloor 
LODEWIJK den vromen in Italië is ingevoerd; want 
vóór zijne regering zal geen enkel monument, zoo als 
wij zulks hierboven hebben doen opmerken, het te
gendeel bewijzen. De kerk van St. Castor le Coblenlz 
levert een der meest karakteristieke voorbeelden van 
dien stijl op. Deze kerk is bij de reizigers bekend. 
Zij werd gesticht op kosten van LODEWIJK en men 
zegt zelfs, onder zijn onmiddellijk loezigt. Wanneer hij 
zijne italiaansche bezittingen bezocht, dan was Paria 
zijne begunstigde verblijfplaats, en wij vinden in deze 
stad een aantal kerken, die getrouwe navolgingen zijn 
der domkerken van dc Moezel en van den Rijn. 

Drie dezer kerken, St. Michel, San Pietro in ciclo 
d'oro en St. Theodoras, afgebeeld in het werk van den 
Hr. KNicnT, bestaan nog heden; men zag er zonder 
twijfel een grooter aantal vóór de omwenteling. Dc 
overblijfselen van dc oude hoofdkerk bewijzen, dat 
zij in denzellden stijl gebouwd was; Pavia werd 

St . U i d . c l to Pavi . i 

ellendig verwoest tloor de heiligschennentle plunde
ringen onder JOSEPH en onder de Franschen; zij lijdt 
nog onder tic gevoelloosheid harer tegenwoordige be
woners. San Pietro in, ciclo d'oro, alwaar Boërus 
begraven ligt, werd door de Franschen verwoest en 
geplunderd. 

Maar de muren van hel monument, waarvan 
tegenwoordig nog een aanmerkelijk gedeelte bestaat, 
zouden hebben kunnen of kunnen nog bewaard wor
den. Evenwel liet nog het bestuur der stad 
grootendeels het noordelijke zijpanti slechten, ten 
einde de uitgave voor het onderhoud, tloor hetwelk 
men hetzelve had kunnen bewaren, tc verminderen. 
Het inwendige er van was rijkelijk versierd tloor fresco 
schilderwerk, even als het overige van het gebouw, 
hetwelk aan de verwoesting is overgelaten. Hel plan 
van St. Michel is, hoewel het eenige overeenkomst 
met de romeinsche basilica heeft, echter regelmatig 
en bezit veel uitdrukking. Al deze keiken hebben 
de onderscheidene karakters van den teutonischen of 
duilschen stijl; het is onmogelijk om er niet de ko
pijen van Tiier, die over Coblenlz gekomen zijn, in 

j| op tc merken. In tleze weinige voorbeelden zien 
wij kleine veranderingen, tlie een bijzonder ken-

: merk aan de verschillende kerken van den Rijn ge
il ven, zonder hare algemcene gelijkvormigheid le ver

liezen. Wij moeten echter bekennen, dat wij ons 
!! geenszins bedriegen door gedurende nog eenigen lijd 
! het oogenblik tier invoering van tien tc Trier gebe-

zigden stijl le verschuiven. Dc innige betrekkingen 
i| tusschen Italië en het Rijndal duurden steeds voort; 

en men moet eene groote kracht aan de bewijsgron-
\ den toeschrijven, tlie iu slaat zouden zijn, om aan dit 

italiaansche voorbeeld van teutonisch romaanschen 
| stijl eene latere dagleekening tc geven. 

Wij kunnen niet mier tlan een laatste voorbeeld 
aanhalen, het is St. Ambrosias te Milaan. Dit monu
ment is een tier belangrijkste der middeleeuwen. Vol
gens het gewone plan der romeinsche basilica ge 
bouw tl, bezit het krachtige afmetingen, en, hoewel van 
een zwaar karakter, is bet echter vrij van die wan
staltige bcelden-verzanieling, waardoor de kerken van 
dc achlstc eeuw zoo dikwijls misvormd zijn gewor
den. In deze kerk, even als in St. Agnes tc Rome, 
beslaan galerijen, en boven tleze galerijen, vensters. 
St. Ambrosias werd geheel hersteld tloor den aarts
bisschop OHERTO en diens opvolger PHILIPPUS, en tlat 
wel legen het einde tier twaalfde eeuw. Bij tleze 
gelegenheid, schijnt tie oorspronkelijke stijl van het 
monument niet vernield te zijn ge worden, hetgeen ech
ter gebeurde toen tie kerk op nieuws hersteld werd, 
iu tic dertiende en veertiende eeuw. Het was ten 
tijde tier tweede herstelling, tlat men dc kruisbogen, 
tlie men er in opmerkt, aanbragt. 
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Het meest onderscheidende karakter van St. Am-
brosius bestaat iu het prachtig atrium A , hetwelk 

f > « S t . A I Ti ! L i l k e r k 

zoo groot is als het schip. Wij gevoelen daaraan den 
invloed van Rome; cn hel algemeene plan van 
het gebouw bevv ijst tien eerbied, dien men steeds be
toond heeft voor de apostolische basilica, hoewel door 
den duitschen indruk gewijzigd. 

Wij verlaten alsnu den romaanschen stijl in zijne 
latere ontwikkeling. De Hr. BUNSEN neemt eene theo
rie aan, overeenkomende met die van eenen schrij
ver, welke de oudheden van Sicilië door den Hr KJUGHT, 

in een hedendaagsch maandwerk (Ia Revue d'Edim-
bourg, rol. LXIX 95), heeft ontwikkeld. De Go-
thische houwkunst was niet het gevolg van de toeval
lige ontwikkeling der kunst; zij is haren oorsprong 
niet verschuldigd aan metselaars of aan onbekende 
werklieden, hanterende den troffel en den houten 
hamer, vorderende en achteruitgaande in hunne po
gingen en iu hun streven naar geheele volmaking van 
het werk; deze bouwkunst was de schepping van het 
genie van een grool meester, die gebruik maakte van 
de vormen en van de denkbeelden, hem geleverd of 
ingeboezemd door de monumenten van zijnen tijd, 
maar die dezelve met de oorspronkelijkheid van het 
genie met. elkander wist te vercenigen. Deze kunste
naar schiep het golhieke ineens, met al zijne eigen
aardigheden. Op welke school kreeg hij zijne op
leiding.' Er bestaan, wij geloOven zulks, bewijzen, die 
ons veroorlooven om le vermoeden, welke de mannen 
waren, onder wier invloed hel talent van den eersten 
gothieken kunstenaar weid opgeleid en gevoed. Maar al 
kunnen wij gissen, wie de meesters geweest zijn, zoo 
is het ons evenwel niet vergund den naam van den 
leerling le kennen. Even als die van zoo vele andere 
weldoeners der menscliheid. zal zijn naam voor allijd 
onbekend blijven. 

In het gothieke op het vaste land, werd het 
voorname denkbeeld der basilica steeds onderhouden. 
Er bestond in dezelve eene koppeling van zamenge
stelde schaften; het gewelf, zich met meer stoutheid 
verheffende, was zigtbaar door de kruisbogen; hoe
wel het voornaamste voorbeeld onveranderlijk bleef. 
Elke landstreek had evenwel zijn eigenaardig karak
ter. Wat hun plan betreft, dan kunnen de domkerken 
van Bern en van Lausanne vergeleken worden met de 
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basilica van Araceli of met St. Jan van Lateraan. 

Beide hebben den absis; maar die te Lausanne heeft 
bet kruispand, in navolging der keizerlijke basilica. 

Hoewel Rome de gothieke of duitsche stijl niet 
aangenomen heeft, zoo hield zij echter nimmer op, 
om haren invloed op de karakters, die zij deed ont
staan, uit tc oefenen. Maar de aangebragte verande
ringen iu de kerkelijke gebruiken, hadden natuurlijk 
invloed op de gebouwen, waarin de godsdienst moest 
gevierd worden. De menigte altaren gebood ook de 
menigte der kapellen; vandaar bet overheerlijke plan 
der hoofdkerk van Keulen, die eene aaneenschakeling 

ü."> J - - i i tc Keulen 

van kapellen bezit, welke den absis der romeinsche 
basilica omringen. Het plan der hoofdkerk van Keu
len is zeer merkwaardig; want bij de daarstelling was 

ile kunstenaar zekerlijk indachtig aan de domkerk van 
Pisa. In Engeland verwerpt ons gothieke bijna altijd 
den absis, want wij kunnen ons slechts een enkel 
voorbeeld van het tegenovergestelde, de abdij van 
Westminster, berinneren. In andere gevallen, wan
neer men dc onderbouwingen en eene verlenging 
van het gebouw aanneemt, dikwijls, hoewel ten 
onregle, de kapel der heilige maagd genoemd, eindigt 
het oostelijke uiteinde van onze gothische kerken in 
eenen vierkanten vorm, zoodat de nationale vorm van 
het koor en van het hoofdeneinde regthoekig is. In 
Italië heeft de absidiale vorm in al de gothische ker
ken dc bovenhand; wij gelooven niet, dat men meer 
dan een eenig voorbeeld met een regthoekig einde 
zal kunnen vinden, en wij zullen weldra al de belang
rijkheid zien van hel tegenstrijdige, dat wij beweren. 

De Hr. KNIGHT heeft de gewigtigc ontdekking 
gedaan, dat de golhisehe bouwkunst win Engeland in 
Italië werd ingevoerd. De engelsche reiziger zal, bij 

bet binnentreden der Sit. Andreas-kcrk, te Vocelli, ver
wonderd staan, eensklaps een gebouw, bezittende dc 
karakteristieke trekken van «len stijl, aan welken men 
dc benaming van oorspronkelijk engelsch (early english) 
gegeven heeft, voor zich te zien. Het plan dezer 
kerk is geheel engelsch en bestaat uit een kruis, 
gevormd door de kruispanden. Het koor is vierkant, 
de kruisboog der vensters is lancetvormig: deze ven
sters worden ondersteund door verlengde en van den 
muur verwijderde kolommen. De kapiteelen hebben 
eenvoudig bladwerk en het gewelf is met scherpe kan
ten. Men merkt in dit monument eenen vreemden 
stijl op, zigtbaar, indien men de bijzonderheden 
naauwkenrig gadeslaat. En echter, in weerwil van 
«ben vreemden stijl, indien wij ons van deze uitdruk
king durven bedienen, kan men bijna gelooven te Sa-
lesburg le zijn. 

De hoofdkerk, te Salesburg, bevindt zich in een 
ruim afzonderlijk plein, afgesloten door al de gebou
wen, die er, als behoorende bij bet monument, zijn 
daargesteld, zoo als: bel bisschoppelijk paleis met de 
gebouwen van den deken, die der aartsdiakenen, der 
domlieeren, der zangers, der vicarissen, der koorzan
gers, van den koster, kortom, van al het personeel 
eener hoofdkerk, hetwelk alles een karakteristiek 
bouwkundig aanzien heeft. 

Links van de facade der hoofdkerk is eene zijga
lerij, die naar bel klooster geleidt. Dit klooster grenst 
aan een ander niel minder bewonderenswaardig monu-

IV. D. 

ment, zijnde de kapittelzaal, die eene achthoekige 
gedaante heeft, en waarvan het booge gewelf onder
steund wordt door eenen middenpijler, welks kapiteel 
zich als de kroon eens palmbooms ontvouwt. 

De hoofdkerk, te Salesburg, is op eene grootsche, 
doch tevens eenvoudige wijze daargesteld. Eene regel
matigheid, die men klassiek noemen kan, heeft men 
bij het zamenstellen van het plan iu acht genomen. 
Geene overtollige ornementen of verkeerd aangebragte 
moulures ontsieren bet gebouw; «le zijpanden zijn in 
volmaakte overeenstemming met het schip of inid-
delpand. 

Elk kruispand heeft drie bogen, drie kapellen 
uitmakende, welke verlicht zijn door prachtige 
vensters. 

Indien de vreemdeling vraagt: wie is de stichter 
van dil prachtige gebouw? dan zal men hein eenen 
naam noemen, die dikwijls in MATIIIEU PARIS aange
haald wordt. Het is die van den kardinaal-afgezant 
W A I . A , of G L A L A , of G A L L O N , die, als een invloed heb
bend staatsman op de staalkundige belangen van En
geland, gedurende de laatste jaren der regering van 
koning JAN voorkomt, welk tijdvak zoo vruchtbaar in 
gebeurtenissen is, toen het scheen, dat de kroon van 
Engeland den een' of anderen dag aan een vreemd 
stamhuis zoude overgedragen worden. 

GÜALA BICCHIEIIE, uit een voornaam geslacht gebo
ren, werd tot kardinaal verheven door INNOCENTIUS III, 
en door hem als zijn afgezant, in 1208, naar Frank
rijk gezonden. In het jaar 1215, werd de kardinaal 
GÜALA voor de tweede maal naar Frankrijk gezon
den, ten tijde toen INNOCENTIUS van zijnen invloed 
gebruik maakte, om PHILIPPUS AUGUSTUS af te raden de 
verovering van Engeland le beproeven. Met «lit oog
merk trok GÜALA met LODEWTJK over het kanaal, ten 
einde zich beter te kunnen verzetten tegen bet plan 
van den koning van Frankrijk. GUALA ondersteunde 
krachtdadiglijk den koning JAN, bezigende daartoe al 
den pauselijken invloed le zijnen voordecle, en bande 
den franschen prins met STEPHANUS LANGTON uit de 
kerk. 

Bij den dood van koning JAN, nam GÜALA een 
werkzaam deel aan de groote kerkvergadering, te Glou
cester gebonden, en bragt op eene krachtdadige wijze 
toe, om de reeten van HENDRIK III te handhaven. 
De erkenning van den nieuwen monarch verschafte 
aan GÜALA groote gunst bewijzen en, onder andere voor
dooien, die van bet prioorschap van ST. ANDREAS, tc Ches-
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ter. Het doel zijner zending door de staking der 
vijandelijkheden vervuld zijnde, keerde GUALA weder 
naar zijne geboorteplaats terug, alwaar hij eene kapit
telkerk slicht le, die hij aan ST. ANDREAS toewijdde, 
zonder twijfel ter gedachtenis aan zijne waardigheid 
in Engeland. GUALA nam als architect eenen geeste
lijken, genaamd THOMAS, die in hel vervolg de eerste abt 
van dit klooster werd; de slijl van de St. Andreas-kerk 
is zoo bepaald engelsch, dat bet onmogelijk is eraante 
twijfelen, dat dc; teekeningen , die bij de uilvoering ge
bruikt werden, uit Engeland waren medegebragt. De 
vorm van het koor beslist deze zaak. 

Gedurende liet verblijf van GUALA in Engeland, heeft 
hij noodwendig met verschillende standen der maatschap
pij omgegaan, en heeft daardoor ook gevoelens vorkregen, 
die sterk naar het cngclscbe overhelden. In zijn testa
ment maakt hij verscheidene legaten of erfgilïcn in 
ponden sterling, want ook die had hij in Engeland 
verkregen. Hij schonk aan de kerk, die hij slichtte, 
verscheidene reliquiën van Heiligen uit Engeland; ein
delijk is, zonder twijfel, eene merkwaardige en belang
rijke verzameling van Anglo-Saxische gedichten, be
vindende zich tegenwoordig in dc hoofdkei 
celli, waarvan het voornaainsle sink de 

k van Ver
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verzen is van ST. ANDREAS, dat de Ilr. KEMRI.E zal 
uitgeven, afkomstig van de door GUALA bijeengebragle 
verzameling. 

De Hr. KNIGHT geeft ons in zijn werk eene heer
lijke verzameling van golhisehe kerken, zoo als die 
van Chiaravalle, nabij Milaan, tol hiertoe onuilgege-
ven (Deel XI plaat 1); Assise (plaat 19 cn 20); St. 
Antonius van Padua (plaat 21); de domkerk van 
Siennc (plaat 21); do prachtige facade van Orvieto 
(plaat 25); onze geliefkoosde domkerk van Florence 
(plaat 27) ; St. Lanrentius van Genua (plaat 32); de 
prachtige reliquie-kas van St. Maria met de. doorn-
krans, te Pisa (plaal 55), en eindelijk de domkerk 
van Milaan (plaal 57 en 38), welke verzameling goed 

gekozen is, cn, op eene geschikte schaal, de meeste 
der bijzonderheden van den italiaansch golhischen stijl 
aanbiedt. 

„ De gothische stijl van Italië, zegt do Hr. KNIGHT, 

werd en bleef zeer onderscheiden van tie karakters 
van het noorden, door tien invloed der klassieke her
inneringen." Zulks is waar, maar hij verkreeg eene 
eigenaardige schoonheid. — Vele minder belangrijke 
bijzonderheden werden daargesteld door de kunste
naars, die bebendiglijk de voorbeelden, tloor Engeland 
en Frankrijk en vooral door Duilschland geleverd, 
inrigtten voor de materialen der steengroeven van Italië. 
Zoo noodigde de overvloed van schoon marmer de 
bouw kuiitligen uit, om, voorliet uitwendige der monu
menten, die verscheidenheid van kleuren te bezigen, 
die dezelfde uitwerking op hel geheel deed, als de 
afwisseling van schaduw en licht op de vooruitste
kende nioulures. De vensleiv werden smaller, bel dak 
werd vlak, tiaar de sterke hellingen van hetzelve, be
stemd om de sneeuw van hel noorden le laten afzak
ken, niet noodig waren in een veel zachter en aan
genamer klimaat. De navolging der romeinsche bouw
vallen was ook, zoo als de Hr. KNIGHT opmerkt, van 
groolen invloed; doch het.was voornamelijk door 
dc tusscbenkomst der modellen, waarnaar tie 
vroegere tijdvakken van hel christendom dezelve had
den nagevolgd. Eene andere oorzaak was de invloed 
der plaatselijke vooroordeelen. De persoonlijkheid, de 
vaderlandsliefde en tic nationale hoogmoed, op zulk 
eene kleine schaal, tlat zij niets anders werden dan 
de gevoelens van ecu huisgezin, en dat wij tegenwoor
dig de vooroordeolen van een beperkt versland noe
men, zoo waren evenwel al deze gevoelens tie ware 
oorzaken van de italiaanscbc werkzaamheid, en de 
beginselen van bet zedelijk beslaan. Even als elke 
provincie haren eigen' tongval bad, waaraan bet volk 

hoogmoedig gehecht was. 
hare zelfstandigheid en van 

als zijnde het teeken van 
haar ideaal, evenzoo had 

ook elke slad hare eigene kunstschool. Maar er be
stond evenwel eene nog sterkere oorzaak, die aanlei
ding gaf lol de verscheidenheid van den bouwtrant. Er 
waren scholen in tic scholen, van elkander gescheiden 
door de verschillende zoo niet vijandige bouwkundige 
beginselen. De Hr. WILLIS merkt op, dat, „in strijd met 
de gewoonten van onzen lijd, om al de bouwkundige 
Stijlen, die men in alle landen der wereld kan aan-
treffen, na te volgen, bel schijnt,dal onze voorouders 
sleebis eene manier van bouwen aannamen, eenen 

uitsluitenden slijl, die alleen gedurende een geheel 
tijdvak meer of minder lang gevolgd werd. Na onge
veer eene eeuw le hebben beslaan, verdwijnt die 
slijl ongemerkt, en wij zien eenen anderen te voor
schijn komen, die op zijne beurt zich hetzelfde uit
sluitende regt aanmatigt." Wij balen nimmer iels 
van den Ilr. WILEIS aan, dan met de meeste achting; 
maar deze opmerking, aanneembaar onder zekere voor
waarden voor Engeland, iiaaiivvelijks juist met betrek
king tol Frankrijk eu Schotland, is geheel ontoepas
selijk op Duilschland en Italië, alwaar men allijd ver
scheidene met elkander wedijverende scholen aantreft. 

In Lombardie namen de bouwkunstenaars het 
romaansche niet een zeker godsdienstig gevoel aan. 
Vcrcelli geeft ons een buitengewoon voorbeeld van 
gevoel. >a den dood van GUAI.A, vervielen de bouw
kundigen weder lol bel romaansche; zij voltooiden de 
facade in dezen slijl en bragt en er ook duitsche torens 
op aan, in navolging van Sl. AMIIHOSIIs, met een atri
um, op ons plan gemerkt A. Hel/.elfde was te 
Pavia hel geval. Hel romaansche baant zich eenen 
weg tloor het golhisehe, eu de wederopbouwing van de 
Chartreuse, terwijl zij eene bijzondere verscheidenheid 
aan bel monument geeft, zonder in bet minst iets van 
bare bekoorlijkheid le ontnemen, biedt ons eene hei
lige schoonheid aan, welke op eene geheel bijzondere 
wijze is aangeduid. Hel is nog merkwaardiger, om inde 
St. Maria-kerk, nabij St.Celciuste Milaan, een atrium, 
gebouwddoor lilt v MANTE le vinden, dal, hoewel ilaliaanseh 
in de bijzonderheden, geheel romaansch is met betrek
king tot deszelfs inrigting. De dom van Milaan is 

eene duitsche schepping. Dit grootsche denkbeeld, 
daargesteld door de vrijmetselaars der loge van 
Straatsburg, beeft dezelfde betrekking lol bet eerste 
voorbeeld van heulen of van Straatsburg, als die, 
welke beslaat lusschen tic dubbele en enkele roos. 
Hel is dezelfde plant, maar fraaijer geworden door 
overplanting in eenen rijkeren grond en onder eene 

zachtere luchtstreek. Hel gevolg van deze overplan
ting was de ontwikkeling der bloem, hoewel hare 
oorspronkelijke eigenschappen dezelfde zijn gebleven. 
Men zal kunnen opmerken, dat bel plan der hoofdkerk 
van Milaan tie grootste overeenkomst oplevert met dat 
van heulen, met uitzondering van den absis, waarvan 
de halfcirkelvormige rij vau kapellen weggelaten is. De 
kerkverordening van ST. AMIIHOSIUS, in dit opzigt on

veranderd gebleven lot aan den lijd van Sr. KAIIEI. 

BOIIBOMEUS, veroorloofde; slechts een altaar: vandaar 
de tegenwoordige zanienstelling van hel plan, cn dc 
absis van de oude basilica werd op nieuws gebezigd, 
hoewel in-eenen veelhoekigen vorm. 

De constructie der domkerk, le Milaan,het schoon
ste voorbeeld van het hoogduitsch gothische in Italië, 
beeft gelijktijdig plaals gehad niel de groote herleving 
van den klassieken stijl in Italië, waarvan BHUNELLESCHI 

de stichter was. Het vraagstuk, dal BRINELI.ESCIII 

moest beslissen, bestond in hel bewaren Kin het 
eigenaardige der kerkverordening en der overleverin
gen, die de geestelijke kerk van de stoffelijke kerk 
vorderde, en om evenwel bet heiligste karakter met al 
de bekoorlijkheden en met al de ornementen, die de 
romeinsche kunst konden opleveren, te vereenigen. 
De Hr. KNIGHT vergenoegt zich met een enkel voor
beeld van tleze herleving te verschaffen, doch van 
eene zoodanige schoonheid, zelfs in haren onafgeinaaklen 
slaat, dat zij volkomen de keus van den maker regt-
vaardigt. Hel is de kerk van „S7. Franciscus, le Ui-
mini, opgerigt door SIGIS.MUNDIS, den voornaamsten der 
vorsten van het huis Malatesla, dat Rimini gedurende 
eene lange reeks vau jaren regeerde. 

SiGisMi'NDis vormde, reeds hoog bejaard, bel plan om 
eene kerk le Stichten, die niet alleen tot praalgraf voor 
zijne bloedverwanten zoude dienen, maar ook voor 
ben, die zijne vrienden geweest waren, zoo als 
dichters, wijsgeeren en voorname kunstenaars, die hij 
onder zijne bescherming nam; len einde diegenen, 
met welke hij gedurende zijn leven had omgegaan, met 
hem in hel graf vcreenigd wierden. Hel is niet dit 
doel, dal SIGISMUNDUS de kerk van Rimini begon, en de 

I bouwkunstenaar van dezen vorst nam den golhischen 
stijl aan. Maar, toen het monument reeds ver gevor-

I tlerd was, schijnt bel, dal een der door SIGISMINDIS be-
ii voorrcgle kunstenaars of letterkundigen, hem aanbe-

val, om liever den klassieken slijl le verkiezen, die 
j alstoeu te Florence, onder tien invloed van den groolen 
I architect BRUNELLESCHI, weder herleefde. SIGIS.MI.NDLS 
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lift JAN ISAPTISTI ALIIERTI, den Raphael der italiaan
sche bouwkunst, ontbieden. Toen «leze bekwame kun
stenaar het. gebouw onderzocht had, gebowl hij, «lat 
het inwendige zonder verandering zonde voortgezet 
worden, doch «lat het uitwendige inden stijl, dien men 
klassiek noemen konde, zoude voltooid worden. Dit 
verrigtte hij met een buiteng«!\\oon talent, een bewijs 
gevende, dat hij misschien op cene volmaaktere cn 
lijnen' wijze de oudheid wist te waarderen dan HRC-

RBLUKHl zelf. 
Van de daarstelling af der St. Franckmskerk, te 

Rimini, zegt de Hr. KNICIIT, kunnen wij «Ie bero
ving van den klassieken stijl rekenen. Dat. werk werd 
veel beteekenend, want het stelt de scheiding «laar, 
tusschen het oude Rome en het nieuwt; Italië. De 
schatten van beide zijn ten toon gestchl geweest aan 
de blikken «Ier wereld, maar in Italië meer dan in 

eenig ander land verrijkt met de kostelijksU' gaven 
der natuur, zoowt'1 als met de talrijkste en schoonst»-
scheppingen der kunst. Men zoude z«Jggcn, dat er 
een derde oogst bestond, wel waardig om in de oor

spronkelijke velden «Ier christenheid verzamehl te 
worden, zoowel als in die «Ier middeleeuwen; monu
menten van het v<:rledene, waardig om bewaanl en 
ten minste met belangstelling bestudeerd te worden, 
indien men dezelve niet moet navolgen. Het was op 
de plaatsen zelve, dat het denktaeld tot «lit geschrift 
werd opgevat; het was op de plaatsen zelve, dat onz«-
taak ondernomen werd. Hare uitvoering heeft ver
scheidene jaren vereischt; doch, indien men vermeent 
dat zij op eene voldoende wijze is ten uitvoer ge-
bragtj en dat eene gaping in «le geschiedenis «Ier bouw-
kunst is aangevuld geworden, «lan zal de moeite van 
den schrijver ten volle beloond zijn." 
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set denkbeeld der oprigting van een gedenktceken 
voor de groote mannen van Duitschland, is deszelfs 
oorsprong verschuldigd aan den tegenwoordigen Ko
ning van Iieijeren. Toen hij nog Kroonprins en 
slechts 20 jaar oud was, nam hij zich voor, een uit-
gestrekt gebouw tiaar te stellen, ter plaatsing van 
borstbeelden der doorluchtige mannen van eiken 
Duitschen Staat, van Iieijeren, Prutsten cn Oostenrijk, 
zonder onderscheid, beginnende met de vroegste aan-
teekeningen der duitsche geschiedenis, aangaande vor
sten, wijsgecren, krijgshelden, dichters, kunstenaars 
en geleerden, alle die zich door hunne deugden of 
hun vernuft hadden onderscheiden. Het was in 
1806, overeenkomstig het opschrift in den ingelegden 
grtHid ties tempels, dat dit edele ontwerp het eerst 
door den vorst in overweging genomen werd; en, hoe
wel het in dat tijdperk werd geschorst en gedurende 
eenige achtereenvolgende jaren uitgesteld, door den 
verontrustenden toestand van zijn gebied, liet hij 
echter zijn voornemen geenszins varen; maar, zoo als 
het in jeugdig vuur was ontworpen, is het met man
nelijke geestkracht en standvastigheid ten uitvoer ge-
bragt, en eindelijk, in den zomer van het jaar 1842, 
verwezenlijkt in het prachtige gebouw, de Walhalla, 
dat thans dc oevers van tien Domiu te Regensburg 
versiert. 

Het karakter, aan het gebouw toegekend tloor 
deszelfs mythologische benaming, is uitgedrukt door 

het beeldhouwwerk, dat het inwendige opluistert; 
Ki iA/ i heeft «lezen bouwkunstigen trant daargesteld, 
iets, dat (zoo als Mr. CÜCREUÜM. het noemt) bij kunste
naars belangstelling wekt in eene godenleer, welke zoo 
ten onregte werd verwaarloosd. De aanneming van 
de volksfabelen der oude Germanen is bijzonder ge 
schikt voor het ontwerp, cn daarvan zekerlijk tie oor
spronkelijke trek, dewijl «Ie Walhalla een zoo ge
heel nationaal gebouw is. 

Behalve dat de naam door verscheidene geleerden 
in overweging werd genomen, heeft tie architect geene 
aanmerking gemaakt op dit gebruik van tie gothische 
mythologie, waarschijnlijk omdat de Duitschers met 
dat onderwerp veel gemeenzamer zijn dan de En-
gelscheu. 

Om die reden zal ik mij niet verdedigen, tie be-
schrijving van de Walhalla te hebben doen vooraf
gaan, van een kort verhaal tier voornaamste mytho
logische voorstelling, en door eenige aanmerkingen 
over de noortlsche godenleer. 

De l>eoefcniug tier mythologie heeft altijd true 
eerste plaats bekleed in de hedendaagsche opvoetling, 
dewijl tie kennis van de godsdienst der oude bewo
ners van zeker land , zoo noodzakelijk is lot het wél 
verstaan van oude schrijvers, en ten eintle tie naspo
ring van de zeden en gedenkteekenen tier Ouden te 
verklaren. 

Maar het is dikwijls gevraagd, en blijft nog steeds 
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pathogen het van genoegzaam aanbelang als prijs
vraag geoordeeld, of de noordsche mythologie al dan 
niet gelijken rang waardig is als de grieksche? 

De vraag werd door al de mededingers bevestigend 
beantwoord, en MULLER, OHLEKSLÖGER, DALISS en an

te beantwoorden, waarom bel heidendom der Grieken J Dal is onwaar: de vereering van Oma was be
en Romeinen (om deszelfs uitmuntendheid klassiek rekend, om de verbeelding van eenen krijgshaftigen 
genaamd) zoo zeer de aandacht tol zich zou hebben ' volksstam als de Noren, le verblinden en tc be
get rokken, terwijl eene mythologie daarvan was uiige- hcerschen; cn dal de wellen van dien grooten over-
sloten, welke zoo veel meer aanspraak heeft op onze winnaar diepe worlds schoten, waar zij ook wer-
nationale belangstelling? den voortgeplant (dal is te zeggen, in het noor-

Na het jaar 1800, heeft de hoogeschool van Kop- den), is builen allen twijfel. Waarschijnlijk zege
vierde het Christendom niet gemakkelijk, of, zoo als 
HI.ME vooronderstelt, ontmoette hel geenen tegen
stand, omdat de waarheid over bijgeloof en dwaling 
moet zegevieren. 

Doch zelfs hel Christendom en hel verloop van 
deren, hebben iu hunne achtereenvolgende bcloogen meer dan elf eeuwen, zijn niet iu staal geweesl al de
len volle de juistheid van hun besluit gereglvaardigd. kcuicckcncn dezer godsdienstoefening uil. le roeijen, 

Zonder den graad van verdienste, welke aan beide van welker uiloefening de benamingen van de dagen 
is toegekend, le onderzoeken, zal men nogtans gerce- der week, in bijna al de talen van Noord-Europa, de 
«lelijk toestemmen, dal de noordsche mythologie, zon- ij meest gemeenzame herinneringen zijn. 
der eenige innerlijke bevalligheid le bezitten, toch De plcgtigheden der Druïden waren de verschrikke-
deze éénc belangrijke aanspraak op onze meerdere bc- lijksle, welke ooit bekend zijn::hunne barbaarsche oll'er-
langstclling, dan iu hel veelgodendom der Grieken anden van den slcenen afgod waren onbekend bij th
en Romeinen heeft: namelijk, dat wij, zoowel als 1 gothische volksstammen, 
alle andere landen van Noord-Europa, deze trotsche 
wanbegrippen mogen achten, als zijnde de godsdiensl 
onzer voorouders; want, dewijl de godsdienstoefening waardoor de priesters hun gezag handhaafden; want 
der Grieken zich niet verder in Europa dan in Gric- j zij verzwegen op het zorgvuldigst hunne leerslellin-
kenland en Italië uilbreidde, kweekte het grootste |j gen voorliet gemeen, en verboden daarenboven elke 
deel van Gallië, Scandinavië, Germanic en Brittan- jj onderneming lot schrijven; gevolgelijk hadden zij zelfs 
je, eene bijzondere eigene godenleer en lederkunde |i geen alphabet. 

aan, cene godenleer, welke een treffend tafereel aanbiedt j De instellingen van Oms waren daarvan geheel 
van onze noordsche voorouders, en welke door onze ze- j het tegengestelde. Geen woest volk werd ooit zoo 
den, oudheden en taal, bij voortduring wordt geëerbiedigd, ij aangespoord tot schrijven, zoo als blijkt uil de ontcl-

Na de verovering van Engtland door «Ie Saxen, ; baar menigte runisebe opschriften, door geheel hel 
werden de oude brillen genoodzaakt de wijk te nemen, noorden verspreid, Engeland en Schotland niet uitge-
de meeste hunner naar dal gedeelte van Ffankrfjk, toen ; zonderd. De uitvinding van letters werd beschouwd 
Armorica genaamd, dal zij liritlttiinia noemden, en de j' als oorspronkelijk van goddelijk vernuft, toegeschre-
weinige, die in hun land bleven, naar de uitgestrekte jj ven aan hunne opperste godheid, en «le teekens 
onislrcken van Wallis cn Cornwallts. 

De zegevierende Saxen voerden hunne labelen cn 
legenden mei hunne taal cn zeden iu, en aldus was 

En een ander voornaam kenmerk van al hunne 
instellingen, was de diepe onwetendheid van het volk, 

de godsdiensloelening van Onix door geheel de ze 
venhoofdige regering gevestigd. UUME stelt de gods-

; (caracters) zelve werden voorondersteld cene toover-
kracht te bezitten. 

De Edda, de Voluspa en de Legenden van dit hei-
densehe tijdvak zijn nog bewaard en geschreven in 
eene taal, welke de oorsprong is van alle gothi
sche tongvallen. 

De Havamaal of de verhevene redenering, aan 
Omx /.elven toegeschreven, waarin hij hewondercuswaar-

diensloefening «Ier Saxen voor, als bestaande in wan
begrippen van de grofste en meest barbaarsche soort; 
als iels, waarvan weinig bekend is en welke, vergele
ken met de stelselmatige en staatkundige instellingen j: dige bevelen aan zijne navolgers heeft gegeven, is hel 
der Druïden, weinig indruks maakte op hunne slem- ; eenige geschrift van dien aard, «lat in wezen is, en he
ining, en die gevolgelijk voor de nieuwe her van het '• vat grondregels van diepe wijsheid. 
Christendom plaats maakte. | De godsdiensl van ODIH bragt cene groote me

nigte geheimzinnige gedichten en legenden mede, en 
de Skalden, die deze mondelinge overleveringen zon
gen en in de jaarboeken aan teekenden, aldus in het 
bezil van eene godenleer, zoo geschikt voor verdich
ting en dichterlijke verziering, werden door geheel het 
noorden van Europa gehuldigd. Zij bezochten andere 
landen, woonden le midden van hoofsche pracht en 
werden door de magligsle vorsten van hunnen tijd 
geëerd. 

De dageraad der noordsche letterkunde (dc eenige 
letterkunde op welke Europa zich kan verheffen), als 
beslaande vóór de aanneming van hel Christendom, 
is onafscheidelijk verbonden met het noordsche bijge
loof, cn de legenden, waarin dezelve is vervat, moeten 
al lijd «le vroegste gedenkt eekenen blijven van go-
thisch vernuft; zulk eene rijke mijn is door de heden-
daagsche deensche, zweedsche cn duitsche schrijvers 
niet veronachtzaamd; menig voortreffelijk vernuft, is 
zijn beslaan verschuldigd aan deze bron, zoo als 
de duitsche letterkundige zeer wel weet; en de wer
ken van GRAY, COTTLE, SAYERS en in hel bijzonder 
van HERBERT, tonnen dat. deEngclschen niet ongevoelig 
zijn voor de schoonheden der noordsche godenleer. 

Maar voor den kunstenaar, tot wien deze opmer
kingen zijn gerigl, blijft hel een geheel onnaspoorlijk 
gebied van verhevene en dichterlijke fabelen, welke, 
al wat menschelijk vernuft kan uitvinden, ter mede
dinging mogen uitdagen. 

Hel zou onmogelijk zijn, als voorbeeld cene meer 
dichterlijke schepping van iets denkbeeldigs aan te wij
zen, dan die van Walkyriën. 

Deze schoone, doch verschrikkelijke zendelingen van 
Oms, — op het slagveld door den stervenden noord-
schen held slechts gedurende de laalsle oogenhlikken 
van zijnen doodstrijd gezien, wiens moed zij lol op 
het einde schragen, terwijl het gezigt van de Walhalla, 
waarheen zij hem kwamen geleiden, zijn donker 
sterfuur verlichtte, — deze schoone en heldhaftige 
maagden spelen eene belangrijke rol in het paradijs 
der helden, en zijn bij den bouw ook door ki.i:\zi: 
in aanmerking genomen. Dc naam, Walkyriën, af
komstig van twee ijslantlsche woorden, beleekenl ver
korenen van de verslagenen, zoo als walhalla, zaal der 
verslagenen beduidt. 

Het was hare laak de zielen te ontvangen van 
die helden, welken door O M N eene onsterfelijke ver
gelding waardig gekeurd waren, en hen tc geleiden 
naar zijn paleis der Walhalla. 

| Door zijne schoone gids geleid, gaat de schim van 
den held over de godenbrug, den regenboog Bi-
frost, welke door «Ic schildwacht Heiindal wordt 
bewaakt, en zij komen in de hemelsche slad Asgard, 
omringd door altijd bloeijende booinen en vol gouden 
en zilveren paleizen, de woningen van de goden der 
Edda. 

Boven deze slad ligt Gladuheim, omgeven van een 
ij bosch, welks boonicu gouden bladeren en vruchten 

dragen, en hier is de beloofde Walhalla. De held en 
zijne gids naderen de Westerpoort, waarop de loover-
grendel Walgrind zich ontsluit, welk»; alle ongeheilig-
de zielen weert, en zijne toekomstige verblijfplaats 
ligt in al derzei ver schil lerende pracht voor hem: 
gouil en zilver, gepolijst*; schilden, wapenrusting 
en al het buitensporige van barbaarsche krijgsvoering, 
bespeurl men allerwegen. 

Dc Kiiiheriar (d«! toekomstige bewoner van deze 
roemrijke plaats) wordl bij het intreden door zijne 

: geleidster Walkyria, ter inhuldiging (.-ene kan bier 
aangeboden. Iduna, de godin tier jeugd, biedt hem 

" de appels der onsterfelijkheid, en eensklaps wordt 
hij door zijne vorige wapenbroeders, tlie vóór hem 
naar de Walhalla zijn gegaan, mei vreugde-kreten 
begroet. 

Welkom, Einheriar! geniet vrede en drink bier met 
de goden voor eeuwig! 

Niettegenstaande deze ontvangst, is hel toekomstige 
'I leven dier helden noch lui noch vreedzaam. 

Het vechten was voor onze voorouders een onbe
twistbaar vermaak, zelfs in de gewesten der za
ligheid. Hel vechten was hunne bezigheid en ge
noegen op aarde, en overeenkomstig hunne woeste 
denkbeelden van eenen loekoinsligen slaat, verwacht
ten zij in den Hemel hunne aardsche vermaken te 
herhalen. Vandaar ontstond tic gewoonte bij de 
Scandinaviërs, een opperhoofd , dal roemrijk iu den slag 
was gesneuveld, niet zijne wapenrusting, /.waard en 
strijdros, en wal den held overigens hel dierbaarste 
was geweesl, op den brandstapel le offeren. Zijne 
ontlerhoorigen en vrienden stelden er gewoonlijk 
veel eer in, met hunnen leidsman te sterven, en 
zijne schim iu hel paleis van OIHV. op te wachten. 

In de tombe van koning CHILPERIC, werden zijne 
wapenen en tie beenderen van hel paard gevonden, 
waarop hij dachl le zullen worden voorgesteld aan 
den krijgsgod der Walhalla. 

Een zeldzaam dergelijk voorbeeld is korteling bij 
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het openen van drie grafheuvels, nabij üost-lhky in 
Berkshire, ontdekt. 

Men vond in de graven geraamten van reusachtige 
mensclicn, benevens krijgshaftige wapenen, ruwe stuk
ken van krijgsmansuitrusting en de beenderen van die
ren, waarschijnlijk van paarden. 

Die menschen waren denkelijk in den slag geval
len, dewijl hunne hersenpannen waren gebroken en 
de punt van eenen ijzeren werpschicht was met kracht 
in een der heupbeenderen gestooten. 

Aldus waren de tijdkortingen in dc Walhalla, in 
overeenstemming mei het volgende wanbegrip. 

In den morgen van de krooning van den gouden 
haan Fialar, verrijzen de helden eensgezind, gorden 
hunne wapenrusting aan, bestijgen hunne strijdrossen 
en rukken op, uit de 510 poorten van de Walhalla. 

Zij rijden naar eene ruime vlakte, Odiitstun ge
naamd, en daar bestrijden zij elkander met al 
het vuur van de dagen hunner sterfelijkheid, 
terwijl zij wonderen van moed verriglen, totdat de 
god Heimdal zijnen hoorn doet schallen, waarop 
hunne wonden vvonderdadiglijk worden geheeld, en 
vriendschappelijk keuren zij tot den maaltijd iu de 
Walhalla terug: de dappersten van dien dag worden 
dan beloond met de meest onderscheidende plaatsen. 
Hun maaltijd bestaat uit zwijncnvleesch van het 
zwijn Sakrimncr, dat nimmer verteerd wordt, cn dc 
schoone Walkyriën, welke hen moeten bedienen, plen
gen voor hen de mede of hydromel; dc goden en 
ODIH zelf zijn bij den maaltijd tegenwoordig. 

Men merke hier bij op, dat krijgslieden van lage 
geboorte' en slaven, hoewel dapper in den strijd ster
vende, niet in de woning van OÜI.N worden toegelaten, 
maar in het paleis van Tnoa in Büskirner worden 
ontvangen; aan edele vrouwen wordt eene verblijf
plaats aangewezen in Folkvang, hel paleis van dc godin 
FBEIA. 

De lafaards en zij, die het ongeluk hadden eenen 
natuurlijken dood te sterven (eene ramp, die de Scan-
dinaviërs vermijden, door zich zelve vrijwillig in het 
verderf te storten), worden veroordeeld tot een verblijf 
ui Mfthcim, het ijsgebied van de helsche godin HEI.A, 

van welker naam bij ons bet woord hel afgeleid is. 
Dat zijn de voornaamste trekken uit dit gedeelte 

der noordsche mythologie, welke eenen geschikten 
naam hebben verschaft aan een gedenkteeken, ter 
eere der doorluchtige zonen van Duitschland. 

Het zoude tc wenschen zijn, dat de bouwstijl van dit 1 

prachtige gebouw zoo zeer overeenkomstig den volks
geest ware, als het in alle andere opzigten is; of dat 
het ontwerp ten minste meer oorspronkelijkheid bezate. 

Doch, voor hetgeen het uiterlijke aanzien betreft, 
kan het slechts aanspraak maken op de verdienste 
eener uitmuntende herstelling van het Parthenon. De 
architect heeft dc verwerping der grieksche mythologie 
overvloedig vergoed, door hun bouwkundig model op 
het schroomvalligs! te volgen. Dit gebrek aan vinding 

j schijnt hij gewillig voor zijne verantwoording te ne-
!| men, door te verklaren, dat, hoewel de grieksch 
i dorischc orde hem was aanbevolen, hij in elk ander 
i opzigt naar zijn eigen oordeel koude handelen. ÏViettc-
j genstaande dit, ben ik geneigd tc vooronderstellen, dat 
j de wenk, in de oorspronkelijke voorschriften aan de 

mededingende architecten gegeven, namelijk: dat eene 
navolging van eenig goedgekeurd model der oud
heid de voorkeur zou hebben boven een minder 
schoon, hoewel meer oorspronkelijk ontwerp, meer 
invloed op hem had, dan hij wilde erkennen. 

Dc verbazend groote voeling van metselwerk en 
de groote trapsgewijze aangebragte plinten, waarop 
de tempel verheven is, schijnt eene onoordeelkundige 
schikking; zij heeft het voorkomen van het hoofd
voorwerp te zijn, en het gebouw zelf schijnt onbe
duidend, in vergelijking met deszelfs ondergeschikt voet-

| stuk. Dc uitwerking, die dat veroorzaakt, moet in geenen 
decle worden beoordeeld volgens eenen geometrischen 

! opstand; want men moet in aanmerking nemen, dat 
het gebouw op eene aanmerkelijke hoogte ligt, en dat 
de gevolgelijke verkorting, als hetzelve van beneden 

j af wordt gezien, deze vorige bedenking in groote 
i mate wederlegt. 

De inwendige inrigting is zeer vernuftig en in vele 
opzigten oorspronkelijk te noemen. 

Het was eene moeijelijkc taak , eene wijze van bc-
kapping tot; le passen, welke den Grieken onbekend 
was, en die nogtans in den geest hunner bouwkunst 
moest zijn; dezelve is niettemin goed volbragt. 

De kap is van gegoten ijzer, waarvan de verbin
dingen zigtbaar zijn; er zijn opene vakken gelaten, 
die met glas gedekt cn bijzonder rijk met lieeld-
houvvwerk versierd zijn, welke dienen tot doorlating 
van het licht. 

De vcrdeeling van dc zaal door dc zware penanten 
of beeren, noodzakelijk tot ondersteuning der kap, 
veroorzaakt cene aangename speling van licht en bruin, 
en vergroot alzoo in schijn derzelvcr uitgestrektheid. 

HET INWENDIGE DER 6EUE.R£CHE W A L H A L L A 



Deze trotsche penanten, tegen de zijmuren aan
gebragt, breken de eentoonigbeid van den eenvoudigen 
parallelogranivormigen plattegrond en verbergen allijd 
eenige der busten, welke; legen de meer achterwaart-
sche wanden zijn geplaatst, eu die anderzins door 
derzelvcr menigte en groole overeenkomst vermoci-
jend voor liet oog waren geworden. 

De opschriften, beslaande uil de namen van be
roemde personen , zijn over de geheele lengte der zij
muren ziglbaar, en worden alleenlijk afgebroken door 
de schoone cariatiden der Walkvriè'n, welke het voor
naamste ornement van het inwendige! uilmaken, en 
waarop het oog van den aanschouwer het eerst rust. 

Dc tempel, de voeling niet mede gerekend, be
slaat eene oppervlakte van 251 voet iengle en 107 
voet breedte, en is omringd door 52 Dorische kolom
men van 51 voet hoog en 5 voet 10 duim in diame
ter. De inwendige lengte, de opislhodomus daaron
der begrepen, is 171 voet, de breedte 92 voet, en de 
grootste boogie 55 voet 5 duim. De boogie der on
derste orde is 28 voel 5 duim, die der bovenste 17 
voet 5 duim , en die der cariatiden 10 voet 5 duim. 
De uitwendige boogie des tempels is, tot aan bet top
punt van het frontispice, ül voet; en de voeling 
106 voet boog, 25ü voel breed en 125 voel diep. 

Het toppunt van den tempel is 501 voet boven 
den waterspiegel van den Donau. 

De volgende beschrijving is een uittreksel uil het 
door den architect LEO VOS KI.ESZI: nitgegevene werk. 

„In Februarij van hel jaar 1814, verscheen er in 
dc nieuwsbladen eene uilnoodiging voor Duitsche Ar
chitecten, ter ontwerping vaneen gedenkteeken, dat 
Zijne koninklijk»! Hoogheid, ter core der groote mannen 
van Duitschland, wilde doen oprigten. De teekeningen, 
welke op deze uilnoodiging werden ingeleverd, volde
den Zijner Koninklijke Hoogheid niet, en men droeg 
mij de ontwerping op, welke de grondslag was van 
het thans beslaande. 

Regensburg, eene in de geschiedenis van Duilsch
land en Rcijcren beroemde slad, en een der vereeni-
gingspunlcn der groole wegen van Duilschland, aan 
eene der voornaamste rivieren en in eene bekoorlijke 
landstreek gelegen, welke door bergen en dalen 
wordt afgewisseld, iu eene zachte en voor den bouw 
gunstige luchtstreek, — Regensburg was door den 
Koning uitverkoren als de plaals der toekomstige 
Walhalla. De 18*> October 1S50, de verjaring 

van dien veldslag, welke Duilschland van een vreemd 
I*. IV. 

| juk bevrijdde, was de dag, bepaald lot het leg-
; gen van den eersten steen van hel gebouw. Deze 

plegtighcid werd door den Koning in persoon vol
bragt , en EDÜABDVOS SCHESCK hield bij die gelegen-

,| beid eene, welsprekende redevoering. 
Sedert de beschaving en goede opvoeding in Duilsch 

:| land meer algemeen werden, dus sprak bij , is er 
menig prachtig gebouw verrezen; gedurende verschei
dene eeuwen beeft men menigmaal, met de grootste 
volharding, de kunst aangewend Ier volmaking van 
eene enkele hoofdkerk. 

In ons land zijne vele kerken , paleizen , sterkten 
en kasleeleii, en beden ziet men zalen en tempels op
rigten, hel ware vaderland der kunsten niet onwaardig. 
Men heeft voor vele bijzondere personen standbeelden 
en gedenkIeekenen daargesteld ; doch van bel vroeg-

I ste tijdvak onzer geschiedenis af, heeft Duitschland nu 
: eerst een algemeen gedenkteeken voor deszelfs door

luchtige zonen opgerigt. 
De oprigting van zulk een gedenkteeken «as Ko

ning LODEWIJK van Beijeren voorbehouden, en nooit 
leefde! er een Vorst der uitvoering van zulk een ont
werp mce;r waardig. Laai ons nu, vervolgde vos SCHESCK, 

als mei een profetisch oog de daarstelling van de Wal
halla gadeslaan, en ons he>! gebouw voorden geest 
stellen, zoo als bet zich eenmaal zal voordoen op ele-
boogie, waarop wij nu slaan. 

\Ve;lk een gezigt voor den reiziger, die de' boorden 
! van den Donau nadert! Op den top van dezen berg 

zal hij ce'iie'ii praehligen lenipel van wil marmer aan
schouwen, eene; zaal, den roemrijken belden waardig, 
welke e>p forsche Dorische! kolommen rusl , omringd 
door reusachtige muren en terrassen , en door uitge
strekte steenen trappen toegankelijk. 

Deze trappen bestegen hebbende, herinnert hel 
beeldhouwwerk van hel frontispice hein de overwin
ning der Romeinen door ele Cberusken, en andere 

! vroegere veldslagen der Germanen. Hij treedt den te'm-
pcl in, e'ii zijn eerste blik valt op een gebeeldhouwd 
fries, dal eh' muren omgeeft, voorstellende ele gods
dienst, zeden, veldslagen en koophandel van de vroegst 
bekende bewoners van Germanic. Onder dil fries aan-

1 schouwt hij allerwegen de borstbeelden e-n eervolle 
namen van die mannen, die ons vaderland in eiken tak 
van kunsl en weienschap onsterfelijk hebben gemaakt. 

De reeks van deze groole mannen begint met die 
helden der oudheid, wier eerste pogingen de ontzaggc-
lijke magt der Romeinen verbroken hebben; op hen volgt 
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hel geslacht van PEPIS VAN HERISTHALL, de stam der 
edele en magtige Keizers van het Saksische en Fran- |! 
kische huis, de Hnhcnslanfcn en hel geslacht van i 
IIAUSHURGEB. 

Deze rij van Keizers eindigt met die groote en 
brave Vorsten, die in hunne eigene Staten of in vreemde 
banden hebben geregeerd, zoo als OTTO en MAXIMILI-

VAN van Beijeren, AMALIA van Hessen, WILLEM van 
Oranje, FBEDERIK van Penissen, enz. 

Deze vorsten zijn omringd door hunne voorname jj 
lijdgenooten, en die geleefd hebben en gestorven zijn 
voor geloof en waarheid, voor roem en vrijheid, of 
voor wetenschap en kunst. » 

De rij der belden begint met HERRMANN, veldheer 
der Ch erasken, den overwinnaar der Romeinen, en 
eindigt niet SCIIVV ARTZENBERG en VON BLÜCHER; als heiligen 
merken wij voornamelijk op: NIKOLA AS VON DER FLUE 

en THOMAS a K E U PIS; als wijsgeeren: LEIBNITZ en HAL-

LER; de rij van Duitschlands eerste dichters gaat van 
den schrijver van het beroemde Nibelunger-Lied lot 
op SCHILLER; die der beroemde beeldhouwers van de I 
oude meesters af tot op MENGS, en ten laatste volgen 
de aanzienlijkste der Duitsche toonkunstenaars van [ 
GLUCK tot op MOZART. 

Ik ben geneigd le gelooven, dus eindigt VON Ij 
SCHENCK, dat de geesten van die groote mannen ons 
op dezen plegligen stond omzweven, vervuld met 
dankbaarheid jegens den edelen Koning, die dit ge-
denkteeken Ie hunner verdiensten oprigl. Hunne 
zegen zal niet ijdel zijn; dezelve gaat gepaard met die || 
des Hemels en daalt reeds op dil gebouw neder. 

Terwijl in verscheidene, helaas ook Duitsche Sla-
ten, misleiding en wantrouwen de heilige banden tus-
schen Vorst en volk dreigen le verbreken, is de Ko- i 
ning van Beijeren hier gelukkig, dewijl hij, magtig in 
de liefde van zijn volk, geluk en voorspoed verspreidt, 
zijne booge roeping regt begrijpende, welke bij met 
naauwgezelheid vervult. Fn aldus legt hij den eersten 
steen van een gebouw, aan Duitschlands grootheid en 
Duitschlands trouw gewijd." 

liij het besluit dezer rede, ging de Koning over, |j 
slaande onder een verhemelte, dat door kolommen 
werd geschraagd cn waarop het beeld van Duilschland j 
was geplaatst, tot bet leggen van den eersten steen 
der Walhalla, en in bet voorjaar van 1851 werd er 
met den bouw een aanvang gemaakt. 

De eerste groote afdeeling van bet terras is van 
eene Grieksche zaïnenslelling, uil veelhoekige blokken ï 

van eenen marmerachtigen kalksleen. De tweede af
deeling, alsook de drie trapsgewijze toenaderingen tot 
den voet des tempels, zijn van denzelfden steen en 
van regelmatige blokken gevormd, welke echter on
derling geene gelijke boogie en Iengle hebben, zoo als 
men dezelve in vele Grieksche gebouwen aantreft, 
b. v. in de muren van het Kalidon, en in bel 
Theater van MARCELI.IS le Bonte. 

De kolommen zijn 5 voel 10 duim in middellijn 
en bestaan elk uil 11 blokken. 

De .strengheid van den uilwendigen bouwstijl wordt 
gematigd door het beeldhouwwerk in de beide frontons, 
bestaande uit zeer verhevene groepen, in wil marmer 
gebouwen, door SCHWANTHALER, volgens door den Ko
ning vervaardigde teckeningen. 

Hel eerste is eene voorstelling van den slag iu hel 
Teutoburger-woud onder den zegevierenden ARMENIUS. 

Het tweede stelt Duitschland voor, op hel oogenblik, 
waarin de vertegenwoordigers der vereenigde mogend
heden hetzelve de verlorene provinciën aanbieden. 

De ligging was zoodanig gekozen, dat de hoofd
ingang voor de voetgangers aan de zuidzijde des tem
pels is. Bij hel beklimmen der verschillende trappen 
en terrassen, dan eens ter regter- dan weder ter lin
kerzijde, verkrijgt de bezoeker verscheidene en gedu-
riglijk veranderde gezigtspunten op hel gebouw en 
de omliggende landstreken. Door 110 optreden op 
hel tweede terras gekomen zijnde, ziet men eene bron
zen deur, welke lot eene gewelfde kamer leidt. Deze 
kamer wordt de zaal van Verwachting genoemd, en is 
bestemd voor de borstbeelden der nog levende groote 
mannen, van waar zij bij voorkomende gelegenheid 
worden verplaatst naar de eigenlijke Walhalla. 

Twee andere trappen geleiden naar den Pronaos 
en den hoofdingang van den tempel. 

De inrigting van het inwendige vordert alle mo
gelijke ruimte ter ontvangst der borstbeelden, en 
hunne eigenaardige rangschikking was een leidraad 
voor hel ontwerp. Het was een vereischte, dat zij 
alle van gelijke grootte waren, en van de bij de 
Grieken aangenoinene gedaante, en om aldus de ge
heele gelijkheid van alle in bet Eliseum af te beel
den, dat zij slechts overeenkomstig hunnen leeftijd in 
rijen werden geplaatst, zonder persoonlijke onder
scheiding. 

Men zocht dus hoofdzakelijk de eenloonigheid van 
zoo vele gelijksoortige koppen le vermijden. De za
ïnenslelling van de kap, welke, uil den aard dei-

zaak, niet kon worden opengelaten, zoo als bij de 
hypethrale tempels der Ouden, en derhalve steun
balken vorderde, welke, door vier voorspringende ge
deelten van elk' der zijmuren, werden ondersteund, 
die alzoo de spanning verminderden; derzelver ge
daante biedt tevens het besle middel aan, om de her
haling van gelijke voorwerpen le vermijden, en aldus 
verkreeg men, dal, bij een algemeen overzigt der zaal, 
een groot deel der busten steeds aan bel oog werd 
onttrokken. 

Aan bet achterste einde is eene groole galerij en 
in eiken zijmuur een doorgang aangebragt, welke 
beide, gedurende eene inwijding of andere plegtigbeid, 
dienen tot toelating van de aanschouwers. Bij het ont
werpen van het gebouw, dacht de Architect steeds 
aan de viering van eenige feestelijke of dichterlijke 
plegtigbeid, zoo als het houden van zekere tijdelijke 
volksvergaderingen, welke voornamelijk ten doel zouden 
hebben, de toelating van een nieuw borstbeeld, cn 
de feestelijke inwijding van eenen nieuwen held, in de 
zalen der Walhalla. Bij zoodanige gelegenheid zou 
een pleglstatige trein de trappen van het eerste terras 
beklimmen; vandaar zou bet in le wijden borstbeeld 
uit de zaal van Verwachting (welke bij die gelegenheid 
eigenaardighjk zou worden versierd) vervoerd worden, 
cn vervolgens in stangen optogt naar hel volgende ter
ras worden gedragen, om het alzoo in den tempel le 
brengen. Bij bel openen der groole bronzen deuren, 
zou de optogt worden ontvangen door een koor van 
zangers, welke ongezien in de galerij zouden blijven. 
De aanschouwers zouden slechts op de galerij iu de 
doorgangen worden toegelaten, zoodal de zaal voor 
den optogt geheel vrij zou blijven, welke in eene koors-
gewijze volgorde, tic bestemde plaats voor hel borst
beeld zou naderen. 

Het was van aanbelang, dal de inwendige versie
ring zou strekken, om bij den aanschouwer dezelfde 
gemoedsgesteldheid te veroorzaken, als welke door de 
vorige plegtigheid was verwekt. Te dien einde be
geerde de doorluchtige stichter van de Walhalla, dat 
men, als dc meest afdoende middelen, de hulp zou 
inroepen van rijk beschrijvend beeldhouwwerk en 
versiering. Inde godenleer onzer voorouders, warende 
Walkyriën sChoone maagden, wier taak het was, de 
stervende helden van bet slagveld naar bet paleis van 
ODIN te voeren, om aldaar ecuwïglijk in bet paradijs 
der dapperen te wonen, en zich steeds op heerlijke 
maaltijden te vergasten. 

De standbeelden van deze schoone inedgezellen der 
verslagene Duitsche belden zijn als cariatiden gebe
zigd, len einde de vermenigvuldiging van streng bouw
kunstige vormen , welke zekere doodsebbcid zouden 
kunnen le weeg brengen, le vermijden en om tevens 
de eenloonigheid, door zulk een groot aantal borstbeel
den veroorzaakt, le verminderen. Deze Walkyriën ca
riatiden , door L. SCHW ANTHALER uit manner gehouwen, 
zijn, voor zoo verre bekend is, iu het Oud-Duitsche 
gewaad gekleed en dienen lot steun der kroonlijst 

; en kap. De belden der Walhalla zijn noodzake-
; lijkerwijze in twee afdeelingen gesplitst, namelijk: die 
i bij gebrek aan beslaande afbeeldingen, slechts bij 

naam zijn aangeteekend en die, van welke wezen -
, lijke borstbeelden beslaan. Voor de eerstgenoemde 

afdeeling is het bovengedeelte van de muren be
stemd, en hunne namen slaan geschreven in de vak-

j ken, tusschen de veertien cariatiden. De dubbele rij 
van borstbeelden, gedeeltelijk op een doorloopend 
voetstuk, gedeeltelijk op marmeren consolen, is in 
zes afdeelingen verdeeld, waarbij vrouwelijke stand-

' beelden, door RAUCH gebeeldhouwd, de eerste plaats 
bekleeden. 

Ten einde het allegorische beeldhouwwerk te volma
ken, zijn tie inwendige frontons, welke ontslaan 
door de horizontale balken en de afhelling der kap, 

j' verrijkt met drie bas-reliefs, waarin de tlrie voornaam
ste punten der Noordsche godenleer worden voorge
steld. 

In het eerste ziel men den reus Yiner, geboren 
; uil hel vocht, hetwelk door den beeten wind vau Mus-

pclheim en de koude misl van Nilëlhehn ontstond; 
de eerste inensclielijke wezens Askar en Embla komen 
uit zijne schouders voort. Naast hein staan de god 
van Muspelbeim, Surlur, de god van lichten warmte 
en Hela, de godin van Nifelbciin. De hoeken zijn ge-

| vuld met csscben- eu olmen- loof, als zijnde tleze ge
wijde booinen. 

In de tweede fronton komen de voornaamste be-
|j vvoners van Asgard voor: Otlin mei zijne speer, Gug-
I her en Frigga met hare gouden spil, op haren troon 
ij Lidskjolf gezeten. Ter reglerzijde slaan Thor, die 
J met zijnen verschrikkelijkeu banier Miölner den Bo-
I meinschen adelaar verbrijzelt, en Baldur, de jeugdige 

god tier \\ elsprekendheid. 
Ter linkerzijde staal Braga, de god der Wijsheid 

en Dichtkunde, met zijne godin Iduna, die, even als 
• de Grieksche Hebe in Olympus, den belden der Wal-
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Iialla de gouden appels der onsterfelijkheid schenkt. 
De raven van OMN vullen de hoeken. 

In het midden der derde fronton, ontwaart men 
den magtigen eik Ydrasil, op welks top de arend van 
ODIH zijne vleugels uitspreidt. Aan de wortels vloeit 
dc fontein der wijsheid, waarmede de boom door de 
drie Nornies wordt besproeid. In de hoeken slaande 
eenhorentjes Rolatoskr. 

Daar onder, en tusschen de bovenste en lagere 
orde, is een breed bas-relief, in 8 ahleelingen aange
bragt, hetwelk, overeenkomstig het bevel des konink
lijken stichters der Walhalla, zinspeelt op dc geschie
denis der Duitschers van het vroegste tijdvak tot op 
de invoering van het Christendom, en werd ontworpen 
cn uit wit marnier gehouwen door MARTUN TOS W A G 

NER, te Rome. Dit bewonderenswaardige werk, 221 
voet lang en 5 voet G duim hoog, behelst de vol
gende 8 voorname gebeurtenissen. 

1. De komst der Duitschers uit het Oosten cn de 
Kaukasisehe landen. Keu magtige drom van wilde 
doch schoone vormen, voorafgegaan door krijgslieden, 
gevolgd door hunne vrouwen en kinderen, cn geslo
ten door herders, wordt daar voorgesteld op het oogen-
blik , dal. dezelve de rivier Jster oversteekt, en zich 
vereenigt in hel ten onderbrengen der heeren en 
wilde zwijnen, de eenige bewoners der Duitsche bos-
schen. bi de tweede leeling , wordl de godsdienst 
i'ii de bezigheden van onze voorouders voorgesteld, 

middendeel aanschouwt men de viering van In het 
eene godsdienstoefening, onder eenen grooten eik, waarbij 
paarden ten offer gebragt worden. De barden bezin
gen de geheimenissen der godsdienstplegtigheden, en 
een stoel van jonge strijders verlangt vol ongeduld 
naar hunne schilden, welke door eenen kunstenaar 
worden versierd. De derde afdeeling vertoont dc staal
kundige vorriglingen en den koophandel onzer voor
ouders, dc keus van eenen leidsman, de ecrsle raad
pleging van den verkorenen Koning mei zijn volk, cn 
de onderhandelingen en den koophandel der Phoeni
cia's mei de Noordsche volken. In de l d c , 5 d e en G d e af
deeling worden de twisten tusschen de Duitschers en het. 
Romeinsche rijk voorgesteld. In de 7dl', de overwin
ning van Rome door AI.ARIC, en in de 8 , t e , de invoe
ring van het Christendom, door hel ijverig prediken 
van den Heiligen BONIFACIUS, waarmede het bas-relief 
eindigt. 

Ten aanzien van hel gebezigde ornement kan men 
aanmerken,dat de Architect, zonder de aangenomenc -1 

Grieksche omtrekken of vormen te verzaken, bladeren 
van Duitschen bodem heeft gebezigd, dezelve zooveel 
mogelijk ecu Grieksch karakter gevende. 

Dewijl men uitdrukkelijk eenen klassieken bouwstijl 
op dit gebouw wilde toepassen, werd hel noodzake
lijk datgene te volgen , wat men als hel werk der 
Grieken beschouwt, en om de bekoorlijkheid der kleur 
aan die van den vorm te verbinden. 

Maar dc Architect nam in aanmerking , dat de 
treffende wijze, waarop dc Grieken hunne omtrekken 
der vormen in deelen onderscheidden , schoon cn zelfs 
noodzakelijk was, onder den schitterenden hemel van 
Griekenland en de helderheid en warmte van hunnen 
dampkring, maar in noordelijke luchtstreken niet in 
toepassing moest worden gebragt. 

De inwendige lilliochroinische versiering is als volgt: 
In hel plafond zijn de zigtbarc gedeelten van het 

ijzer-verhand geheel verguld, de caissons van het pla
fond, als ook de solilen der balken, zijn azuurkleurig 
versierd met geplatiueerde sterren ; ook zijn alle ro
zetten, de moeren der schroeven en de sapijnhouten 
kegels, bij de zamenstelling der kap gebruikt , met 
wil goud of platina overdekt. 

De lijsten der caissons en paneelen zijn verguld en 
niet verguld loofwerk versierd. 

Het loof- en beeldhouwwerk, dat de inwendige 
frontons, de steunsels der kap, vult, is luchtig en 
open, opdat hetzelve dit voorname gedeelte der za
menstelling niet zou overladen. Hel is gedeeltelijk 
wit en verguld, en gedeeltelijk gekleurd, overeenkom
stig de wijze van klassiek beeldhouwwerk. 

De gebeitelde deelen der kroonlijst van de boven
ste orde, van wil geaderd marmer, zijn almede ge
deeltelijk verguld en gedeeltelijk gekleurd. 

Het fries is azuurkleurig mei brons vergulden eiken 
ranken. 

liet bovengedeelte der muren is van roodachtig 
bruin marmer, uit de streken van Ober/ranken; de 
tabletten der opschriften zijn van wit marmer, de Iet-
Iers zijn brons verguld. 

De Walkyrischc carialiden , van marmer van den 
Donau, zijn geheel doeh zeer zacht gekleurd. De 
deelen, welke vleesch moeien voorstellen ,zijn ivoorkleu
rig , het haar is schoon bruin , de beerenmanlcl ge
heel verguld, het opperkleed helder violet en hel on
derkleed wil. 

De plint, waarop de figuren staan , is van een warm 
grijs Luuiaehello marnier. Het geheele entablement 

en bas-relief in het fries is van wit marmer, gedeel
telijk van Schlandcrs gedeeltelijk van Carrara. Het 
gebeitelde architraaf en de kroonlijst zijn gekleurd en 
verguld, het relief is geheel wil, en de grond der 
ornementen in het fries is azuurkleurig. Hel lagere 
deel der hoofdmuren, zoowel als de pilasters en kolom-
schaften, zijn van bruinachtig rood marmer van Admel, 
hetwelk veel overeenkomst heeft niet hel Oud-Afri-
kaanschc. 

De kapiteelen en basementen der kolommen cn pi
lasters zijn van wit marmer, en versierd met kleuren 
en goud. 

Dc consolcn der borstbeelden, de borstbeelden zelve 
en zes presiderende standbeelden, alsmede dc candela-
bres en zitplaatsen, welke den inboedel van de zaal uit
maken, zijn van wit marmer en inliet geheel niet ge
kleurd of verguld. Dewijl dc borstbeelden niel. op 
eene geschikte wijze zouden kunnen worden gekleurd, 
zou men dezelve hebben benadeeld door verguldsel of 
kleur op het beeldhouwwerk aantebrengen , zoo als 
op de ornementen. 

liet doorloopen.de voetstuk, waarop deeerste rij borst
beelden staat, is van een fraai geel marmer van Wel-
(enborg aan den Donau; de plint is van wit marmer. 

De architraven der deuren en ramen zijn van v\il 
marnier, met gekleurd en verguld ornement. De deu
ren , die aan de buitenzijde met brons zijn beslagen, 
zijn aan de binnenzijde van mast boomenhout niet 
knopjes, en ingelegd met schitterend rood amaranthout. 

De vloer beslaat uil verschillende marmersoorten 
en is, overeenkomstig den inwendigen omtrek van hel 
gebouw,uit vakken zamengesteld, en werd bewerkt en 
gepolijst in de fabrijk te Tegermee. 

In het midden der vakken zijn drie witte tablet
ten, waarop met zwarte letters het volgende staat ge
schreven: Ontworpen in Januarij, 1806; aangevangen 
dcnlO'if" October, 1S50 ; voltooid den 1S<'«' Octob. 1812. 

OPSCHRIFTEN 01» DE TABLETTEN. 

21. — Herrmann, Overwinnaar der Romeinen. 

10. — Marobod, Opperhoofd der Markomannen. 

05. — Velleda, Prophetes. 
100. — Claudius Civilis, Aanvoerder der Bata

vieren. 
.375. — Herrmannrich, Koning der Oosl-Gothen. 
380. — Vlphilas, Bisschop. 

580. — 
110. — 
115. — 
151. — 
451. — 
477. — 
480. — 
497. — 

511. — 
526. — 
552. — 
575. — 
626. — 
G80. — 
711. — 

755. — 

759. — 

711. — 

70S. 
,S00. 
800. 
801. 
810. 
814. 
859. 
85G. 
900. 
900. 
912. 
937. 
968. 

1000. 
102:2. 

1028. 
1056. 
1077. 

1139. 
1158. 

Friediga , Aanvoerder der West-Gothen. 
Alarie , Koning der West-Gothen. 
Alaulf, „ „ „ „ 

Theódorieh „ „ „ „ 

Hor sa, Overwinnaar van Brittanje. 
Genserich, Koning der Wandalen. 
Hengist, Overwinnaar van Brittanje. 
Odoaker, Koning der Heruliërs en Ru-
giërs. 

Klodwig, Koning der Franken. 
Theodrich , Koning der Oosl-Gothen. 
Tolila, „ „ „ „ 

Alboin, Koning der Lombarden. 
Theutelinde, koningin «Ier Lombarden. 
Emeran de Heilige. 

Pepin run Herislhall, Hertog van Oos 

lenrijk. 
Iteda de Eerwaardige, Abt en Geschied

schrijver. 
Willebrordus de Heilige, eerste Bisschop 
van l Ireehl. 
Karei, Hertog en Vorst der Franken. 
Honi facias de Heilige, Aartsbisschop van 

Mainz. 
Pepin de Korte, honing der Franken. 
Wedekind, Aanvoerder der Saksers. 
Paul Waruer/ied, Geschiedschrijver. 

Alcuin, Bisschop en Geleerde. 
Egbert, Koning van Engeland. 
Karei de Groolc, (Charlemagne) keizer. 

Eginhard, Geschiedschrijver. 
Rhabanus Maurus, Bisschop en Geleerde. 
Arnulph , Keizer. 

Alfred dc Groolc, koning van Engeland. 
Ollo de Verlichte, Bisschop van Saksen. 
Amulph , Hertog van Beijeren. 
Maclttildis dc Heilige, Koning van Duilsch-
land. 

Roswitha , Dichteres. 
Rcrnward de Heilige, Bisschop van Ilil-
desheim. 
Heirbert, Aartsbisschop van Keulen. 
Henderik III, keizer. 
Lambrecht van Aschaffenburg, Geschied 

schrijver. 
Ollo dc Heilige , Bisschop van Bamberg. 
OttO, bisschop 
schrijv er. 

van Freysing, Geschied-

http://doorloopen.de


1179. 

1185. 

1225. 

1250. 

1251. 

1251, 

1210. 

1251. 

1201. 

1280. 

1550. 

1569. 

1580. 

1588. 

1179. 

1510. 
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— Hildegard dc Heilige, Abdis. 

— Otto de Groote , van Wittlesbach. 

— Engelbert de Heilige, Aartsbisschop van 

Keulen. 

— De Dichter van het Nibelunger-Lied. 

— Walther van de Vogelweide, Minnezanger. 

— Elizabeth de Heilige, Landgravin van 

Thüringen. 

— Leopold VII de Roemrijke, Hertog van 

Oostenrijk. 

— Hermann ran Saiga, Meester der Teuto-

nische Orde. 

— Wolfi am ran Eschenbuck, Minnezanger. 

— De Architect van de Hoofdkerk te heu

len. 

— Arnold van Tliurn , (1 rond legger van het 

Rijnverbond. 

— Alberta*Magnus, Hissch. van Regensburg. 

— Walther Fiïrst, Werner Stauffacher, Ar

nold van Meshthal, Het Driemanschap van 

mali. 

— h'rcderik dc Goede, van Oostenrijk. 

— Hruno van Warendop. 

— Arnold Slrutthahn von Winkelried, Ridder 

van Unterwalden. 

— Willem van Keulen, Schilder. 

— Hadrian van Hnbenberg. 

— Veter Henlein , Uitvinder der Uurwerken. 
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neer de lijd daar zal zijn , dat hij in tegenwoordig 

beid van doorluchtige waardige personen zal worden 

toegelaten; voor hein is zulk een eerbewijs overbo

dig te achten, aangezien de Walhalla zelve een vol

doend gedenkteeken zijner talenten en roem is. 

LIJST DER THANS GEPLAATSTE BORSTBEELDEN 

BV DE WALHALLA. 

Eene naamlijst der personen, welke voorloopig den 

voorrang verkregen , als waardige vertegenwoordigers 

der Duitschers, zal voor velen waarschijnlijk niet on

belangrijk zijn, dewijl dezelve eene schatting van waar

de en roem aantoont, welke zeer verschilt niet die, 

welke wij zouden hebben verwacht. Terwijl er velen, 

welke vooral hier te lande (namelijk iu Engeland) 

naauwelijks bekend zijn, lot zulk eene eer zijn 

uitverkoren, missen wij er diegenen , welke hier wor

den beschouwd als de waardigste der Duitschers. 

Het is waar, dat de helft der bedoelde borstbeel

den slechts is vervaardigd, doch die, welke er nog 

bijgevoegd zullen worden, zijn uitermate gering, in 

vergelijking met de vele vereischten lol zulk eene 

onderscheiding. Ouder de kunstenaars zal SCHINKEL 

waarschijnlijk worden gekozen, zoo ook KI.ESZE, wan-

NAMEN DER BORSTBEELDEN ! DATUM BEELDHOl- DA Tl. 11 

vu 
VOORN. PERSONEN. Overlijden WEItS. Ml 

Iloiatbci-lri 

Heinrich der Finkler, Koning. 930 Schadow. 1821 

Otto der Grosse, Keizer. 973 ij 1821 

Konrad II, Keizer. 1039 1810 

Friedrich I der Rothhurt (liar- Schwan-
barossa), Keizer. 1190 t haler. 1835 

Hemiic-li der Lövtc. 1190 Schadow. 1821 

Friedrich 11, Keizer. 1250 1821 

Rudol|ili von Habsburg, Koning. 1291 

Ervvin von Stcinhach , architect 
der Straatsburger Hoofdkerk. 1318 

Eberhard , Hertog van YVurlcin-
berg. 1445 

Joh. Gutlcnherg, Uilvinder der 
Drukkunst, (volgensde Duit

Joh. Gutlcnherg, Uilvinder der 
Drukkunst, (volgensde Duit
sche mee nine). 1407 

Joh. van Eyck , Schilder. 1475 Ranch. IN34 

Friedrich der Siegreiche. 1470* Loetow. 1842 

J. Muller. 147Ö 

Nikolaas von der Flue. 1487 Tieck. 1814 

Hans Uemling, Schilder. 1500 Woldeck. 1841 

J. von Dalberg, Bisschop van J. Hen-
Worms. 1503 ma ii n. 1840 

Berthold von Henneberg. 1504 ïïayr. 1824 

Hans von Hall»ijl. 1504 Christen. 1812 

Maximiliaan 1, Keizer. 1519 haiijfmann 1821 

Reuchbn. 1522 Imhof. 1835 

Franz von Sikingen, 1523 Boudel. 1823 

Ulrich von Hutten. 1528 Aire hm ai-
er. 1811 

Albert Diircr, Kunstenaar. 1528 Ranch. 1837 

Georg von Freunsberg, Land- fVidn-
Ollicier. 1528 mann. 1831 

Peter Visscher de oude, Kun
stenaar. 1530 C. Muller. 1831 

J. Turniavr, Geschiedschrijver. 1534 Horchler. 1841 

Walter von Plettenberg. 1535 Sclucan-
thater. 18,31 

Erasinus. 1530 Tieck. 1813 

Theophraslus von Hohcnheim, 
Geneesheer. 1541 Wolf. 1827 

Koprrnicus, Sterrekundigc. 1543 Schadow. 1817 

Hans Holbein, Kunstenaar. 1554 

Karl von Kaiser. 1558 Schwan-
t kaler. 1841 

Christophortis, Hertog van Wur-
temberg. 1568 Rissen. 1831 

253 — - 254 -

.NAMEN DER BORSTBEELDEN 

VOORN.PERSONEN. 
.Egidius Tchudi, Geschied

schrijver. 
Willem , Prins van Oranje. 
Augustus I, Keurvorst van Saksen 

Jul. Echter von Hespflbrunn , 
Bisschop van Wurxburg. 

Maurits, Prins van Oranje. 

Kepler, Sterrekundigc. 

Wallcnstein, Krijgsman. 

Bernhard , Hertog van Saksen-

Weimar. 

Rubens, Kunstenaar. 

Van Dijk, 

Hugo de Groot, Geleerde. 

Maximiliaan van Trautmannsdorf. 

Maximiliaan , Keurvorst van Bei 

jeren. 

Amalia . Landgravin van Hessen 

Tromp. Admiraal. 
Lodron, Aartsbisschop van Salz

burg. 

Snijders. Schilder. 

Karri IX , van Zweden. 

Von Schonhorn. 

Ernest, Hertog van Saksen-Gotha, 

De Ruijler, Admiraal. 

Otto von Quericke, Uitvinder 
van de Luchtpomp. 

Willem, Keurvorst van Bran
denburg. 

Zinzendorf. 

Willem 111, van Groot-Brittanje 

Ludwig, Markgraaf van Baden-

Baden. 

Leibnitz , Geleerde. 

Boerhaave , Geneesheer. 

Moritz von Saksen, Krijgsman. 

Handel, Toonkunstenaar. 

Oraal' von Munich . Russisch 
Veldmaarschalk. 

ÏIATIJI 

Overlijden. 

1572 

1584 

1586 

1617 

1625 

1630 

1634 

1639 

1640 

1641 

1645 

1650 

1651 

1652 

1653 

1653 

1657 

1660 

1673 

1675 

1676 

1684 

1688 

1702 

1702 

1707 

1716 

1732 

1750 

1753 

BEELDHOU

WERS. 

Tieck. 

» 

Ritschel. 

Scholl. 

Tieck. 

Schópf. 

Tieck. 

Mannheim, 

Ranch. 

Tieck. 

Schalier. 

• Jmhof 

j Tieck. 

hes.se Is. 

\C. E'her-
ha ril. 

Ranch. 

Tieck. 

mini 
III II 

Borslbeeld.1 

Ratkgeber 

H ichmann 

\ fVidn-
>i ui ii ii. 

I Schadow. 

Leeh. 

| Tieck. 

Schadow. 

1767 I.ossow. 

1817 

1815 

1840 

IS40 

1814 

1842 

1812 

1812 

1809 

1812 

1814 

1804 

1812 

1817 

1825 

1814 

1814 

1816 

1818 

1815 

1817 

1811 

1818 

1808 

NAMEN DER BORSTBEELDEN 
VAM 

VOORN.PERSONEN. 
Winckelmann, Oudheidkun

dige. 
Graaf von Schaumburg-Lippe. 

Von Halier, Dichter enz. 

Menus, Kunstenaar. 

Maria Theresia, van Oostenrijk. 

Gluck, Toonkunstenaar. 

Von Loudon , Veldmaarschalk. 

Mozart, Toonkunstenaar. 

Ferdinand, Hertog van Briuis-
wijk. 

Justus Möscr. 

Burger, Dichter. 

Catharina II, van Radand. 

Klopstock, Dichter. 

Heinse. 

Herder, Dichter en Geleerde. 

Kant, Geleerde. 
Schiller, Dichter en Geschied

schrijver. 
! Havihi, Toonkunstenaar. 

Joh. von Muller, Geschied
schrijver. 

\ \ ieland , Dichter en Letterkun
dige. 

Scharenhorst, Veldmaarschalk. 

Barclay de Tol l i , ,, 

von Blücher ,, 

Prins Schwartzcnhurg. 

Herschel, Sterrekundigc. 

ü.vrm 
\\* 

Overlijden. 

1768 

1777 

1777 

1779 

1780 

1787 

1790 

1791 

1792 

1794 

1794 

1796 

1803 

1803 

1803 

1804 

1805 

1809 

1809 

1841 

1808 ji 
1823 

1813 

1810 , 

1841 1 

Diobitsch-Sabalkansky , Veld
maarschalk. 

Stein, Pruisisch Minister. 

Graaf von Gneisenaii, Veld
maarschalk. 

Goetiic , Dichter. 

I1EELMIOI 

WEM. 

Schadow. 

Ranch. 

Eberhard. 

Danneker. 

hissling. 

Schwan-
t haler. 

Schadow. | 

Sc h mid. | 

Tieck. 

IVer do. 

Schadow. 

Huiler. 

Tieck. 

Schadow. 

Danneker. 

Rolwtz. 

D A T l ' M 
HER 

Borstbeeld. 

1814 

1809 

1808 

1808 

1811 

1812 

1813 

1840 

1808 

1821 

1811 

1831 

1808 

1826 

1815 

1808 

1794 

1810 

Schadow. 1 1 0 0 8 

• I 

I 
1813 ,, 1807 

1831 Ranch. 1830 

1818 fVidn-
mann. 1841 

1819 Ranch. 1817 

1820 Schalier. 1821 

1822 C. Eber
hard. 1816 

1831 Ranch. 1830 

1831 Leeb. 1825 

1831 Tieck. 1842 

1832 n 1808 
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V A N EENE 

OPHAALBRUG MET IJ7.EIVEN U A M E I G E B O D EN BALANS, 

I N H E T J A A R 1 8 4 5 D A A R G E S T E L D T E GOOI!. 

[PROVINCIE OVERIJSSEL.) 

Medegedeeld door li. LOOMAN, Stad»-Architect, te Deventer. 

«Sjyeze brug ligt op den grooten weg van Deventer 
naar Oldenzaal (een gedeelte van de groote route van 
Amsterdam naar Hamburg), over een kanaal, hetwelk 
de Schipbeek met de Regge verbindt, beide riviertjes, 
welke met kleine zoogenoemde zoinpseliuilen bevaren 
worden, behalve in drooge zomers, wanneer de lage 
waterstand zulks belet, daar deze riviertjes dan bijna 
geheel opdroegen. Vroeger lag (e dezer plaatse eene 
steenen brug, waarvan de boog zoo hoog was, flat de 
bedoelde schuilen, bij gewonen waterstand , er onderdoor 
konden varen; bij hoogen waterstand was men ech
ter verpligt de ledige schuilen gedeeltelijk vol water 
te laten loopen, ten einde dezelve zoo veel te doen 
zakken, dal zij onder den boog konden doorvaren; 
en toch gaf de hoogte van de brug reeds aanleiding 
tot vele klagten van de zijde van het voerwezen, het
welk een zeer druk gebruik van dezen weg maakt. 
Om deze beide gebreken te ontgaan, besloot men, in 
plaats van de steenen brug, eene ophaalbrug daar te 
stellen, waardoor de straatweg horizontaal kon worden 
doorgetrokken, en er alzoo ook voor de aangrenzende 
gebouwen eene aanmerkelijke verbetering ontstond. 

Aanvankelijk was het voornemen om eene ophaal
brug met houten llamcigebind en balans le maken: 
dc Schrijver, door den Raad der Slad Goor met 
hel maken van een ontwerp daartoe belast zijnde, 
voegde echter bij de indiening van dat ontwerp, er nog 
een ander bij van een ijzeren llamcigebind en Palans, 
aan welks laatste de voorkeur werd gegeven, en dat, 

hoezeer van de zijde van Gedeputeerde Staten, of lie
ver van den lloold-Ingeiiieur van den Waterstaat de
zer Provincie, daarop zeer vele aanmerkingen werden 
gemaakt , echter overeenkomstig het ontwerp is ten 
uitvoer gebragt, en zeer goed aan de bestemming vol
doet. 

De hier volgende beschrijving en bijgevoegde tec
kening zullen er de constructie van genoegzaam lee-
ren kennen. 

Het geheele werk weid publiek aanbesteed en 
aangenomen door II. HAGENS, Aannemer van publieke 
werken le Goor, voor eene som van /' 2ü2-'>,00, waar
onder begrepen was het afbreken der oude brug, 
waarvan de bruikbare steenen aan de nieuwe brug 
gebruikt werden, alsmede hel leggen van eene nood
brug voor voetgangers. Hel llamcigebind en de ba
lans zijn vervaardigd in de fabrijk van de Heeren NE-
DERIIUIIGH, NEBINGJ RÖGEI. & G P- te Deventer, en het ge

zamenlijke ijzerwerk dezer brug is geleverd voor eene 
som van /' 1285,00, waaronder begrepen zijn de kos
ten van een' smid, die bij bet stellen steeds tegen-
genwoordig moest zijn, om de verschillende stukken 

: aan elkander le verbinden. 
Muren. De landhoofden moesten, in verband met 

een beslaand ontwerp, ter betere bevaarbaarmaking van 
de Schipbeek en Regge, 1,00 El dieper worden aange
legd dan de regl.standen van de oude brug: zij wer
den, even als deze laatste, zonder palen of rooster-

I werk gefundeerd: alleen onder den hoek a (Fig. 1), 
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w as uien genoodzaakt, uit hoofde eener wel, eenige 
dennen palen te slaan, waardoor /' 21,00 extra kos
ten gemaakt weiden. 

De fondamenten der hoofdmuren bestaan uil stuk
ken Gilhuizer zandsteen b (Fig. 2), welke van de oude 
brug afkomstig zijn, en die men niet ijzeren kram
men van 2 duim dikte onderling verbonden heeft. 

De vleugels werden, zoo als uil de teekening blij
ken kan, overeenkomstig de helling der boorden van 
bet kanaal, trapswijze minder diep aangelegd; de 
twee eerste lagen in zand. De hoofdmuren zijn in 
aanleg 4'/2 steen zwaar, 50 duim hooger 4 steen, en 
vervolgens, met elke 80 duim hooger, wederom niet 
eene versnijding van */i steen opgei rokken, zoodal 
zij van boven eene dikle van 5 steen hebben ; de vleu
gels hebben op gelijke diepte eene overeenkomstige 
dikte. 

Hel metselwerk bestaat uit baksteen van Rijssen 
(die 20 duim lang, 10 duim breed en 4';i duim dik 
zijn), en slerke basterd tras (bereid uil één deel Mun-
stersche sleenkalk, twee deelen Dordschc tras en één 
deel zand). Hel muurwerk is van boven gedekt met 
platen van Gilhuizer steen, behalve het gedeelte waar
over de passage plaats heeft, op de breedte v an den val, 
alwaar eiken ribben zijn aangebragt van 20 a 25 
duim zwaarte, die op het muurwerk geankerd zijn, 
en waartegen men over de verdere dikte van den 
muur eene rollaag van harde klinkers heeft gemetseld. 
De val rust op Gilhuizer steenen platen, die vaks-
wijze zijn uitgehouwen, ten einde de drek, enz. te kun
nen doen wegvallen, die zich daar bij het ophalen 
van de brug verzamelt (zie c Fig. 2, 5 en 1). 

Hameigebind. Dit is zamengesteld vooreerst uit 
2 stijlen, waarvan de doorsnede den vorm heeft, wel
ke in d (Fig. 5) te zien is; zij rusten met aangegoten 
voeten op hel muurwerk, en zijn daarop bevestigd 
door middel van een' bout e van gesmeed ijzer, van 
32 streep dikte, van onderen verbonden in eene ge
goten ijzeren plaat f f (Fig. 2 en 4), welke in den 
muur is gemetseld, en tevens dient ter bevestiging 
van de nader te vermelden schoren. De boveneinden 
zijn gaffelvormig gegoten tot het opnemen der balans , 
en door eenen hoofdbalk verbonden, waarvan de door
snede uit Fig. 9 te zien is; verder zijn er boogslukken 
van hetzelfde profil aangebragt. In deze, zoowel als in 
den hoofdbalk, zijn vierkante openingen gelaten, ter 
besparing van ijzer; dezelve zijn met ijzeren kruisen, 
en de hoofdbalk mei opgelegde rozetten versierd; ter-

I). IV. 

I wijl de driehoekige openingen, lusschen de boogsluk-
I ken, de stijlen en den hoofdbalk, almede met gegoten 
j ijzeren versieringen zijn gevuld. Ken en ander is op 

eene zeer hechte wijze door schroefbouten aan elkan-
! der verbonden. De consoles, waarop de boogstukken 

steunen, zijn aan de gebindstijlen vastgeklonken. 
Hel Hameigebind is op de zijden geschoord door 

gegoten ijzeren schoren , van hetzelfde profil als de 
stijlen, deze met eene dubbele lip of bek omvatten
de , en met schroefbouten daaraan bevestigd; zij zijn 
van onderen niet bouten verbonden aan de reeds ver
melde in den muur gemetselde plaat /' f. 

Verder wordt de vaste stand van het Hameigebind 
I verzekerd door twee schoren g g van gesmeed ijzer, 

dik 0 duim in middellijn, die met doken in zware 
blokken Gilhuizer steen met lood zijn vastgegoten ; de 
boveneinden zijn niet aangewclde cn uitgeboorde oogen 
voorzien, waardoor eene doorgaande as // // (Fig. 5en 4) 
gaat van 5 duim middellijn, om welke tevens de ba-

| lans draait. 

Van onderen zijn twee schampijzers x x (Fig. 4) 
tegen de stijlen van hel Hamcigchiud geplaatst. 

Ralans. De constructie der Balans is uit de figu
ren 1, 2, 4, 7 en 8 zigtbaar; zij beslaat uit twee 

I priemen van gegoten ijzer, omspannen met aan el
kander gewelde gesmeed ijzeren staven van 1 duim 
in middellijn , waaraan een oog p (Fig. 8) is geweld, 

li tot opneming van den ketting, waaraan de val hangt. 
1 Het gegoten ijzeren gedeelte van iederen priem be-

1 staal in de rigting der lengte uit twee stukken, welke 
: in het midden (Fig. 7) met schroeven sterk aan 
' elkander zijn verbonden; tevens is aldaar eene langwer

pige opening i i aangebragt , waarin eene zuiver uit
geboorde, om de as h h (Fig. 1) draaijende, bus k k 
verschuifbaar is, door middel van stelschroeven / / , 

; waardoor men in staat is het steunpunt van de balans 
|| zoo veel tc doen rijzen of dalen, als noodig is, om 

bet evenwigt tusschen de balans en den val in alle 
j standen te verkrijgen. Toen door beproeving dit even

wigt was verkregen, werd de overige opening met lood 
volgegoten, ten einde dil steunpunt te verzekeren: 
door deze inrigting ontgaat'men alzoo geheel de an-

• ders noodzakelijke bepaling der zwaartepunten, hang-
| en draaipunten, die vooral in dit model van balans 

zeer moeijelijk zouden zijn, en zelfs, bij de naauwkeii 
rigste berekeningen, dikwerf nog bij de toepassing eene 
verkeerde uitkomst geven zullen, uit hoofde men onmo
gelijk zeker kan zijn, dal het gegoten ijzer overal vol-

17 
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komen dezelfde digtheid en dikle bezitte. — De prie
men zijn aan het achtereinde, door eenen holgegoten 
broekbalk m m (Fig. 1 en 8), aan elkander verbon
den, en geschoord door twee schoren van gegoten 
ijzer n n en een' dito dwarsbalk o o, alles met schroef
bouten op eene zeer hechte wijze aan elkander beves
tigd. De vooreinden der priemen zijn onderling door 
cene doorgaande ijzeren stang p p verbonden, ter dik
te van 26 streep, waaraan de ketting bevestigd is, en 
verder, door middel van 2 duims ijzerdraad, kruiselings 
geschoord. Om het doorzakken van dit kruis te be
letten, heeft men eenen boog r r, dik 26 streep, aange
bragt , waaraan hetzelve in het midden zoodanig is 
opgehangen, dat door dezen boog de zijdelingsche zak
king of schranking, bij eenen geopenden stand van de 
brug, wordt belet. De staven, welke de priemen om
spannen, zijn met goed sluitende dekpannen (Fig. 7) 
daarop vastgeklemd; de spanning verkrijgt men door 
1 stuks schroefbouten voor iederen priem s * (Fig. 8), 
die, voor zoo ver zij in het gegoten ijzer reiken, vier
kant en overigens met eenen sterken draad en moer 
voorzien zijn. Bij het ronddraaijen der moer, wordt 
het einde der schroef tegen den broekbalk aangeklemd, 
en de vereischte spanning van het geheele zamenstel 
verkregen. De val is van eikenhout; de achterhar 
is 18 duim in het vierkant zwaar, de voorhar 13a 14 
duim; de leggers zijn 13 duim breed, en aan het 
vooreinde 14 duim, in het midden 23 duim, en aan 
het achtereinde 19 duim dik; de bovenkanten dezer leg
gers zijn 4 duim rond gewerkt, en verder met pen 
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en gat en draagtanden in dc harren bevestigd, en met 
kramkruk-boutcn verbonden. 

Het onderdek bestaat uit 5 duims eikendeelcn, 
doch het bovendek uil populierenhoul. 

Tot het afhangen van den val is, tegen eiken stijl 
van het Hameigebind, een oog van gesmeed ijzer vast
geschroefd t t (Fig. 4 en 5); in ieder oog is een 
tap u u draaijende gemaakt, en met eenen band v v en 
drie schroefbouten sterk aan de achterhar verbon
den. In de voorhar zijn afgedraaide tappen gewerkt, 
en de einden met ijzeren banden omgeven, zoo als 
(Fig. 6) is aangewezen; aan eiken tap is eene stang w m 
verbonden, aan welker boveneinde de ketting wordt 
bevestigd, welke de verbinding tusschen den val en de 
balans voltooit; deze stangen dienen tevens tot leu
ningstijlen voor den val. 

Deze stijlen en de leuningen zijn van gesmeed ijzer, 
de kettingen gewone Engelschc patent kettingen. De 
overige leuningen zijn van gegoten ijzer. 

Volgens de voorwaarden van aanbesteding, was 
de aannemer verpligt, om de balans met het vol
le gewigt van den val te belasten, cn hiermede de 
vereischte beweging te bewerkstelligen. — Deze be
lasting, die alzoo ongeveer liet dubbel is van het
geen de balans werkelijk, bij het ophalen van de brug, 
heeft door te staan, bleek, volgens berekening, te moeten 
zijn nagenoeg 2090 Ned. Ponden. Deze proefis op de 
Ijzergieterij te Deventer ten uitvoer gebragt; bij de belas
ting werd alles naauwkeurig waargenomen, waarbij het ge
heel aan de verwachting beantwoordende werd bevonden. 

KORTE BOUWKUNDIGE MEDEDEELINGEK, CORRESPONDEKTlëfl, ENZ. 

BINNENLANDSCHE BERIGTEN. 

Amsterdam. — De stoom-suikerraffinaderij, in dc 
Bikkersstraat, op dc werf, genaamd de Oranjeboom, is 
barer voltooijing nabij. Deze fabrijk beslaat uit een 
hoofdgebouw of pakhuis, met de daarin beslotene sui-
kerstoven, ter hoogte van acht verdiepingen, behalve 
de kap; een' achtervleugel, tot suikerpakhuis be
stemd, uit zeven verdiepingen, behalve dc kap, welke 
dezelfde hoogte als het eerstgenoemde gedeelte heeft 
bekomen; een' omspringende zijvleugel met een gelijk 
aantal verdiepingen, en kaphoogte als laatstgenoemde, 
is bestemd lot smelt-, filter- en kookhuis; een ma
chinehuis met twee stoommachines; een ketelhuis niet 
vijf stoomketels, cn een rookkanaal naar den schoor
steen, cn eindelijk eenen op zich zeiven staanden 
schoorsteen, ter hoogte van 40 el boven den be-
ganen grond. 

Het hoofdgebouw, met de suikerstoven en het 
suikerpakhuis, is lang 10,67 el, aan de einden breed 
17,02 el cn iu het midden 16,80 el, buiten 's vverks 
gemeten; het suikerhuis, binnen 's werks, breed 15,90 
en lang 55,55 el, het kookhuis breed 12,10 cn 
diep 21,51 cl, insluitende eene binnenplaats, breed 
5,00 en lang 11,63 el; hel ketelhuis, zonder de 
contrcforten, breed 12,18 el cn lang, uit den muur 
des hoofdgebouws, 16,09 el; het machinehuis breed, 
binnen 's vverks, 9,00 el en diep, uil den muur des 
hoofdgebouws, 11,99 el; de buitenmuren des hoofd
gebouw s zijn hoog 25,05 en de daknok 20,85 el 
boven den begancn grond. 

Al deze gebouwen rusten op een paalrooslerwerk, 

waartoe een aantal van 1017 heimasten, lang 14 a 
15 el, zijn ingeheid; de hoofdmuren hebben cene 
zwaarte van l'/i en 2 mopsteencn; dc balklagen 
in het pakhuis zijn uit drie lengten, welke op twee 
houten onderslagen rusten en gedragen worden door 
90 stuks gegoten ijzeren standerds; de 16 beneden 
standerds hebben elk eene zwaarte van 255 Pond cn 
de bovenste zijn ieder zwaar 185 Pond. 

— De R. C. Kerk de Ster, in dc Spinhuissteeg, zal 
men afbreken, om op dezelfde plaats eene nieuwe 
kerk te bouwen; de inwendige ruimte wordt vergroot 
door eenige daarbij gelegene huizen, welke bereids 
gedeeltelijk zijn opgeruimd. De ligging van het ter
rein kon men met reden beier wenschen; het zijfronl 
zal zich in genoemde steeg vertoonen en het koor, 
even als de eigenlijke hoofdingang, zal door woonhui
zen worden ingesloten. Het is cene algemeen bekende 
waarheid, dat iu onze hoofdstad geene enkele Rooni-
schc kerk beslaat, welke niet voor eene gestrenge 
kritiek vatbaar zij; wanneer deze kerk zal voltrokken 
wezen, zal ook zij het aantal kunstclooze kerken niet 
verminderen. Waarom toch verspillen die gemeenten 
op deze wijze hare middelen, en wanneer zullen zij 
begrijpen, dat alleen door algemcene medewerking en 
gezamenlijke inspanning van krachten, het mogelijk 
zij eene goede, doelmatige, aan de vereisch ten der kunst 
beantwoordende, kalholijkc kerk tc doen verrijzen? 

— De Stedelijke Regering heeft beraadslaagd overhel 
al of niet overdekken der nieuwe beurs. Men wil, dat 
zij besloten heeft, alvorens tot een bepaald besluit te 

17" 
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komen, eene Commissie te benoemen, ten einde te 
onderzoeken, of de funderingen bestand zijn om den 
last der overdekking te dragen. 

— Men vervolgt de werkzaamheden aan dc Nieuwe 
Kerk, hetwelk reeds verleden jaar ondernomen was. De 
regtstanden van den zoogenaamd Onvolmaakten Toren 
zijn opgetrokken lot aan de balustrade van bet groote 
schip; boven den hoofdingang is een kerkraam geplaatst, 
de zijmuren van dat raam zijn voltrokken en de daar
door ontstane opening met een dak van blaauwc pan
nen gedekt. De steenen balustrade van het groote 
schip is over dezen quasi-voorgevel, in denzelfden stijl 
voortgezet en met spitsen (halen) voorzien. Het 
metselwerk van deze verbouwing wordt gepleisterd 
en zal dus hetzelfde lol ondergaan als dc zuidzijde 
dezer kerk; de balustrade, de spitsen, het groote 
raam en het lijstwerk in de muren, zijn van gegoten 
ziiik en worden zorgvuldig gedekt met eene verwtint, > 
welke zooveel mogelijk niet den gehouwen steen over
eenkomt. Onwillekeurig vragen wij: wie de lastgevers zijn 
tot de bepleistering van dit publieke gebouw, en waaróm 
zij op zulk eene wijze, als bij den hoofdingang plaats 
heeft, het fonds dier kerk doen verspillen? Hunne 
namen zullen niet verloren gaan: het nakroost zal 
bekend zijn met hen, die tot zulk eene uitvoering 
den last gaven, en met den naam van diegenen, welke 
dien last hebben uitgevoerd. 

— Op de Nieuwniarkt wordt eene proef genomen 
tot het boren van eenen arlesiscben put, bijna op 
dezelfde plaats, waar reeds vroeger eene zoodanige proef
neming is mislukt; op dit oogenblik is men met het 
boren nog niet ver gevorderd, zoodat wij, voor als
nog, niets met zekerheid kunnen mededcclcn. 

— De voormalige tulle-fabrijk, op dc Schans, is 
door eene Hollandsche Compagnie aangekocht en wordt 
voorbereid tot eene Gaz-Fabrijk, ten einde dc stad 
Amsterdam van gaz te voorzien. Deze nieuwe fabrijk 
zal moeten concurcren met de reeds bestaande En-
gelsche Continental Gaz-Companij; eene tweede in
rigting moet noodwendig voor de inwoners gunstig 
werken op den stand der prijzen van het gaz, omdat 
daardoor de monopolie wordt opgeheven. 

— De werkzaamheden aan de Cellulaire Gevangenis, 
bij de Leidsche Poort, w orden geregeld voortgezel; 
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nadat verleden jaar dc ingangpoort, met eenige neven
gebouwen en de ringmuur waren voltooid, is men dit 
jaar voortgegaan met op de bestaande funderingen hel 
hoofdgebouw op le trekken; het volgende jaar zal 
deze gevangenis gereed zijn. 

— Het standbeeld van Prins WILLEM 1 is dezer da
gen in de fabrijk van de Heeren PAUL VAN VLISSINGEN 

EN DUÜOK VAN H E E L , met het beste gevolg gegoten. 
Het is het werk van onzen talentvollen kunstenaar, 
den Ilr. E. RouER. Dit standbeeld zal in 's Gravcnhage 
worden geplaatst, waar reeds de daarstelling van hel 
voetstuk is aanbesteed geworden. 

— De nieuwe Maatschappij ter Ontginning van 
den Anna-Paulowna-Polder heeft reeds haar bestaan 
verkregen. Hare eerste werkzaamheden zullen zich 
bepalen tot het verzwaren der dijken en het aan
leggen van wegen. Dit jaar zal men een begin ma
ken met eenige landen te bearbeiden, hetwelk het 
volgende jaar zal worden voortgezet; weldra zal men 
zich onledig houden met het bouwen van 50 bouw-
manswoningen en daarbij zal men voegen 100 arbei
derswoningen. 

Rotterdam. — De werkzaamheden aan de nieuwe 
Protestantsche Kerk worden met ijver voortgezet; dit 
jaar beeft men eenen aanvang gemaakt met het stellen 
der kap, zoodat de bekapping en verdere opmetseling 
der muren in dit werksaizoen zullen afloopen. 

Rreda. — De restauratic van den groolen toren, 
voor zooverre die aan de stad behoort, zal dit jaar 
voltooid zijn. Deze, in golhischen stijl gebouwde, to
ren, werd in 1468 begonnen en deszelfs voltooijing 
heeft 41 jaar later plaats gehad. Aan deze laatste 
restauratie is vier achtereenvolgende jaren onafgebroken 
gearbeid. 

— Onze stad zal weldra het verlies te betreuren heb
ben van een harer monumenten, namelijk, den Toren 
van het Markendaal. De toren en kerk is sedert 
eenigen tijd verkocht; de stad had zich tegen dezen 
verkoop verzet, hetwelk onlangs de, ten nadeele 
der stad, door den Hoogen Raad gedane uitspraak ten 
gevolge had. Dc eigenaar zal nu den toren sloopen. 
Zal de tijd nimmer aanbreken, dat onze monumenten 
niet meer in sloo)x:rs handen kunnen vallen? 
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Ginneken. — In het jaar 1843 is alhier een lande
lijk woonhuis, zonder grondmuren of zoogenaamde fon-
deringsmuren, gebouwd; de bedenkingen, welke toen 
bestonden, hebben door eene ondervinding van vier 
jaren opgehouden: deze wijze van bouwen kan 
algemeen worden aangeprezen; gedurende dien tijd 
heeft men nu niet de minste verandering of zettingen in 
de muren waargenomen. 

Zie hierover het 1« stuk, 2 d c » Jaargang, onzer 
Bijdragen. 

Utrecht. — Hel gebouw, bestemd voor Kunsten en 
Wetenschappen, is voltooid en aan deszelfs bestemming 
overgegeven. 

Arnhem. — Ruiten de Velper-Barrière wordt een 
gebouw opgerigt, hetwelk zal gebezigd worden tot 
het geven van Vocaal- en Instrumentaal- Concerten. 

Zutphen. — De groote of St. Walburg-kerk, was, 
bijna 30 jaar geleden, nog niet van schilderwerk 
ontbloot; de gewelven van het groote schip dei-
kruis- en zijpauden, hadden toen hun eigenaardig ka
rakter nog behouden. De Kerkvoogden van 1820 ga
ven hel bevel, dat deze merkwaardige overblijfsels 
zouden vernietigd worden, en dat men hel biniieuruim 
dier kerk met eene koude witte kalklaag moest over
dekken. Deze daad vau vandalisme komt dus op hunne 
rekening en zij zijn daarvoor verantwoording verschul
digd. In navolging van dit bewijs van volstrekte onwe
tendheid van bouwkundige kennis, hebben dezelfde 
kerkvoogden, of hunne opvolgers, iu 1810 goedgevom len, 
de kerk voor de twcode maal te doen overwitten, en, ten 
einde deze daadzaak voor het publiek in een helderder 
daglicht te plaatsen, hebben zij in bet noordelijke 
kruispand met zwarte letters doen schilderen: 

G E U I T . 

1 8 4 © . 

Dc tegenwoordige Kerkvoogden volgen hetzelfde voet
spoor, en schijnen er zich op toe te leggen, om deze 
kerk langzamerhand van hare oorspronkelijke vormen 
te ontdoen. Men mag deze handelwijze niet aan de 
zucht tot vernieling toeschrijven: het is niel anders 
dan een afdoend bewijs van onkunde van hen, die 
de magt hebben over de middelen dier kerk te be
schikken; aan zulke mannen moest nimmer de zorg 
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van een zoodanig openbaar gebouw worden toever
trouwd. Met eenen oogopslag zal men bet laatstge
noemde bevroeden, wanneer men den westelijken gevel, 
hel noordelijk kruispand en het koor, vergelijkt met 
het zuidelijke kruispand en de beide zijpanden. Bij 
de laatste bestaan nog de vensteropeningen met de 
indeeling van steenen rijzige kolommetjes of pijlers, 
welke zich van boven door spitsbogen vereenigen; 
tusschen deze en den groolen spitsboog, welke de 
vensteropening overspant, zijn cirkelvormige steenen 
slaven, in den vorm van rozetten, welke het geheel 
te zamen voegen en versterken. Wie ontwaart hier 
niet eene volkomene harmonie, tusschen deze vensters 
en het overige van het gebouw, hetwelk door eene 
levendige en fijne prolilering uitmunt? Wie zal in 
het inwendige der kerk, op de plaats der nog be
staande oude vensters, rust en kalmte ontzeggen? 
Vergelijk daarmede de vijftien vensteropeningen, ge
deeltelijk van gegolen ijzer, gedeeltelijk van eiken
hout te zamengesteld en met groole ruiten voorzien, 
welke in den voorgevel, het kruispand en het koor, 
onlangs zijn aangebragt. 

Men behoeft waarlijk niet veel bouwkundige 
kennis te hebben, om tc gevoelen, dat hier alle har
monie is verbroken, en dat het veranderen van die 
vensters het gebouw verminkt. Het sterke licht in 
hel inwendige is ook ongeschikt om den mensch 
tot het gebed te stemmen. Dat deze kerk van verdere 

i wansmaak moge bevrijd blijven, is onze eenige 
wensch. 

BUITENLANDSCHE BERIGTEN. 

Parijs. — Wij ontleenen aan eene corresponden
tie, de volgende bijzonderheden omtrent deze stad: 

Tien jaar waren er vervlogen, sedert ik Frank-
rijks hoofdstad bezocht; ik behoef dus bijna niet Ie 
verwijzen op de groole veranderingen, welke gedu
rende dit tijdsverloop aldaar hadden plaats gehad. 
Moge ik al niet geneigd zijn, de eischen van het 

i schoonheidsgevoel aan den dwang van hel eenvoudig 
nuttige te onderwerpen, zoo was het mij aangenaam 
te zien, dat deze veranderingen tol degelijk voordeel 
en nut gestrekt hebben. De Regering en het Ge-

! meen te Bestuur beide zijn ijverig werkzaam geweest 
j] en verdienen lof. Geheele wijken hebben eene andere 



— 267 — 

gedaante aangenomen, nieuwe wijken zijn verrezen. 
Parijs heeft niet den aard van eene schilderachtige 
slad verloren, maar is tevens vriendelijker, lichter, 
zuidelijker, ruimer cn gezonder geworden. Men heeft 
geklaagd, dal men reeksen van huizen wegbrak, om 
breedere straten te winnen; zelden is echter een ge
bouw , van eenig belang voor de geschiedenis of voor 
de kunst, daardoor le gronde gegaan, en aan dc ge
wone huizen, die bij duizenden te vinden zijn, is waar
lijk toeh niets gelegen. 

Het Parijs der middeleeuwen was reeds voor ge-
ruimen tijd verdwenen; de 17e en 18e eeuw hadden 
reeds op hare wijze haar best gedaan, vóór dat het 
tijdvak van de revolutie en van het Keizerrijk, zooveel 
mogelijk, schoon schip maakte: de eene uit blinde 
woede en haat, de andere volgens beginselen, die 
zich een kunstlievend uiterlijk zochten aan te mati
gen. Later veranderde dit; gedurende de restauralie, 
maakten de Grieksche cn Romeinsche smaak allengs 
plaats voor de Christelijke kunst en letterkunde, wel
ker vorm cn geest juist niet altijd even zuiver of ge
lukkig waren. De revolutie van 1830 dreigde een 
oogenblik, maar het betere behield de overhand cn, 
met uitzondering van eenige afwijkingen en dwalin
gen, waaronder de mislukte opvatting van het gevel-
veld van het ongelukkige Pantheon eene eerste plaats 
bekleedt, is, met de bevestiging der burgerlijke en 
staatkundige betrekkingen, dc achting voor en de ken
nis van het ons overgeblevene vermeerderd. 

In Parijs kan men daarvan overal de sporen vin
den. Ik wil niet zeggen, dat alles is zoo als het 
vvezen moet, dal ook in onzen tijd geen vandalisnius 
bedreven zij, en dat men altijd met zorg zoude gehan
deld hebben. Maar over het algemeen is de goede 
geest niet onduidelijk merkbaar, en het is bijna niet 
meer te verwachten, dat een geschiedkundig gebouw-
of gedciikteckeu moedwillig zal vernield worden. Zelfs 
daar, waar groote verbouwingen plaats hebben, zoo 
als de vermeerderende bevolking en de gewijzigde be
hoeften en vervoermiddelen dringend gebieden cn 
enkele gebouwen vallen moeten, heeft men getracht, 
de belangrijkste en schoonste gedeelten te behouden. 
Zoo als wij reeds gezegd hebben, heeft Parijs niet 
den aard van eene schilderachtige stad verloren. Men 
plaatse zich slechts op de kaai bij de Louvre, cn zie 
stroomopwaarts, waar de pont neuf' zich vertoont als 
zwaar, maar toch in harmonie met de omgeving; ter
wijl de huizen van de Cilé, met het paleis van den 
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Heiligen LODEWIJK en Notre-Dame, daarboven uitste
ken. Of men zie stroomafwaarts, langs de uitge
strekte lijn van de Tuileriën en van de Louvre, waar 
de nieuwe bruggen en de fraaije gebouwen van den 
linkeroever, en het geboomte van de Tuileriën en van 
de Champs-Elusées een geheel vormen, dat, door des
zelfs rijke afwisseling en schoonheid, eiken vreemde
ling zal verrassen. 

— De verbetering van dc bestrating is iels, dat eenen 
vreemdeling het eerst in het oog valt. Elk hunner 
zal met schrik denken aan de oude bestraling met 
hare ongelijke steenen, gaten en goten in het mid-

i den, die juist schenen gemaakt tc zijn, om aan rij
tuigen gelegenheid le geven, dc ongelukkige voet
gangers te bemodderen. Het is er nog wel verre van 
af, dat de locstand der bestraling onberispelijk zij; 

; maar hel zoude onbillijk zijn, voor dc talrijke naauw e 
straten van Parijs tc verlangen, wat reeds voor de 
bicede stralen van Londen geschied is; datgene, wal 
reeds gedaan is, verdient lof. De voetpaden zijn 
nog maar gedeeltelijk aangelegd; zij zijn dikwijls 
te smal, dat bij de plaatselijke ruimte onvermijdelijk 
is. Zij zijn evenwel veel verbeterd, buiten die van de 
Boulevards, de Rue de la Paix, Rue de Rivoli en de 

groolc laan van dc Champs-El;/sées. 

— Het loopeude water, onlangs vermeerderd door de 
aanzienlijke hoeveelheid, die de artesische put van 
GRENELLE, bij eene diepte van 1800 voel, dagelijks 
levert, is een voordcel, dal door menige stad mag 
benijd worden. Het rijzen cn dalen van den grond 
komt hierbij zeer goed te stade, vooral sedert men 
het stilstaan van het water in de diepten verholpen 
heeft. 

— Dc nieuwe straten en wijken zijn met schrander
heid aangelegd; de nieuwe gebouwen in het noorden, 
tusschen de voorstad Poissonnïere en St. Martin, waai
de Belgische-Spoorweg uitloopl, hebben aan dit ge
deelte reeds eene geheel andere gedaante gegeven, en 
worden dagelijks vermeerderd. Overal heerscht be
drijvigheid; de huizen verrijzen niet in zulk een groot 
aantal als le Londen, maar zij vermeerderen allengs 
en veroorzaken eenen aangenamer' indruk, dan die van 
de meeste der nieuwe straten van dc Londenschc voor-
sleden, daar zij niet zoo eentoonig zijn, niet dezelfde 
reeksen van woningen aanbieden, alle van gelijke boogie, 
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of liever van gelijke laagte, met twee, hoogstens drie 
verdiepingen, gladden donkerbruin bakstecnen muur, 
die alle als op dezelfde mal gemaakt zijn, dc treurig
ste eentoonigheid van een dagelijksch leven, dat zich 
tot water en brood beperken moet, om even te kun
nen leven. Ik wil de Bouwkunst tc Parijs niet onvoor
waardelijk prijzen, maar tot zulk eene ongehoorde 
ellende is zij nog niet vervallen; zij gevoelt toch, dat 
zij niet alleen geroepen is om vier muren, met eenige 
vierkante gaten voorzien,op te trekken, daar te meer, 
waar men sterk te velde trekt tegen het leclijke. 

— Onder de nieuwe gebouwen is de kerk van 
St. Vincent de Pauk, het merkwaardigste '). Hare 
ligging op de glooijing van de noordelijke hoogten, 
welker toppunt mont-martre is, is voordeelig, en deze 
voordeden zijn door kolossale onderbouwingen en trap
pen zeer behendig ten nutte gemaakt. De voorgevel 
en de torens bevallen mij het minste; het inwendige 
daarentegen behoort, naar mijn inzien, tot het voor
treffelijkste, dat in den laatsten lijd iu dit vak en in 
dezen (basilieken) stijl geleverd is. Wel is waar, het 
materiaal is niet. datgene, wat men in de oude basi
lieken gewoonlijk vindt. Dc kolommen zijn met stuc 
bekleed, in plaats van graniet, of gepolijst marmer te 
zijn; de proportiën echter zijn gelukkig, de twee ver
diepingen zijn in harmonie, dc onderdeden als het 
koor, het altaar, de gestoelten en de zolder, zijn met 
zorgvuldigheid en in overeenstemming met bet geheel 
uitgevoerd. De glas-schilderijen, zoo wat teckening als 
kleuren aangaat, zijn gelukkig te noemen, en de rijkheid 
van het gebouw is niet in weelderige pracht ontaard. 
Men begon juist de steigers op te slaan voor den Heer 
INGRES, die de handelingen en dc verheerlijking van 
den Heiligen Patroon der kerk in fresco zal schilderen. 
De Heeren HITTORF en LEPERE, van wie het plan en 
de uitvoering zijn, kunnen zich gelukkig achten, door 
de medewerking van zulk een uitstekend kunstenaar. 

— Dc Notre-Dame de Loretle, tc gelijker tijd (1823) 
met de St. Vincent dc Pauk begonnen, werd vroeger 
voltooid. Beider stijl heeft eenige overeenkomst, 
maar de eerste kerk is veel kleiner; het materiaal is veel 
kostbaarder, dc proportiën van het inwendige zijn 
goed, eenige schilderijen fraai; maar dc werking van 
hel geheel is zeer slecht, dat veroorzaakt, wordt 

') Zie Deel 2, pas. 200 der Bijdragen. 
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door de veelsoortige versieringen, waarmede de kerk 
i! als overladen is. Ik kon niet nalaten aan eenige Ro

meinsche kerken, als U Gcsu en S'". Maria della Vil-

toria te denken, die ondertusschen geene overeenkomst 
met de kerk van den Heer LEBAS hebben. De voor
gevel, met de smalle portiek met vier kolommen, 
is niet gelukkig. 

— De Madelaine zag ik nu eerst voltooid. Hoe veel 
moeite men ook aan het inwendige besteed nebbe, 
hoe veel uitstekende kunstenaars ook daaraan gewerkt 

I mogen hebben, het on-kerkelijke van het uitwendige 
is daarop toch overgegaan. Bijna zoude ik overhellen 
de pruik van eenen BERNIN of ALGARDI dc voorkeur 
te geven, boven deze navolging van eenen antieken tem
pel, waar het denkbeeld van cene Christelijke kerk 
reeds zeer verwijderd is, dat daarenboven nog ver
slimmerd wordt, door de in andere opzigten merk
waardige fresco's van ZIEGI.ER, die het gewelf boven 
het altaar versieren, cn waarin NAPOLEON, in keizer
lijken mantel gehuld, het meest in het oog vallend 
figuur van den voorgrond is. 

— De kapel van St. Ferdinand, aangelegd bij de 
avenue of laan van Ncuilly, op de plaats waar de 
Hertog VAN ORLEANS stierf, doet niet alleen door hare 
bestemming denken aan de boetkapel op het voorma
lige Magdalena's kerkhof. Zij is ontleend aan de 

| grafkapel van Galla Placidia, te Ravenna, en andere 

I dergelijke gebouwen; de proportiën komen mij voor 
niet gelukkig te zijn. De geschilderde glazen zijn 

; fraai geteekend, maar te sterk gekleurd. Het plan 
en de uitvoering zijn van de Heeren LEFRANC en 
FONTAINE. 

— Na het vermelden dezer nieuwe kerken, gaan w ij 
; over tot de herstelling van eenige oude. Vooreerst de 
j; Sainte-Ghapelk, bouwwerk van den Heiligen LODEWIJK, 

dat onder al de kerken dezer slad wel van de fraaiste 
I en zuiverste spitsbogenstijl kan genoemd worden, en, 
i| nadat de archieven uit de lang ontwijde gewelven 
! geruimd zijn, nu onder den Heer DUIIAN eene alge-

: hecle restauratie ondergaat. Het is een geluk, dat 
l slechts weinig bedorven is, cn dat men daar, waar iets 

ontbreekt, zich tot het omringende kan wenden, om 
de kapel vollediger te maken en tot hare oude 
schoonheid terug te brengen. De fraaije Apostelbeelden 
behoeft men, even als die van den keulschen Dom, 
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slechts met hunne oorspronkelijke kleuren te voor
zien, de prachtig geschilderde glazen schoon te ma
ken, en hij de restauratie van de nmurbedekking de 
overal aanwezig zijnde zekere sporen te volgen. Dit 
alles en de restauratie van hel uitwendige, dat veel 
geleden heeft, wordt met veel zorgvuldigheid en 
naauwgezetheid uitgevoerd, en de Sainte-Chapelle, 
levendige berinnering aan de kruistogten van den 
vromen Koning, wordt op nieuws een sieraad van hel 
herboren Oud-Parijs, het schilderachtige eiland van 
de Cite. De nabijgelegenc kerk vau Notre-Dame, 
wordt, onder opzigt van de Heercn GODDE, CAUDRON 

en PLANTAM), met veel bedachtzaamheid gerestaureerd; 
zij had daaraan, zoowel van binnen als van buiten, 
groote behoefte. St. Germain l'Auxerrois, half vernield 
en gesloten sedert het oproer van Februarij 1851, dat 
ook bet Aartsbisschoppelijke Paleis onder de voet 
wierp, is weder gerestaureerd en voor de godsdienst 
in gereedheid gebragt. In St. Germain des Prés, eene 
der oudste en, niettegenstaande de menigvuldige en 
slechte bijvoegselen, merkwaardigste kerken der stad, 
wordt het koor, door den Heer FLANORIN, met fresco-
schilderijen versierd. Dit zijn de voornaamste nieuwe 
werken: kleine worden dagelijks voltooid, en de 
meeste kerken worden meer en meer met schilderijen 
en andere kunstwerken voorzien, die evenwel niet 
altijd een godsdienstig karakter bezitten. 

— In de lij van de overige gebouwen, welke aanzien
lijk vergroot zijn, springt vooral het Stadhuis in het 
oog. Dit kan tegenwoordig onder de meest grootschc 
en fraaiste paleizen der stad gerekend worden, en de 
bijgebouwde gedeelten in den rijken renaissancen-stijl 
van HENDRIK II, onder wien dit gebouw werd aange
vangen, doen den Architecten GODDE en LESCEÏÏK alle 
oer aan, daar het gebouw, zoowel van het plein als 
van de rivierzijde, eene goede werking doet. Het in-
weudige vereenigt grootschheid met smaakvolle pracht. 
Het Luxembourg, een der meest voltooide en eenheid 
bezittende paleizen, waarin MARIA de Medicis de her
inneringen aan baren Florentijnschen geboortegrond 
heeft trachten te bewaren, is met eenen nieuwen gevel 
aan de tuinzijde vermeerderd geworden, daar deszelfs 
tegenwoordige bestemming eene vergrooting noodzake
lijk maakte; deze is naauw keurig geschoeid op het 
oorspronkelijke gebouw, dat ook de eenig»; weg was. 
Het groote eenigzins logge gebouw, op de (Juni 
d'Orsay, waar nu de Rekenkamer en hel Comité van 
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koophandel gevestigd is, is onder opzigt van den 
Heer LECORDAÏ voltooid. De naburige Kamer der Ge
deputeerden (Palais-Bourbon) is rijk met schilderwerken 
versierd. In den dom der Invaliden gaat men rustig 
voort niet de werkzaamheden aan het graf van NA
POLEON. De inrigting van de école des Beaux-arts 
(petits Aiiguslins), onder LODEWIJK X.VIII begonnen, 

| en onder Louis PHILIPPE voltooid door DIIHAN, verwezen
lijkt in vele opziglen hel denkbeeld, dat een vriend 
van kunst en oudheden van zulk eene instelling maakt, 
en ik kan niet genoeg den aangenamen indruk roe
men , die het voorplein met de fraaije en goed aan
gebragte proefstukken van den renaissancen-stijl, de 
voorzijde van het kasteel van GAII.LON, door den Kar
dinaal van Amboise gebouwd, en het rijke portaal 
van het kasleel van ANET, door HENDRIK II voor DIANA 

VAN POITIERS geslicht, op mij maakten. In het half
rond van de zaai tot de prijsuitdeelingen, schilderde 
DELAROCIIE zijne verzameling van kunstenaars van alle 
tijden en volken, welke door HENRIOIEI. DUPONT ge
graveerd wordt. Als men deze geheele instelling over
ziet, dan kan men niet zonder dankbaarheid den naam 
van ALEXANDER LENOIR herdenken, die bier, ten tijde 
der revolutie, een geschiedkundig museum oprigtte, 
waar hij de gedenkteekenen verzamelde, die de woede 
van de Sans-ruloltes ontkwamen. In het Hotel de 
Clung is een dergelijk museum aanwezig, dat even
wel meer voor kleinere voorwerpen, bronzen, emails, 
wapens, huisraad, merkwaardigheden van verschillen
den aard, uit den ïniddeleeuwsclien en den rococotijd 
bestemd is, en sedert den dood van den verdienste
lijken DISOMMERARÜ aan het Rijk behoort en veel ver
meerderd en verbeterd ingerigt is. Van het huis, 
het belangrijkste en best onderhouden van de huizen 
van Parijs, behoef ik slechts even melding te maken. 

— Ik vond de place du Carrousel en de noordw es-
lelijke omgeving van de Louvre nog in denzelfdcn 
verwaarloosden toestand, waarin ik ze gelaten had; 
de prachtige galerij van het laatstgenoemde paleis, te
genover St. Germain V'Auxerrois, nog met hetzelfde 
houten schot afgedeeld, den toegang naar het Palais-
Boijal van deze zijde nog allijd even naauw en hoe
kig. Ik werd getroost door de verzekering, dat de 
voltooijing van de Louvre en derzelvcr aansluiting 
aan de Tuileriën, en de inrigting van het plein tus
schen beide werkelijk op touw is (?), en het plein 
voor het Palais-lloijal eene andere gedaante zal aan-

— 273 — — 274 — 

nemen '). Het bouwen van eene nieuwe groote opera
zaal w ordt daarbij begrepen. De verfraaijing van de place 
de la Concorde, die nu van eiken kant een aangenaam 
geheel oplevert, en die van den tuin der Tuileriën, 
die door zoo vele kunstwerken opgeluisterd wordt, 
valt een' vreemdeling het eerst in het oog. 

De Tuileriën zelve hebben echter door de rijen 
van mansarde-vensters, die men in de booge, deze soort 
van paleizen eigene, daken van het paviljoen aange
bragt heeft, niet gewonnen. Van de vergrooting dei-
kunstwerken van de Louvre, door de Spaansche en 
Slandish'sche verzamelingen, de Egyptische en Assyri-
sche oudheden, enz. te spreken, ligt niel in ons be
perkt bestek, waarin wij ook slechts vluchtig kunnen 
verwijzen naar de vermeerdering van de verzameling 
van werken van levende meesters in het Luxembourg. 
De kolom van Julij, op bet Raslille-plein, is sedert 
1810 voltooid: bet komt mij voor, dat daarin eene 
slechte proportie beslaat tusschen de schacht, hel 
voetstuk en hel kapiteel. Van de andere monumenten 
viel mij slechts in bel oog de fontein van MOLIÈRE, in 
de Bue Bichelieu en het monument voor den Herlog 
VAN ORLEANS, door hel leger opgerigt in de binnen
plaats van dc Louvrc. Het paard van dit standbeeld, 
een werk van MAROCHETTI, is oneindig beter dan de 
ruiter, welks houding le regt gelaakt wordt. 

— Heeds in hel begin sprak ik van de groole ver
anderingen, die aangaande de straten hebben plaals 
gehad, of nog dagelijks gemaakt worden. — Al 
deze veranderingen te vernielden is onmogelijk. Ik 
zal slechls verwijzen naar hel plein voor de kerk 
SI. Sulpiceen naar den tuinaanleg achter Notre-Dame, 
waar vroeger het Aartsbisschoppelijke paleis stond, 
dat nu op eene andere plaals nieuw moet gebouwd 
worden, en vermelden, dat men voornemens is, de 
rue Soufjlot le verlengen en door tc breken lot aan 
den tuin van het Luxembourg, waardoor het Panthéon 
zeer winnen zal. De veelvuldige vergrootingen en 

verbeteringen van de talrijke openlijke instellingen, 
de zoo veel gerucht makende verschansingen, den 
muur, die Parijs mureert en Parijs doet murmureren 

ga ik voorbij. 

') Wij zijn integendeel onderrigt, dat deze voltooijing vooreerst 
gecnen voortgang tal hebben, want de Koning heeft geen' lust de 
lisle-cirile daarvoor aan te «preken, cn de Kamer der Gedeputeer
den zoude niet geneigd zijn. zulke aanmerkelijke sommen toe te 
staan, die met regt door de litte-cMU moesten gedragen worden. 
Ondcrtiissclicii is liet eene schande voor Klankrijks lioolilstad, tlat 
een der fraaiste pleinen, omgeven door paleizen, nog oubestraat is, 
cn dus dikwerf ontoegankelijk mag genoemd worden. 

— Alleen een woord over Versailles. Het is waar, 
dal het getal der oude en nieuwe middelmatige 
.schilderijen, die het paleis vullen, legio is, maar de 
indruk van bet geheel is desniettegenstaande indruk
wekkend. Men voelt zeer goed, bij het zwerven door 
deze grootsche zalen, dat men zich bij eene groote 
natie bevindt, op het veld eener groote geschiedenis, 
en dil gevoel bedekt veel van het gebrekkige. Even 
als het ontwerp daartoe een fraai en vruchtbaar denk
beeld is geweest, zoo is ook de uitvoering der onder
deden prijzenswaardig, en ik kan mij levendig voor
stellen, boe den Fransebman bet hart klopt, als 
hij de zalen der kruistogten betreedt en de wapen
schilden zijner aloude geslachten, de afbeeldingen der 
Grootmeesters van de tempeliers en de Ridders van 
ST. JAN en van zijne Vorsten, beheerschers van Palestina 
en Syrië, de overwinningen op de ongeloovigen, de 
grafteekens der ridderlijke helden, ja de rijk gebeeld
houwde deuren van bet St. Jansklooster van llltndes 
aanschouwt, die de Prins van JOINVILI.E naar zijn Va
derland bragt, — of wanneer bij de Galerie des ba-
tailles betreedt, eene der gelukkigste scheppingen van 
den Koning van Frankrijk, die den roem van Frank 
rijk, van Tolbiac tot Wagram vertegenwoordigt. Zij, 
die den slechten indruk herdenken, die veroorzaakt 
werd door de bekrompenheid der restauratie, die de 
bas-rcliefs van den triomfboog van hel Carrouselplein, 
monument van den veldtogt van hel jaar 1805, deed 
vervangen door voorstellingen uit den Spaanschen 
restauratie-oorlog, welke eindigde met het niet zeer 
belangrijke feit van het trocadcro, ja, die zelfs de 
bestemming van den triomfboog dc VEtoile veranderen 
wilde, zullen ook bet staatkundige in dit denkbeeld 
van Lorris PHILIPPE huldigen. 

De roem der Franscheu onzer dagen heeft in de 
schilderijen van HORACE VERNET eene langdurige ver
heerlijking gevonden. Dikwijls was ik te Versailles; 
elke keer vond ik de ruimte voor den slag van Islij 
en de Smalah niet beschouwers gevuld; iedereen was 
getroffen door deze geestige levendigheid, de indruk
wekkende waarheid der voorstelling; het waren broe
ders of vrienden, die in deze kavallerie-charge mede-
holden, die deze hoogte bestormden, die deze met 
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schatten en vrouwen beladen kameelen op de vlagt 
en in wanorde brugten: zij waren daarbij tegenwoordig 
met levenden lijve. De hedendaagsche Fianselie his
torie-schilderkunst heeft hare gebreken en zwakheden, 
en zij is in verschillende rigtingen afgedwaald. Stout
heid, geest en levendigheid kan men haar evenwel 
niet ontzeggen. Het nagaan van haar streven en hare 
strekking was mij op dit oogenblik des te aangenamer, 
daar ik, na een lang verblijf in Engeland, nog den 
verschen indruk der Eiigclsche kunst bezat, waar de 
historie-schilderkunst naauwelijks geteld wordt, terwijl 
het genre cn liet landschap bovendrijven. Scherpe 
tegenstellingen ontbraken dus hier niet. Het voordcel 
was echter aan de Fraiische zijde. 

S P O O R W E G E N . 

— De schade, die de laatste overstroomingen in 
Frankrijk alleen aan bruggen en banen der spoorwe
gen cn straatwegen veroorzaakt hebben, wordt op 
65 millioen francs berekend. Bij een koninklijk be
sluit zijn reeds eenige milliocnen voor de herstellings* 
werken aangewezen. Het is daarenboven tc hopen, 
dat de werken, enz. met meer zorg bestuurd worden. 
De fout van het Bestuur, bij den bouw van dc viaduit 
van den spoorweg van Vicrzon, kan hier tol waarschu
wing verstrekken. Deze viaduit en de haan, die daarop 
volgt, snijden de rivier in eenen regten hoek. De 
pijlers of regtstanden zijn niet alleen niet sterk genoeg 
gebouwd, maar men heeft nog hel ongelukkige denk
beeld gehad, de baan tot op een vierde gedeelte in 
de rivier te brengen, die nu op den linkeroever met 
derzelvcr geheele zwaarte legen dezen hinderpaal druk
ken moest en zich ook spoedig door hel medeslepen 
van twee pijlers eenen uitweg gebaand heeft. 

— Het Bestuur van den Almospherischcn-Spoorweg 
van St. Ouen heeft eindelijk het groote publick uitgenoo-
digd, dc proefritten bij te wonen. Eiken Donderdag en 
Zondag hebben deze proeven plaats, en elkeen mag daar
aan deel nemen. De spoorweg van Parijs naar Sceaux, 
die, zoo als bekend is, het eigenaardige bezit van groote 
bogten te hebben, is, welke invloedrijke beschermers 
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zij moge hebben, niet boven alle aanmerking verhe
ven. Dc wagons en de baan zijn zeer zorgvuldig ge
bouwd en zindelijk, niets is eigenaardiger dan deze 
trein, die, gelijk eene slang door het veld trekt, en 
op menig punt naar het begin schijnt terug le keeren. 
Tot nu toe bestaat er echter maar een spoor, dat een 
grooler gemis is, daar dc bogten geenen langen trein 
toelaten, en de reis van Parijs naar Sceaux, vooral 
op Zon- en Feestdagen, zeer gewild is. Nimmer zijn 
twee treinen le gelijker tijd op de baan, en meermalen 
hebben wij reeds uren moeten wachten, om plaats te 
krijgen. Het onaangenaamste is echter, dat de trein 
tusschenbeiden stilstaat. Zoo gebeurde het, bij voor
beeld, voor eenige dagen, dat wij naauwelijks van Pa
rijs afreden, stil stonden en, na vergeefsche pogingen 
om verder te komen, weder naar hel station moesten 
tcrugkecren, vanwaar eene versche locomotief ons ein
delijk op dc plaats onzer bestemming bragt. Eene 
wezenlijke verbetering moet ik echter bij dezen spoor 
weg van Sceaux doen opmerken. De wagons van de 
derde klasse zijn bedekt en met banken voorzien, 
even als op den Noorder-Spoorweg, liet is goed zulke 
voorbeelden te algemeenen nutte le verbreiden, omdat 
de menschclijkheid zulke onbedekte wagons streng 
verooideclt. De Académie de Médecine Ie Parijs heeft 

in een rapport aan de Begering te kennen gegeven, 
dat deze manier van reizen zeer schadelijk is en ziek
ten veroorzaakt, die zoo dikwijls en gelijkmatig voor 
komen, «lat men ze eenen eigen' naam van maladies 
de. clicmin de /'er (!) gegeven heeft. 

B O E K A A N K O N D I G I N G . 

Bij den Boekhandelaar J. M . E. MEIJER, te Am-

sterdam, is dezer dagen in het licht verschenen : 
A. OLTJIANS, Description de la Chapelle Carlovin-

gienne el «le la Chapelle Boinanc, restt:s du Ghiileau 
de Nimègue. Recherche Archéologique, avec les plans, 
coupes, elevations, «lélails et les fresques coloriécs, 
gr. 1°, /' 2.50: zijnde dit Werk cene vertaling van 
de vroeger in de lloawkundiije Hydrogen geleverde 
Beschrijving, aangaande hetzelfde onderwerp, «loor ge
noemden Auteur. 

«ian de Redactie van de Bouwkundige Bijdragen. 

W E L K D K L E H E E R E N I 

Hoezeer ik voorstaiuler ben van den vaderlamlschen 
haksteenbouw, kan ik niel ontkennen, dat dc weinige 
openbare en bijzondere gebouwen, uitgevoerd in gehou
wen steen ten onzent, steeds door mij woitlen op prijs 
gesteld. Daarbij doet het mij zeer leed tc bespeuren, 
dat deze laatste allengs eene operatie ondergaan, 
welke in mijne oogen even ongerijmd is als de bepleis
teringen, waarmede in den laatsten tijd zoo vele van 
onze oude gebouwen zijn ontsierd geworden. Dit leedge
voel werd echter dezer dagen met verdubbelde kracht 
opgewekt, daar ik gewaar werd, dat «le Roomsch Ka-
Iholijke kerk, op den Singel alhier, genaamd: „Geloof', 
Hoop cn Lie|'de,,, hetzelfde lol onderging, dat wil zeg
gen, dat de geheele miildelvoorgevel, uit gebouwen 
steen vervaardigd, niet eene dubbele laag van olieverw 
bestreken werd. 

Ik moet bekennen, dat deze kerk, welke voor 
ruim 25 jaren gebouwd werd, een gebouw van luttele 
waarde is, «lat behoort tot de door den Heer WARN-

SIRCK zeer juist aldus genoemde pseudo-Grieksche Mas
ker-Architectuur, en vele kenteekenen van overeen
komst draagt met die prachtige tempelgebouwen en 
grootsche ordonnantiën, welke bij feestelijke gelegen
heid den disch versieren. Doch, dit is om het even, 
het geldt hier eene zaak, die geheel strijdig is met «le 
denkbeelden, die ik mij van de schoone kunst voorge
steld heb, en ik neem de vrijheid mij lot ü te wen
den, daar ik, door het langdurig zwijgen van Heeren 
Architecten omtrent dit punt, bijna geneigd zoude 
zijn le gelooven, dal dil eene nieuwe heilzame uit
vinding is. 

Nog versch ligt mij in hel geheugen «le zoo be
langrijke redevoering, door den Heer 1). ü. BÜCHLEB. 

gehouden, ter gelegenheid der laatstvorigc Openbare 
Vergadering «Ier Vierde Klasse van hel Kon. Ned. In
stituut, over «le mogelijkheid tol algeheele verheffing 

van de bouwkunst in onze dagen, gegrond op de veel 
zijdigc vorderingen van onzen lijd in de wetenschap
pen, die daartoe hulp verbenen. Ik geloof evenwel, 
dal de Heer BÜCHLEB alles behalve daarbij bedoeld 
heeft, tlat de vordering eener wetenschap, indien zulk 
eene nieuwe uitvinding al zoodanig zoude mogen ge
noemd worden, zoude moeten strekken om tie kunst te 
verlagen in plaats van te verheffen, en «lil is, volgens 
ons inzien, hier hel geval. 

Sta mij this toe, de volgende vragen te doen. 
1°. Heeft «Ie Architect het middel front uit hard

steen gekozen, om een verschil van kleur le verkrijgen .' 
Wij gelooven niet alleen daarom, want tlan had hij 
kunnen volstaan niet dit middelfront van baksteen op 
te trekken en te bepleisteren. Wij vragen dus, heeft 
de architect niet daarmede op het oog gehad, buiten 
een verschil van kleur, de fijnere vormen der pilaster-
architectuur beter uit te voeren? 

2". Is het niel waarschijnlijk, tlat de architect, bij 
ruimere middelen, het gevelvehl en de lijst, nu van 
hout, mede van gebouwen steen uitgevoerd zoude 
hebben? 

5°. Is het niel eene waarheid, «lal hij toen het 
bout als steen heeft laten beschilderen, en tlat men nu 
het steen als hout beschilderd heeft? 

4°. Is het niet eene waarheid, tlat alle voorname 
bouwkunstenaars steeds gerekend hebben op de na
tuurlijke uitwerking van tien tijd op dc kleur van hel 
materiaal? geeft tlit niet tlie fraaije ongezochte schake
ring, welke aan alle gebouwen zulk eene schoonheid 
bijzet? 

5». Tracht men zelf niet reeds op tie afgewerkte 
bouwkundige teekeningen deze schakering, vooral iu 
den gehouwen steen, uil l«' drukken, ten einde hel 
gebouw meer natuurlijk voor te stellen? 

6°. Hebben de Ouden niet steeds uitsluitend hunne 
18 * 
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schilderwerken aangebragt, tot liet nader versieren der 
lijsten of beeldhouwwerken en dus tot meerdere ver-
lijning van den bouwstijl? 

7°. Heeft men aan dusdanig gebouw zulk eene bui
tengewone uitgave aan hardsteen gedaan, om dezen later 
weder le schande te maken door dien te bedekken? 

8°. Is de gehouwen steen, in ons land in gebruik, 
niet bestand tegen de lucht en brozer zelfs dan de 
zwakke tufsteen, welke op eenige plaatsen van ons 
vaderland, sedert de 12 E Eeuw dagleekent en nog aan
wezig is, en behoeft dezelve daarom zulk een behoed
middel? 

9°. Is deze beschildering niet somtijds te danken 
aan eene kleingeestige vrees voor de vlakken, welke 
zich dikwijls al zeer spoedig in den gehouwen steen 
vertoonen? 

10°. bestaan er geene middelen, om den steen, 
wanneer deze te zwart geworden is, schoon te maken? 

II". Worden de fijnere ornementen en lijstwerken 
niet bedorven door er eene verdubbelde laag verw 
over te leggen, en verliezen zij niet daardoor hunne 
scherpe kanten, waarop de bouwkunstenaar juist ge
rekend heeft? 

12". Is deze behandeling niet somtijds de vrucht 
eener welgelukte speculatie van Heeren Kladschilders
bazen, die daardoor grootere rekeningen kunnen in
leveren? 

13". Is het geoorloofd op dergelijke wijze dc fond
sen van kerken, welke veeltijds achterlijk zijn, te 
misbruiken ? 
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14°. Zal men nu niet, dit voorbeeld en dat van de 
beschilderde gevels van VINGHOONS, enz. volgende, eerst
daags het meesterstuk van VAN RAMPEN, dat nu zoo 
donker en vlekkerig afsteekt bij de in Neurenburger 
dosch getooide Nieuwe Kerk, met eene fraaije ligle 
okcrlaag bedekken, en over eenige jaren dc nieuwe 
beurs, welker zuilen nog in maagdelijke blankheid 
prijken, niet dit fraaije blanketsel opsieren? 

Ik beveel mij dringend bij de Heeren Architecten 
aan, de dwaalbegrippen, die ik omtrent dil puntmogt 
hebben, te wijzigen en mij te ouderiiglen. Dankbaar 
zal ik zulks aannemen en er mijn voordcel mede doen, 
en ten minste mij verder niet verontrusten over de 
operation, waarmede mijne broeders van de groolc kwast 
de gebouwen, welke ik met hetzelfde verfijnde mate
riaal op het' doek gebragt heb, bedreigen. De lezers 
dezer Bijdragen en nog meer de Redaclie kennen 
genoeg mijne kunstliefde en mijn werken voor de 
Houwkunst in deze bladen, om mij te vergunnen, 
hen met deze vragen lastig le vallen. Mogten de Hee
ren Architecten het geraden achten, hel gevoelen van 
hunne kunstbroeders, de kunstschilders, die men toch 
het fijne gevoel van kleur niet ontzeggen kan, hier
omtrent te raadplegen, dan wil ik gaarne de verzeke
ring geven, «lat die alle met mij op dit punt overeen
stemmen, en gezamenlijk met mij protesteren legen 
een syslema, dat welhaast alle mogelijke voorwerpen 
met chineesch bonte kleuren zal voorzien, en ons op 
gelijke lijn zal plaatsen met het door dc vreemdelin
gen zoo zeer bewonderde Village de llrook. 

Met dc meeste hoogachting noem ik mij, 

WelEd. Heeren! 

Amsterdam, lü Junij. lf!47. 
/ lid. Du: Dienaar en Medelid. 

A. OI.T vl A \ * . 

OVERZIGT V A N DE GESCHIEDENIS EN ONTWIKKELING DER BOUWKUNST, 
BIJ DE VERSCHILLENDE V O L K E N DER AARDE. 

DE GERMAANSCHE {DUITSCHE) OF GOTHISCHE HOUWKUNST 

;= cdert verscheidene eeuwen, na-
• : dat reeds de Romeinsche zeden 
ft cn kunstbegrippen over de Al-

pen, tot in het Noorden van 
Duitschland, waren doorgedron-

2n, had ook- de Romaansche 
I stijl zich aldaar , op het einde 
van de twaalfde en gedurende 
de dertiende eeuw, in zijnen 
vollen bloei vertoond, terwijl 

_ verschillende werken uit die 
lijden zelfs belangrijk genoeg waren, Om lol riglsnoer 
voor de kunst te dienen. Evenwel bloeide de Ro
maansche stijl aldaar slechts korten tijd. De Ger-
maansche volksgeest had te veel zelfstandigheid, tc 
veel eigen kunstbegrip, om zich le kunnen vergenoe
gen niet een' stijl ̂  die eenen overgang daarstelde 
tusschen de oudheid en de begrippen van nieuweren 
tijd. De geschiedenis uit die dagen leert ons boven
dien, hoe de ontwikkeling van het Germaansche volk 
'ofschoon lang in stilte voorbereid, doch met geweld 
onderdrukt) zich in dil tijdperk krachtig en duidelijk 
openbaarde, en hoe hierdoor dan ook een geheel nieuwe 
oorspronkelijke stijl kon ontslaan. , 

Deze nieuwe stijl, die onmiddellijk den Romaanschen 
opvolgde, of zelfs Ic gelijker lijd te voorschijn Irad, 
kan het gevoegelijks) melden naam van Germaanseben, 
of anders ook Duitschen of Gothischen stijl worden 
betiteld. Dezelve wordt echter niet uitsluitend bij de 

I). IV 

echt Germaansche natiën gevonden: in tegendeel, men 
vindt dien, ofschoon niel in die male van ontwik
keling, bij eenige volkeren van Romaanschen stempel, 
zoo als in het Noorden van Frankrijk en in Engeland, 

veel vroeger dan in Duitschland. Niettemin meenen 
wij als waarheid te mogen aannemen, dal hel eerste 
denkbeeld bij de Germanen moei worden gezocht; dat 
deze slijl zich het zuiverst vertoont daar, waar dc Ger
maansche geest volkomen vrij en oorspronkelijk Ie 
voorschijn kon treden; doch in die oorden, waar de 
Romeinsche zeden de hcerschende waren, zoo als iu 
Italië en het Zuiden van Frankrijk, men dezelve meer 
vermengd en willekeurig aantreft. 

• Wanneer wij de Germaansche stijl geheel nieuw 
en oorspronkelijk noemen, willen wij daarmede niel 
verstaan, dal daarin alleen vreemde ol' vroeger geheel 
onbekende vormen worden gevonden: iu tegendeel, er 
zijn verscheidene grondbeginselen daarvan, die men 
reeds in de bouwwerken van vroegere lijden aantreft. 
In de Oiid-Chrislelijke, in de Romaansche, zelfs in 
de Mahomcdaanschc bouwkunst, worden vormen ee-
vonden, die' den grond schijnen te hebben gelegd tol 
de ontwikkeling van dezen slijl, en dal niel alleen iu 
de onderdeden, maar ook wal den geheelen aanleg 
belieft. De Geriiiaansche kunstzin, nog vervuld mei 
de vormen der Romaansche bouwkunst, en de daar
door weder op nieuws aangewakkerde studie der an
tieke kunst, kon, bij het daarslellen van nieuwe vor
men, de bestaande niet geheel op den achtergrond 
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stellen, maar gebruikte ze veelmeer, om daardoor 
aan den nieuwen stijl luister bij te zetten. 

Het tijdperk van den Germaanschen stijl is bet 
glansrijkste der Romantische kunst. Het Christelijke 
kunstgevoel, het streven naar een hooger doel, kon 
wel niet schooner en niet meer gevoel zijn uitge
drukt, dan zulks bij de werken in dezen stijl wordt 
aangetroffen. De gebouwen verwekken doorgaans eenen 
ernstigen indruk, en verhellen zich krachtig en vol 
majesteit in de hoogte, doch spreiden daarbij tevens j 
zulk een' rijkdom en groolsche pracht ten toon, dat ij 
het gevoel tot iets hoogers en beters wordt opge- | 
voerd, zoo als geen vroegere bouwstijl dit kondc uit- ! 

werken. De Gérmaansche stijl is, in één woord, eene 
volkoinene tegenstelling van de rustige en afgemeten 
vormen der Grieksche kunst. 

Alen rekent, over het algemeen, dal de Germaan- I 
sche stijl met hel einde van bet tijdperk der Roniaan-
sche kunst aanvangt. De tijd toen dezelve bestond is 
onderscheiden naar de verschillende landen, of zelfs 
naar de verscheidenheden in den stijl zeiven. Tot in 
bel midden der zestiende eeuw treft men bouwwer-
ken in dezen slijl aan; doch reeds in het begin 
der vijftiende eeuw komen daarin vormen voor, | 
die wij als het begin der moderne kunst kunnen be- I 
schouwen. De trappen van ontwikkeling der Ger-
maansche kunst verschillen eveneens naar de landen |; 
en de soort van werken. Wij zullen echter hierop j 
nader terugkomen. * I 

Hel stelsel van den Germaanschen bouwstijl komt, 
wal hel ensemble belieft, het meest overeen, met 
dat der gewelfde basilica, zoo als die in het Ro-
maansche tijdperk gevonden wordt. De plannen en 
hoofdindeelingen der kerken blijven geheel dezelfde. 
Het koor ligt ten Oosten en wordt van het overige ji 
gedeelte des gebouws, door een kruispand (zoo dit 
laatste is daargesteld) gescheiden. Aan de Westzijde 1 
van bet gebouw bevinden zich doorgaans twee to- I 
reus, die aldaar de facade insluiten; het schip der 
kerk rijst boven de zijpadden op, en «le binnenruimte 
wordt geheel door kruisgewelven overdekt. Doch in j! 
de geheele zamcnslelling beerscht eene meer verhevene 
en grootschere verhouding der onderscheidene bouw-
kundige deelen, dan bij vroegere bouwwerken het 
geval was; en dit ontstaat voornamelijk door het ge-
heel afwijkend beginsel van vormen, dal men, zoowel li 
in den geheelen aanleg, als in de bijzondere details 
bespeurt. 
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De geheele en halve kolommen of pijlers, waar
door (even als bij den Romaanschen gewelvcnbouw) 
de bogen en gewelven gedragen worden, rijzen bij 
den Germaanschen tempelbouw evenzoo geheel zelf
standig en vrij omhoog. Daarbij wordt de massa der 
gewelven, die reeds door het aanwenden der kruisgewel
ven in den Romaanschen stijl zoo veel gewonnen had, 
nog meer verlevendigd, wijl hier niet alleen dwarsbogen 
tusschen de gewelven, maar ook nog kruisbogen, of 
banden ter afscheiding van de afzonderlijke deelen der 
gewelven worden gebezigd. Dit stelsel van bogen is 
de eigenlijke vaste kern van den gewelvcnbouw. De 
tusschenruimten worden alsdan slechts met ligte ge-
wclfkappen van driehoekige gedaante gevuld; hierdoor 
vervalt het denkbeeld, om de gewelven als ééne massa 
tc beschouwen, geheel en al, daar men alzoo een za-
menstel verkrijgt van bogen, die elkander kruisen, en 
op enkele rustpunten (de pijlers) elkander ontmoe
ten. Daar verder al deze bogen elkander steunen, 
wordt de zijdelingsche drukking bijna geheel vernie
tigd, en zijn er daarom geene doorgaande zware mu
ren noodig, om aan de buitenzijde der gebouwen den 
gewelven tot regtstanden te dienen. Tot dil laatste 
zijn alsnu ook enkele pijlers voldoende, bekend onder 
den naam van contreforten, die eigenlijk de vaste 
kern van de buitenmuren uitmaken, aan de binnen
zijde even als de pijlers zijn gevormd, doch aan de 
buitenzijde den stevigen vorm van zware muurwer
ken, geschikt om tegenstand te bieden, vertoonen. 
Tusschen deze contreforten zijn, bij eene dergelijke 
constructie, eigenlijk geene verdere muren benoodigd, 
en ontstaat de gelegenheid tot het' aanbrengen van 
zeer breede en booge vensteropeningen: terwijl verder 
een ligte muur, tot invulling «Ier tusschenruimten, en 
tot borstwering onder de ramen, voldoende is. Ook 
wordt bij eene dergelijke inrigting der massa's, alle 
veixlere loodregte belasting vermeden. 

De rustige in zich zclven wederkeerenden cirkelboog 
zoude echter, bij eene dergelijke constructie, minder 
gepast zijn geweest, daarom gebruikte men de hooger 
oprijzende spitsbogen, die toenmaals geenszins onbe
kend waren, en wier gebruik nergens tol de grond
legging, doch wel tot de voltooijing van den Ger
maanschen stijl heeft medegewerkt. De gewelven met 
kruisbanden, de contreforten en spitsbogen, zijn ech
ter de hoofdkenmerken van dezen bouwtrant. 

De halfronde, met eenen hal ven koepel overdekte, 
altaartribune, die een der hoofddoelen van de Romaan-
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sche bouwkunst uitmaakt, kon bij dc Gérmaansche 
mede niet blijven bestaan. Het gebruik der kruisge
welven bad bij eenige gebouwen, in den lateren Ro
maanschen stijl, reeds ten gevolge gehad, dat de al
taarnissen nu en dan met kapwelven werden overdekt, 
cn daarbij het halfcirkelvormige grondvlak derzelve in 
eenen veelhoek veranderd. Bij de Gérmaansche bouw
werken is deze inrigting algemeen, of liever, men 
vindt geene afzonderlijke altaartribuncs uitgebouwd, 
maar de veelhoek, die het koor afsluit, maakt, met 
het overige des gebouws, een geheel uit en is daar
mede ten naauwste verbonden. 

Evenzoo verschillen de vormen der bouwkundige 
détails. De pijlers, die dc arcades ondersteunen, heb
ben niet meer den massiven vorm, die bij den Ro
maanschen stijl wordt gevonden. De ligte kolommen 
der Oud-Christelijke basilieken waren, bij den zwaar-
dcrenRomaanschen slijl, door vierkante pijlers vervan
gen, cn hoewel deze laatslo ook tot ondersteuning der 
bogen met halve kolommen waren versierd, zoo be
hielden zij toch altijd den zwaren onbevalligen 
vorm van penanten. Bij den Germaanschen stijl werd 
ecliter de cilindervorm weder tot de kolommen gebe
zigd, en rondom dezelve ligte halve kolommen tot 
ondersteuning der gewelfbanden aangebragt. Deze in
rigting, die, bij de oudste werken in den Germaanschen 
stijl, nog eenigzins ruw is, werd weldra tot fraaijere 
vormen verbeterd. De cilindervorm verdwijnt geheel 
door de afwisselende vormen der rondom aangebragte 
halve kolommen, onder de zwaardere of ligtere ge
welfbanden ; terwijl de tusschenruimten onderling door 
cannelures worden afgescheiden. Door deze inrigting 
verkrijgen de pijlers een levendig en tevens kracht
vol aanzien, terwijl ook het basement en kapiteel 
daarin deelen. Het basement geeft een stevig rust
punt , waartoe de veelhoekige vorm veel bijdraagt. Het 
onderste gedeelte, of socle, volgt, in veelhoekigen vorm, 
het beloop der halve kolommen rondom den hoofd
pijler; terwijl de profden daarboven (het beloop der 
halve kolommen en cannelures geheel volgende) hoofd
zakelijk naar den vorm der Attische basementen ge
nomen zijn, hoewel deze, in verband met het ove
rige , wezenlijke wijzigingen hebben ondergaan. Het 
kapiteel bestaat uit eene rondloopendc kroon van bla
deren , die weinig vooruitspringen cn, in den vorm 
van eenen kelk, onder de gewelfbanden opgaan, doch 
door kleine dekbanden van dezelve zijn gescheiden. Daar 
echter alle deelen vau dit kapiteel onmiddellijk in de 
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gcwclfbanden overgaan, zoo bestaat hier geene afslui
ting van doorgaande lijnen, zoo als in dc Grieksche 
bouwkunst, maar kan men deze kapiteelen veelmeer 
beschouwen als een ornement, aangebragt op bet 
overgangspunt tusschen dc regtc lijnen der pijlers en 
den gebogen vorm der gewelven. 

De halve kolommen, die aan dc voorzijden der 
pijlei's zijn aangebragt, dragen, even als in den Ro
maanschen stijl, de gewelfbanden over de breedte van 
het middelruim; doch doorsnijden daartoe de lager 
aangebragte kapiteelen, waaruit de arcades en bogen 
van de zijpanden hunnen oorsprong hebben. Overi
gens zijn dezelve ook voor de kruisbanden met ge
lijke kapiteelen als dc lager gelegene voorzien. 

De bogen en gewelven, die bij de Romaansche 
bouwkunst een zwaar en massief karakter hadden, 
zijn in de Gérmaansche mede levendiger en vrijer 
daargesteld. In den eerstgenoeinden stijl dienen de 
breede zware banden, met de vierkante pijlers stroo-
kende, tot afscheiding der gewelven, of tot vorming 
der arcades; aan deze zijn meestentijds geene proo
ien aangebragt, of, wanneer dit bij sommige gebouwen 
van lateren tijd bet geval is, komt nog allijd de 
platte band als hoofdvorm voor. Geheel andere is dit 
in den Germaanschen stijl; daar staan de bogen en 
pijlers in naauw ere verbinding, en wordt ook «Ie vorm 
der pijlers in dc bogen overgebragt, doch zoodanig, 
dat het doel waartoe deze laatste zijn gebezigd, niet 
uit het oog wordt verloren, maar veelmeer het krach
tig tegenstreven der bogen, in verhouding tot de 
daarop rustende deelen, wordt verduidelijkt. Daarom 
ziel men aan de Gérmaansche bogen schuine zijvlakken, 
die lot aan dc gemeenschappelijke spits opgaan; ter
wijl op de boeken dezer zijvlakken, in overeenstem
ming met de daaronderslaande kolommen, kralen of 
beulingen zijn aangebragt, die door insnijdingen of 
cannelures van de vlakke gedeelten afgescheiden zijn, 
en alle in bet slotstuk vergaren, waardoor dit laatste 
eene peervormige gedaante verkrijgt. De eenvoudigste 
profilen bevinden zich gewoonlijk aan de kruisgraten 
der gewelven; iets rijker zijn de bogen over de breedte 
van het middelruim; terwijl men de rijkste profile
ring aantreft bij de bogen, die de penanten aan elk
ander verbinden, en waardoor de bovenuiuren van 
het middelruim worden gedragen. Daar bij de Gér
maansche kunst de bogen en gewelfgraten de meeste 
afwisseling te weeg brengen, zoo kan men gewoonlijk 
uit derzelvcr vorming, den meer of minderen graad 
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van ontwikkeling tier verschillende bouwwerken aflei
den, even als zulks (ofschoon in geringere mate) niet 
tic koloiu-kapilcelen der Grieksche bouwkunst het ge
val is. 

De bogen, hoven de vensteropeningen, volgen het
zelfde beginsel als de gewelven; bel spreekt echter 
van zelf, tlat zij, als tusschen tic muren inge
klemd, eene nog grootere krachtontswikkeling inoefen 
aanduiden, en alzoo eene profilering van meer aanbe
lang aanbieden. De openingen zijn in overeenstem
ming met hel overige der gebouwen, mede tloor spits
bogen overspannen; echter zouden tleze wijde O pene 
ruimten, zonder verdere opvulling met dc levendige 
en lijné prolilcn der Germaansche kunst, een in hel 
OOgloopend contrast hebben opgeleverd. Om tlit te 
vermijden, zijn zij nog op eene bijzondere wijze 
ingedeeld. Deze indeeling maakt een op zich zelf 
staand bouwkundig deel der gebouwen uit. Hel zijn 
slanke kolommetjes, tlie van boven door spitsbogen zijn 
vereenigd. Tusschen deze laatste en den grooten spits
boog, die tie geheele opening overspant, zijn cirkel
vormige staven geplaalst, in tien vorm van rozetten, 
welke alzoo het geheel verbinden cn versterken. Ge
noemde opvullingen van het bovenste gedeelte tier 
vensteropeningen, kunnen wederom tot een kenteeken 
van tien graad van ontwikkeling van hel geheel wor
den beschouwd. Onder tie vensters, tlie hel bovenste 
gedeelte van hel middelscbip verlichten, loopt bij alle 
eenigzins groolsch uitgevoerde gebouwen eene gebeeld
houwde galerij rond, of ook wel eene rij nissen of an
der ornementwerk, dat met dc raamopeningen in ver
band slaat. Op tleze wijze treedt bet geheele bo-
venruim levendiger le voorschijn. De deuren zijn 
even als tie ramen overspannen; alleen bieden dc 
schuin naar buiten toeloopcnde zijwanden der openin
gen meer gelegenheid aan tot bouwkundige versier
selen, zoo ook tot het plaatsen van beeldhouwwer
ken, waarvan later meer. 

De bouwkundige vorming der deur- en vensterope
ningen behoort, zoowel lot het uiterlijke, als lot het 
innerlijke tier gebouwen. Aan tic buitenzijde komen 
nevens dezelve vooreerst de contrcforten in aanmer
king, die, even als de deur- en vensteropeningen, door 
hunne verhoudingen tie grondvormen van de gebou
wen van builen aangeven. Voorts gewagen wij hier 
voorloopig van de daken, tlie, om het opwaartsstre
ken d karakter bij deze gebouwen vol te houden, hoog 
en piramidaalvormig zijn. Ken eenvoudig basement, 
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op een hoog plint onder de contrcforten cn borstwe
ringen der ramen doorloopentic, geeft het geheele ge
bouw eenen vasten onderslag. Onder de daken zijn 

| scherp teekenende lijsten aangebragt, tot bekrooning 
i van hel bovenruim. De vorming dezer kroonlijsten 

wijkt geheel af van die dér antieke gedenk leek enen, 
waarvan de herinnering in den Romaanschen stijl nog 

; overgebleven was. Zware massive dekplaten en ge
ledingen, als dc echinus of het kwart rond, ziet men 
niet meer; alle dekplaten, zoo groote als kleine, zijn 

j van boven schuin afgewerkt, in overeenstemming mei 
de lijnen tier daken en het geheele opwaarlsslrevcndc 
beginsel, of ook, gelijk sommigen beweren, om den 
regen tier Germaansche landen eenen behoorlijken af
loop le verschaffen. Onder de dekplaten zijn «liep 
insnijdende keellijsten van velerlei vorm, en meerma
len door banden afgewisseld, aangebragt; alle zijn 

i van veerkrachligen. vorm, en drukken het streven 
naar boven uit. Hoezeer nu tloor tleze lijsten eene 
sterke schaduwwerking wordt voortgebragt, zoo zoude 
toch deze horizontale afsluiting minder met hel geheel 
dezer gebouwen gestrookt hebben; daartoe gaan alle 
lijsten om tic contrcforten en andere uitstekende tlee-

I len om, terwijl deze laatste zich telkenreize boven de 
lijsten verheffen. 

De vensteropeningen, aan de buitenzijde der gebou-
' wen, komen nu mede in aanmerking. De gewelven 

boven dezelve, in tien vorm van spitsbogen, slaan mede 
in harmonie niet tie opstijgende vormen, welke de 
hooge vensters zelve, alsmede de conlrcforten aange
ven. De regt doorgaande lijsten zijn hiermede min
der in overeenstemming. Daarom zijn de meeste kruis
ramen ook tusschen hooge spitse gevels besloten, 
die, of tic doorgaande lijsten breken, of boven dezelve 
zijn geplaatst. Deze gevelspitsen worden aan tic einden 
door contrcforten ingesloten, en tie ruimte tusschen 
deze laatste en de vensteropeningen door een versier
sel, overeenkomende met de opvulling der vensters 
en tot hetzelfde doeleinde aangebragt, verlevendigd. 
De schoonste monumenten in den Germaanschen stijl 
zijn echter zonder gevelspitsen tusschen de doorgaande 
lijsten. 

Niel minder belangrijk is verder tic vorming der 
contrcforten. Hunne onbehouwens massa's werden (len 
minste bij gehouwen in tien Germaanschen stijl, die 
op eene groote schaal zijn uitgevoerd) zoodanig inge
deeld en gevormd, als voor den tegenstand «Ier gewel
ven het doelmatigst is, namelijk: tie onderste deelen 
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verder dan de bovenste vooruitspringende, zijnde op II 
eiken dezer voorsprongen, telkenreize kleine frontons, 
of ook wel kleine vrijstaande torentjes met ligte pi- ! 
rainidale spitsen geplaatst; terwijl de bovenste spits 
dooi' een hooger opgaand dergelijk torentje wordt be- I 
krooud. Tegen het hooger opgaande middelruim, 
zijn de contreforten niet op dezelfde wijze ingerigt; 
hel gemis van een stevig basement maakte eene be-
tere ondersleuning noodzakelijk. Men vond die, door 
eene zeer stout uitgedachte combinatie, zoo als trou
wens hel geheele beginsel aantoont. De contreforten 
der zijpanden werden nog zwaarder aangelegd, dan 
wel voorden wederstand der gewelven noodig geweest 
ware; men trok dezelve hoog boven de buitenmuren 
op, en sloeg daaruit bogen lot aan de bovenste con-
treforten. Dit zijn de steunbogen (arcs-boutants), 
waarbij de zijdclingsche drukking der gewelven tot 
aan den voet der gebouwen wordt overgebragt; ter
wijl de profilering en verdere wijze van versiering der
zelve, wederom geheel met het beginsel der venster-
architectuur overeenkomt. 

Eindelijk blijven ons, wat het uiterlijke betreft, 
nog ter beschouwing overig, de facades en de beido 
torens, die dezelve insluiten. Aan deze deelen is door
gaans «le meeste zorg besteed. Drie portalen verschaf
fen gewoonlijk toegang tot do kerken, bet middelste 
of hoofdportaal tol het schip, de beide andere tot de ij 
zijpanden. Boven de bogen dezer portalen, bevinden 
zich spitse, rijk versierde gevels, even als boven dc 
ramen; terwijl boven het hoofdportaal nog een groot 
prachtig venster is geplaatst, hetwelk licht in bet mid
delruim verspreidt. 

De torens zijn beneden vierkant, en door eene 
welbedachte combinatie van contreforten in verschil- 1 
lende verdiepingen afgedeeld; terwijl aangebragte nissen 
of vensteropeningen dc tusschenruimten vullen. Hoo
ger op zijn de torens achthoekig, ten minste bij de 
schoonste gebouwen in Duitschland. Op eiken hoek 
van dezen achthoek zijn wederom kleinere toren
tjes aangebragt, die, even als de contreforten, zijn 
geprofileerd. Boven dil achthoekig gedeelte rijst de 
spils, in den vorm eener achthoekige piramide, hoog 
in dc lucht. Het opwaarlsstrevcnd karakter, hoezeer 
in bet geheele gebouw heerscliende, vertoont zich 
nergens sterker dan bij deze torens. Hoe hooger de I 
deelen geplaatst, des le stouter, slanker en ligler j! 
worden de vormen en verhoudingen. Hel acht kante 
bovengedeelte is reeds minder zwaar dan hel vierkante I] 

voetstuk, cn de spils (als slechts uit acht gespannen 
koorden bestaande, waartusscheii eene opvulling, in 
den vorm van rozetten, is aangebragt, die zich alle 
in één punt verzamelen) voltooit hel geheel, terwijl 
eene majestueuse bloem, in den heiligen kruisvorm 
gebogen, de spits bekroont. Kleinere bloemen van 
gelijke gedaante ziet men ook op eiken top of spils 
van het overige gedeelte des gebouws geplaatst. Ook 
de buitenlijnen der gevelspitsen, en de koorden der 
zoo ovengenoemde achtkante torenspitsen, zijn op ge
lijke afstanden met dergelijke bloemen versierd. 

Wij hebben hierboven ten naasten bij de grondtrek
ken aangegeven van den bouwstijl, die de bouwkunst 
tot eene boogie heeft gevoerd, welke welligt nimmer 
zal worden overtroffen. De Grieksche bouwkunst had 
oneindig minder behoeften te voldoen; alle lijnen loe
pen naar ééne rigting en de hoofdzaak is, hel onder
steunen van den zwaren last, door de massive lijsten 
veroorzaakt. Bij de Gérmaansche kunst daarentegen, 
moest de last geheel weggedacht worden: het binnen-
ruim moest op zich zelf een geheel vormen, en bet 
uiterlijke der gebouwen, hoezeer uit het binnen ruim 
ontslaan en daarmede in overeenstemming, diende niel 
minder een goed geheel daar te stellen, en dit doel 
is dan ook ten volle bereikt. Wij willen hier echter 
geen oordeel vellen over dc betrekkelijke schoonheid 
der beide fraaiste cn volmaaktste wijzen van bouwen, 
die wij kennen; maar de ontwikkeling, tot welke de 
Gérmaansche bouwmeesters de kunst gebragt hebben, 
staat op een' hoogcren trap; eene vergelijking Ins-
schen beide, zoude evenzoo uitvallen, alsof men eene 
vergelijking wilde daarstellen tusschen de verschillende 
voortbrengselen der schepping, bijv. lusschen den 
vorm eener plant en dien van bet menschelijk lig
chaam. 

De Gérmaansche bouwkunst is ook daarom hoogst-
belangrijk,- alzoo zij der beeldende kunsten een 
nieuw veld ter beoefening aanbood. De meeste beeld
houw- en schilderwerken zijn, zoo als het belang der 
kerkelijke gedenkteekenen medebrengt, aan de bin
nenzijde der gebouwen: en, hoewel men hel niet meer 
zoo noodig had om de zware levenlooze muren door 
bonte kleurnisselingen le verlevendigen, daar alle in
wendige deelen reeds te veel gevuld waren, zoo wa
ren er toch nog eenige gedeelten, die de gelegenheid 
lot versiering aanboden, zoo als onder andere de ven
sters. Hel glasschilderen is dan ook de voornaamste 
der beeldende kunsten, die lol opluistering der bin-
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nenruimte aan de Gérmaansche gedenkteekenen ver
strekt. De wanden worden als ware het weggedacht, 
en verliezen zich langzaam in de gewelven; daarom 
vallen deze schilderwerken den beschouwer het eerst 

> in het oog. Ook bicden de Gérmaansche kerken, 
door derzelvcr indeeling, eene goede gelegenheid aan, 
om afzonderlijke gedenkteekenen van kleinere afmetin
gen (doch kunststukken van beeldhouw- en schil
derkunst), binnen zich te bevatten, zoo als de altaren 
en hetgeen daartoe behoort, de tabernakels, de predik
stoelen en meer dergelijke. 

Doch vooral aan de buitenzijde der gebouwen is 
de beeldhouwkunst geheel met de bouwkundige vor
men vermengd, en het zijn in de eerste plaals de in
gangen of portalen, waaraan de meeste beeldwerken 
worden gevonden. Tegen de schuine zijwanden der
zelve, ja, zelfs langs de gewelven, ziet men standbeel
den door consoles gedragen; terwijl de achtergrond 
der spitsboogsche opening boven de deuren door bas-
reliefs worden gevuld. Ook de gevels boven de in
gangsportalen zijn veelal met standbeelden of bas. 
reliefs versierd, ja overal, waar zich aan de buitenzijde 
der gebouwen de gelegenheid daartoe aanbiedt, speelt 
de beeldhouwkunst eene groote rol: zoo zijn onder 
andere de contreforten meest tabernakelvormig inge
rigt, en alsdan vrije standbeelden daartegen ge
plaatst. 

Bij het hiervoren behandelde over de Gérmaansche 
bouwkunst, heeft men voornamelijk de vormen en 
grondtrekken der beste en voornaamste werken in dien 
stijl voor oogen gehad. Er zijn echter, zoo als te be
grijpen is, hetzij bet volkskarakter, de heerschende 
smaak, of hoofdzakelijk de kunstzin of de inval van 
den bouwmeester daarvan de oorzaak zijn, bij de 
meeste gebouwen groote of kleinere afwijkingen. Zoo 
merkt men reeds bij den aanleg van het plan op, dat 
de afsluiting van het koor, bij de meeste kerken in 
het Noorden van Frankrijk en in Duitschland, op de 

gebruikelijke wijze zeer rijk is uitgevoerd; terwijl in 
Engeland de meeste koren niet veelhoekig, maar wille
keurig door eene regte lijn worden afgesloten. Zoo 
ook ziet men veeltijds (vooral bij de Duitsche gebou
wen van lateren tijd) een' toren op het midden der 
facade, in plaats van een' aan beide zijden derzelve 
opgetrokken; terwijl evenzoo in Duitschland de zijpan
den soms tot dezelfde hoogte als het middelruim zijn 
opgebouwd, eene inrigting, die het binnenruim een 
grootsch cn ruim aanzien geeft, doch waardoor de 
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buitenzijde zich te kolossaal en tc massief vertoont. Zoo 
zijn de vormen der détails, in de eerste tijden van 
den stijl, namelijk in de 13d e eeuw, zeer streng; doch 
later w eken zij daarvan af, en w erden, óf met 
versierselen overladen, óf zoo stijf naar vaste vor
men daargesteld, dat zij hunne oorspronkelijkheid 
verloren. 

De Gérmaansche stijl, die voornamelijk voor den 
kerkebouw geschikt is, ondergaat natuurlijk ook eenige 
wijzigingen, wanneer die op gebouwen van andere 
bestemming wordt toegepast. De tijdsomstandigheden 
maakten het soms noodig, dat gebouwen, het burger
lijk leven betreffende, voornamelijk in de hoofdsteden, 
met groote pracht moesten worden daargesteld. Daar 
nu aan deze de godsdienstzin niet moest worden op
gewekt, zoo konde het omhoogstrevende beginsel ook 
daarop niet worden toegepast. De Gérmaansche vor
men worden aldaar meer als ornement gebezigd. Ho
rizontale lijnen ziet men weder veelvuldig, en de spits
boog werd niet zelden, vooral in lateren lijd, door 
halve cirkelbogen, door gedrukte bogen, ook wel door 
eene regtlijnige vlakke bedekking, vervangen. Men 

.heeft echter opgemerkt, dat de profilering der deelen, 
hoezeer in den laatsten tijd min of meer verbasterd, 
toch altijd den echten stempel van den Germaanschen 
stijl behoudt, zoodat men daaruit, meer dan uit de 
ornementen, de zelfstandigheid van den Germaanschen 
stijl, tot op het laatsle tijdperk dat dezelve bestond, 
kan onderscheiden. 

DE BOIIWHDTTEN. Het daarstellen van zulke uitvoe
rige en kolossale gedenkteekenen, als men in den Ger
maanschen stijl vindt, waarbij alle deelen zoo tot in 
de kleinste bijzonderheden zijn uitgewerkt en voltooid, 
konde wel niet op de gewone wijze plaats hebben. 
Daartoe behoorden bijzondere middelen. Eene wille
keurige of slechts op onderlinge overeenkomst ge
gronde verceniging van bouwheeren, kunstenaars en 
werklieden, zoude bezwaarlijk tot zulke uitkomsten 
hebben geleid. De burgerij der middeleeuwen, aan 
welke wij deze gebouwen te danken hebben, vond een 
ander middel ter bereiking van dit doel. Het was de 
vereeniging of broederschap der vrijmetselaars, en het 
daardoor ontstaan der bouwhutten, die hen in staat 
stelde, om zulke werken uit te voeren. Gelijktijdig 
met den bloei van de oude burgerij der steden en uit 
derzelvcr midden ontslaan, zijn de bouwhutten ook 
met dezelve ten onder gegaan. Al wat de zich zoo 
gaarne in eenen geheimvollen sluijcr wikkelende broeder-
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schap der vrijmetselaars, in den beginne der vorige 
eeuw, omtrent de oudheid der bouwhutten en hunne 
wonderbare instellingen, heeft verhaald, bijv. het be
studeren van den Vitruvius aan de eenzame Engelschc 
zeekust, in de 9 d e en 10de eeuw, mecnen wij onder 
de sprookjes te moeten rangschikken. Zooveel is 
echter waar, dat de bouwhutten eene vereeniging 
«laarstelden van werklieden en kunstenaars, die zich 
tot het oprigten van aanzienlijke kerkgebouwen ver
bonden, en welke instelling alsilan in wezen bleef tot 
de voltooijing der werken, naardien aan deze kolos
sale gebouwen soms gedurende eeuwen gearbeid werd, 
en er alzoo op den duur een aanzienlijk personeel 
gevorderd werd, om de werken naar de oorspron
kelijke plannen, die in de broederschap bewaard bleven, 
te kunnen uitvoeren. 

In zulk eene vereeniging werd verder alles, «len 
bouw belrefl'ende, geregeld; cn zoo kwam het, dat 
langzamerhand iedere bouw hut in zich zelve eenen 
kleinen Staat vormde, die eene eigene onafhankelijke 
regtspleging uitoefende, waarbij de opperste meester 
aan bet hoofd stond. Dikwerf waren de onderschei
dene bouwhutten met elkander vcreenigd, dan weder 
van elkander gescheiden. De voornaamste bouwhut
ten in Duitschland, die erkend werden, waren die van 
Straatsburg , Keulen, Weencn en Zurich; dc eerstge

noemde bereikte den hoogslen trap van vermaardheid. 

Zulk eene instelling gaf natuurlijk het geheele 
bouwwezen in die tijden een vrij standpunt tegenover 
het dagelijkscbe leven, als ook iets, waarop het toen 
ter tijd voornamelijk aankwam, eene groote kracht, 
om te bandelen. Bekwaamheid in de uitvoering, en 
verheven kunstgevoel, werden in de bouwhutten boog 
gewaardeerd. Eene meesterlijke uitvoering van «len 
toevertrouwden arbeid werd altijd gewaarborgd. Ech
ter schijnt de eigenlijke kunstzin minder in de bouw
hutten te zijn doorgedrongen, daar de vrijheid van eigen 
denkkracht, zonder welke geene kunst kan bloeijen , 
iniii of meer door de broederschap beperkt werd. De 
overige instellingen der vrijmetselaars zijn slechts zel
den uit hunne werken zigtbaar. Er zijn echter som
mige werken, die tot voorbeeld strekten, hoe groot 
hunne gemeenschappelijke magt moet geweest zijn; 
de veelvuldige satyres op de geestelijkheid, dat mag-
lige ligchaam der middeleeuwen, toonen dit duide
lijk aan. 

DE GEDENKTEEKENEN IN FRANKRIJK. 

In Frankrijk, en vooral in het Noordoostelijk ge
deelte van dit land, zoo als Isle de France, Cham

pagne, Bourgondi'ê en dc aangrenzende districten, heeft 
zich het eerst de Gérmaansche stijl ontwikkeld. Het 
groot aantal gedenkteekenen in die streken behoor! 
ongetwijfeld tot de oudste in dezen stijl, en zelfs die, 
welke in lateren tijd gebouwd zijn, dragen tienzelf
den stempel van oorspronkelijkheid in de hoofdvor
men, hoewel de détails meer naar de begrippen van 
lateren tijd zijn gewijzigd. 

De eenvoudige en ranke vormen der oudste gedenk
teekenen van Frankrijk in den Germaanschen stijl, steken 
sterk af bij die van den vroeger aldaar bestaanden Ro
maanschen stijl. De laatste stijl was in Normandië tot 
eene belangrijke hoogte ontwikkeld, en had zich van 
daar tot de naburige oorden uitgebreid. Ineens ech
ter, ziet men, zonder overgang, in plaats der vierkante 
penanten met halve kolommen en der cirkelbogen, 
eenvoudige kolommen of ronde pijlers (niet ongelijk 
aan die der oude basilieken, doch met spitsbogen over
spannen) gebezigd. Deze geheele omkeering in de 
bouwwijze konde natuurlijk niet alleen uit het volks
begrip zelf ontstaan zijn, daar anders die overgang 
hier en daar zoude te zien zijn. Men houdt het er daarom 
voor, dat het voorbeeld der Normandisch-Sicilische 
bouwwerken, die eene geheele omwenteling in de wijze 
van bouwen te weeg bragten, aldaar van grootcn in
vloed is geweest. Want, gelijk wij vroeger verhaal
den , ziet men bij deze gebouwen het eerst de Arabi
sche spitsbogen met de vormen van den Christelijken 
basiliekenbouw vereenigd. 

De gedenkteekenen van den Fransch-Germaanschen 
bouwstijl, zoo als die in het Noordoostelijk gedeelte 
des lands gevonden worden, onderscheiden zich voor
namelijk door eene groote eenvoudigheid en ruwheid 
in de boofddeelen. De vormen smelten niet, zoo als 
later, in elkander weg, en hunne pracht wordt meestal 
verkregen door eene versiering, welke niet zelden uit 
eene overlading van ornementen is ontstaan. 

Onder «le oudste gedenkteekenen kunnen wij eer-
stelijk de hoofdkerk van Parijs (Notre-Dame de Paris) 

opnoemen. Dit gebouw , waarvan de grondslagen reeds 
in den jare 11G3 gelegd zijn, werd eerst na verloop 
van twee eeuwen, en alzoo omtrent 1300, voltooid. 
De aanleg is rijk en door kolommen in vijven verdeeld: 
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alles in den zoo evengenoemden oorspronkelijken slijl. In 
hel niiddelsehip zijn dc kolommen zwaar cn massief, 
doch iu de zijpanden zijn sommige derzelve door acht 
geïsoleerde kolommetjes omringd, ter ondersteuning 
der gewelfbanden. De zware pijlers, die het gewelf 
boven het kruis (gevormd door de doorsnijding van 
het middel- en kruisschip) ondersteunen, zijn reeds ge
heel als zuilenbundels gevormd. De pijlers aan de faca
de, die dc torens dragen, zijn mede op dergelijke wijze 
geprofileerd, eene inrigting, die men iu andere kerken, 
ook op genoemde plaatsen, terugvindt. De facade is 
rijk , eigenaardig in den Franschen stijl, ofschoon nog 
zeer streng. In dagelijkseheii stijl, als de genoemde 
hoofdkerk, zijn ook de navolgende gebouwen, als: het 
koor der Cathedrale van lianen (van het jaar 1212 
lot 1280), de Cathedrale van Laon cn «le kerk Notre-
Dame te Dijen, welke laatste veel later, namelijk 
van '1252 tot 1551, is daargesteld. Ook staal aldaar 
de toren midden op het kruis «Ier kerk, cn wordt de 
facade «loor een wijd portaal, aan «Ie buitenzijde ge
heel open, niet booge galerijen daarboven gevormd. 
Voorts nog: de Cathedrale van Senlis, waar in het 
middelschip «le kolommen en breede lloniaansche pe
nanten elkander afwisselen. De Cathedrale van Auxcrre, 
uil den jare 1215, waarin men eenvoudige kolommen, 
pijlei's niet rondom aangebragte halve kolommetjes, 
en nog op andere wijzen gevormde penanten beurtelings 
gebezigd ziet. De facade bezit zware verhoudingen, 
doch is overigens zeer rijk bearbeid. In den jan; 
1550 werd daaraan nog gewerkt, zonder dat zij 
thans nog voltooid is. Verder vindt men in het schip 
der Cathedrale te Sens, gekoppelde kolommen en 
penanten met kolommen rondom dezelve. De facade 
is in verschillende tijdvakken gebouwd en vertoont 
nog eenen overgang uit den Romaanschen stijl. In bel 
schip der Cathedrale van Sec:, bevinden zich ronde zui
len, tegen eiken van welken één half kolommetje ge
plaatst is. De Cathedrale van Chat (ren, in den jare 1200 
ingewijd, heeft nog zeer strenge vormen. De kolom
men van het schip zijn, óf van onderen rond en van 
boven veelhoekig, met afzonderlijke kolommen ter on-
dersteuning van de gewclfbanden, of geheel achtkant 
met halve ronde kolommen, tegen de zijden van dezen 

veelhoek. De facade is daarbi toudi 
eenigzins zweemende naar die van de kerk St. Elienne 
te Caen; alleen zijn de vormen van den Noordclijl.cn 
toren, in 1511 gebouwd, in tien luisterrijken stijl der 
latere Gothische gebouwen. De portalen voor den loe-
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gang naar de kruispanden zijn aan de buitenzijde door 
hunne zware, doch overigens rijke vooruitbouwingen 
merkwaardig. De Cathedrale te Bournes, een grool 
gebouw met vijf indeelingen, heeft kolommen, welke 
ook met afzonderlijke gewelfsteunders voorzien zijn. 
De verhoudingen van het binnenruim zijn hoog en rijzig. 
De facade is rijk versierd, ecliter niet zonder willekeur; 
ook zijn de hoofdvormen zwaar. De Cathedrale van 
Bhéims, in 1211 begonnen en omtrent hel midden der 
13» eeuw voltooid, is geheel en al in den hierboven 
bedoelden vroeg-Gothischen stijl. De Cathedrale van 
Amen», gebouwd van 1220 tot 1288, beeft aan de 
binnenzijde slanke en zeer schoone verhoudingen: 
het karakter van dit gebouw is, met behoud der 
oorspronkelijke vormen, reeds eene toenadering tot de 
vrijere ontwikkeling van «len stijl, zoo als men dien in 
Duitschland aantreft. De facatle is rijk versierd; doch 
overigens weinig beier dan die van Bhéims. In hel 
koor «Ier Cathedrale van Beauvais, zijn de verhoudin
gen nog veel hooger en slanker dan in laatstgenoemde 
kerk, ofschoon zij evenmin van hel oorspronkelijk 
beginsel afwijken. 

Hij eenige zeer vroege bouwwerken van Normandië in 
den Germaanschen stijl, zijn echter de kolommen meer 
in den smaak der latere Romaansche werken gevormd, 
hoewel dil aan den rijkdom en levendigheid der ge
bouwen geen nadeel doel. Dil beeft onder andere 
plaats aan bel koor «Ier kerk St. Elienne le Caen, aan 
de Cathedrale van Baigneux (bij welke laatste echter 
de arcades van het schip, als vroeger daargesteld, ge
heel iu den Romaanschen slijl zijn), alsmede, zoo hel 
schijnt, aan «le Cathedrale van Coulanccs. 

In lateren lijd bereikten de Gérmaansche bouwstijl 
iu Normandië eene hooglc, die zich minder door zui
vere vormen, dan wel «loor rijkdom, pracht en ligte 
bevallige verhoudingen onderscheidt. De slad Honen 
vooral bezit vele gedenkteekenen uit «lie tijden, liet 
schip der Chathedrale aldaar is een overgang lusschen 
de vroegere en latere ontwikkeling. De pijlers zijn 
op eene levendige wijze geprofileerd; doch de afslui
ting derzelve legen «Ie gewelven is nog eveneens in
gerigt, als in «len oorspronkelijken zuilenbouw. De 
facade der kerk daarentegen, in latere tijden daar
gesteld, geeft ons een voorbeeld van «lie rijke en naar 
overlading zweemende versiering, die toen ter lijd 
werd aangewend. De noordelijke (oren is ouder cn 
nog in den vroeg-Gerinaanschcn stijl: «Ie zuidelijke to
ren werd echter van 1485 lot 1507, de ingangsporta-
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len van 1509 tot 1550 daargesteld. De in den jare 
1518 gegrondvest»; kerk St. Ouen, te Rotman, waar
aan tot in de zestiende eeuw werd gearbeid, is mede 
zeer sierlijk en heeft schoone, doch eenigzins te 
vrije vormen. Andere fraaije kerken, welke nog tc 
Rouaan gevonden worden, zijn die van St. Vincent, 
St. Éloi, Si. Patrice, St. Maclou (de laatste van den 

jare 1512) enz. 
Men vindt te Rouaan bovendien t;enige luisterrijke 

voorbeelden voor «len bouw van paleizen in den Germaan
schen slijl, welke meestal op bet einde van het bloeijende 
tijdperk (namelijk omstreeks 1500) met groote pracht 
zijn opgerigt. Zoo heeft men, onder andere, het 
Palais dc Justice en het Hotel de Rourgtheroulde, 

welk laatste reeds eenige beginselen van d«;n Italiaan-

scben modernen bouwtrant vertoont. Ook het slot 
Fontaine le Henri, niet verre van Caen, kan onder 
deze soort van gebouwen gerangschikt worden. 

In Lotharingen en Rourgondië heeft men mede on
derscheidene voorbeelden van deze prachtgebouwen; 
zij zijn echter, over het algemeen genomen, zwaar
der en op eene minder geschikte wijze versierd. Deze 
stijl wordt somtijds, als eene herinnering aan de pracht 
van bet hof van Rourgondië, «Ie Bourgondische stijl 
genoemd. 

In het Zuiden van Frankrijk schijnt de Gérmaan
sche stijl, in het algemeen, minder zuiver ontwikkeld te 
wezen. Men merkt aan de buitenzijde der gebouwen we
derom «lat massieve en zware karakter op, hetwelk 
bij de gebouwen in het Zuiden zoo algemeen is. 

IK IV, 

ém 
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K O R T E B E S C H R I J V I N G 

VAN EENE ZEER DOELMATIGE EN MIN KOSTBARE 

TOT DROOGMAKING VAN FONDERING—PUTTEN, E N Z . ENZ. 

Deze machine is opgerigt in het laatst der maand 
Maart jl., in den put van de redoute, te Vuren, waarin, 
toen de machine geplaatst was, 2159 kubiek el water 
zich bevond. Den 30 , l e n Maart, des middags, werd zij 
in werking gebragt door middel van 10 man, die des 
nachts werden vervangen, zoodat er onophoudelijk ge
pompt werd, hetgeen ten gevolge had, dat den 
April reeds al het water uit den put was, en men 
eenen aanvang kon maken met het verder uitdiepen 
van den put, benoodigd tot het daarstellen der 
fondering. 

Volgens gemaakte berekening, kan deze pomp-
machine 63.50 kubiek el water per uur opgeven. 
De genomen proeven deden echter zien, dat men op 
niet meer dan 47.50 kubiek el per uur rekenen kan. 

Vele zijn de voordeden, die zulk eene machine 
aanbiedt, boven de menigte andere middelen, die men 
dikwijls aanwendt tot het droogmalen van fondering-
putten, enz. Die voordeden zijn onder andere: 

a. Dal zij door menschenhanden in werking ge
bragt wordt. 

b. Dat men het water, tot eiken begeerden stand, 
boven den uit te malen put, er mede kan op
brengen. 

c. Dat zij zeer weinig ruimte inneemt. 
d. Dat, wanneer de put eenmaal droog gepompt is, 

men het vermogen dezer machine naar verkiezing kan 
verminderen, door één, twee, of meer zuigers af te 
haken en buiten werking tc stellen. Voor elke pomp 
is één man benoodigd, zoodat ook het getal der ver-
eiseht wordende manschappen vermindert of vermeer

dert, naar gelang men het vermogen der machine 
veranderen wil. 
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Op MM h.i.i\ van 10 pa lm op den d u i m o f 1/100. 

Deze toestel is geheel van ijzer vervaardigd en 
bestaat: 

1". Uit eenen bak met gaten, die op den bodem van 
den droog tc maken put geplaatst wordt. Zie Fig. 2 cn 5(a). 

2°. Dit 10 pijpen, die op den bodem van den voor
melden bak zijn vastgeschroefd. Zie Fig. 2 en 3 (6). 

5°. Uit eenen bak, waarin het water opgepompt 
wordt. Zie Fig. 1, 2 en 3 (c). 

4". Uit de 10 zuigers met slangen, die in de voor
melde pijpen, even als bij gewone znigpompen, wer
ken. Zie Fig. 2 en 3 (d). 

5°. Uit de stang, waaraan vijf dubbele armen (aan 
welke de 10 zuigerstangen gehecht worden) bevestigd 
zijn. Zie Fig. 1, 2 cn 3 (e). 

6°. Uit de twee armen, die zich aan de beide einden 
der voormelde stang bevinden, en, wat de bevestiging 
betreft, eenen regten hoek maken, met de voormelde 
vijf dubbele pomparmen. Zie Fig. 2 cn 3 (/*). 

7«. Uitdc houten boomen, die, op eene beweegbare 
wijze, aau dc beide laatstvermelde armen bevestigd, 

en aan het einde door eenen dwarsboom vereenigd 
zijn, waaraan het volk staat te trekken. Deze beide 
boomen worden aan het einde gedragen, of gehangen 
aan een paar ijzers, ten einde het doorzakken te belet
ten en de gemakkelijke werking te bevorderen. 

Deze machine is vervaardigd in de fabriek van de 
heeren DE W A A L en VAN DRIEST, te Utrecht, weegt 
ongeveer 3000 Ned. pond cn heeft aan de fabriek ge
kost f 1500. 

OVER HET BEPLEISTEREN BIJ DE OUDEN. 

Medegedeeld door J. VAN LEEUWEN, Az., opzigter ran Waterland, en landmeter te Monnickendam. 

Tot eene der voornaamste handelingen in dc 
bouwkunst behoort ongetwijfeld het bepleisteren der 
muren. 

Van hoe veel belang eene goede bepleistering is, 
heeft reeds menig voorbeeld bewezen; geheel verkeerd 
toch is het, met voordacht slechte muren te metse
len, omdat zij toch naderhand met ecnigcu kalk be
smeerd worden, aan welk bcsmeersel men den naam 
van bepleistering durft geven. 

De bepleistering toch moet steeds als een op zicb 
zelf staand ligchaam beschouwd worden, dat met den 
muur in het naauwste verband staat, cn daardoor 
zijne stabiliteit verkrijgt. 

Hebben er dus bewegingen in den muur plaats, 
dan moet de bepleistering die volgen; maar de eigen
schappen van den kalk gedoogen zulk cene buigbaar
heid niet, en ziedaar de reden van het bersten en 
scheuren, hetwelk zich dan openbaart. 

Zijn de steenen niet geschikt, een behoorlijk 
verband tusschen den muur en de bepleistering te 
brengen, dan mist dit laatste de stabiliteit cn het 
afvallen der bepleistering is hiervan een gevolg. 

Ook hier geldt de regel: dat daar, waar de grond
slagen niet goed zijn, hel geheel niet veel deugen 
zal. Eene goede uitvoering van het werk, en gron

dige kennis van de stoffen, die men gebruiken wil, 
kunnen ons alleen op eene goede uitkomst doen hopen. 

De Grieken en Romeinen, die, niet zoo als wij, 
de gewoonte hadden hunne muren te beschieten of te 
behangen, droegen de grootste zorg voor de bepleis
teringen. Nooit gebruikten zij tot dit doel den kalk, 
dan nadat deze, gebluscht, vier of zes maanden aan 
de lucht was blootgesteld geweest, en, bereid zijnde, 
ecnigen tijd was ingekuild. 

Maakten zij bepleisteringen, dieeenen hoogen graad 
van polijsting moesten ondergaan, of beschilderd moes
ten worden, dan gebruikten zij kalk, die uit marmer 
was gebrand. 

De Ouden, uit wier midden niet alleen architecten 
zijn voortgekomen, die als geniën in de schoone 
bouwkunst bekend zijn, maar onder welke ook mannen 
waren, die in de werkdadige bouwkunst hebben uitge
munt, geven ons de schoonste proeven, hoe zij, met 
kennis van zaken, hunne bepleisteringen uitvoerden. 
Van hen worden nog in deze eeuw bepleisteringen 
gevonden, die dc vernieling des tijds hebben getrot
seerd en bewaard zijn gebleven. 

Wij zullen in het kort eenige hunner voornaam
ste handelingen bij het bepleisteren van muren opge
ven, en spreken vooreerst : 

20* 
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Over hel bepleisteren van drooge muren en ligte 
scheidmuren; ten tweede : Over het bepleisteren 
van vochtige muren, en ten derde: Otier het be
pleisteren van muren, die voor waterwerken bestemd 
zijn. 

k OVER HET BEPLEISTEREN VAN DROOG E 

MUREN EN I.IGTE SCHEIDMUREN. 

Gewoonlijk bepleisterden dc Ouden dan, wanneer 
de muur, na zijne oprigting, al die omstandigheden liad 
doorstaan, waaraan men herekeuen kon, dat hij zou 
blootgesteld zijn. Al de gebreken, die zich dan voor
deden, werden verbeterd cn toen eerst begon men met 
de bepleistering. 

Wanneer men oude muren wilde bepleisteren, 
werden zij eerst schoon gemaakt, afgebikt, de voegen 
uitgekrabd en daarna de geheele muur met kalk-
water bevochtigd. De bepleistering bestond uit zes 
lagen: de drie eerste lagen uit kalk en zand en 
somtijds eenige pouzzolaan-aarde er bij gemengd; 
de laatste lagen uit kalk en marmerpoeder. Dc 
melanges waren zoodanig bereid, dat er van de eene 
laag tot «le andere een schier onmerkbare overgang 
Instond. Dc dikte der lagen was ook verschillend, 
maar verminderde langzaam naar boven. De eerste laag 
had eene dikte van 5 duim, terwijl die der laatste 
slechts eene lijn bedroeg. Wanneer de eerste laag half 
droog was, drukte men er groeven in, volgens de 
rigting van horizontale en vertikale lijnen; of wel, men 
plaatste er afzaagsels van het marmer of stukken bak
steen in. Het een cn ander diende tot betere verbin
ding van «le volgende lagen. 

Ten opzigte van het marmerpoeder, dient nog 
aangemerkt te worden, dat hetzelve in fijnheid toe
nam, zoodanig, dat de laatste laag het fijnste poeder 
bevatte. 

Ten einde het op«lroogen te bespoedigen en der be
pleistering meer vastheid te geven, werden de eerste 
lagen sterk in elkander gewerkt en geklopt. 

Dikwijls polijstte men die bepleisteringen zoodanig, 
dat zij eenen schitterenden glans verkregen; de wegla
ting «Ier tusschenlagen zoude «Ier polijsting groot nadeel 
toebrengen, aangezien de ligchamen duidelijker spiege
ling geven, naar mate zij dikker zijn. Immers, een 
ligt blad zilver vertoont den aanschouwer slights 
twijfelachtige beelden; terwijl eci.e plaat, die genoeg
zame «likte heeft om den hoogst mogelijken graa«l van 
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polijsting te ondergaan, «Ie beelden in al hunne 
helderheid voor oogen stelt. 

Op de voorschreven bepleistering bragten de Ou
den hun schilderwerk aan, terwijl het nog versch 
was. Daar het kloppen der lagen den kalk van 
het overbodige vocht berooft, zoo geeft hij aan de 
kleuren gelegenheid, binnen in de bepleistering te 
«hingen, zoodanig, dat, al verloor «le bepleistering 
iels van hare bovenlaag, de beelden niet verloren 
gaan. Dat het kloppen der lagen aan dc bepleis
tering eene groote vastheid geeft, getuigen nog de over
blijfsels van de badplaatsen van CAHACAU.A, van TITLS, 

van DIOCLETIANUS, enz. Ja, het verwondert ons niet t«' 
vernemen, «lat men van stukken bepleistering tafels 
maakte, of geschilderde stukken uit oude bepleisterin
gen nam, om die in «le nieuwe over te brengen. 

Ook de Romeinen begrepen de moeijelijkheid, die 
er beslaat, om bepleisteringen op ligte scheidmuren 
te brengen, die scheuren noch bersten. Immers, wan-

I neer het houtwerk met de vochtigheid van den kalk in 
aanraking komt, zwelt het hout en oefent bij bet krim
pen eene nadeclige werking op de bepleistering uit. 

Dc ligte scheidmuren der Ouden bestonden uit 
een raamwerk van stijlen cn dwarsleggcrs van hout 
vervaardigd, dat tegen den worm en «le vochtigheid 
bestand is, zoo als: de palmboom, de olijfboom, de 
cipres en andere. Over dit raamwerk werden twee 
lagen Grieksch riet, dc cene in cene vertikale, de an
dere in eene horizontale rigting uitgespreid. 

De bepleisteringen geschiedden, zoo als wij die 
boven hebben opgegeven, met dit onderscheid echter, 
dat de lagen dunner waren en haar aantal min
der was. 

2". OVER HET BEPLEISTEREN VAN VOCHTIGE 

MUREN. 

Wanneer de vochtigheid uit den grond opsteeg, 
beproefde men hare schadelijke uitwerking tc bene
men, door, tol op eene zekere hoogte, «le onderste 
lagen der bepleistering samen te stellen uit kalk en 
pouzzolaan-aarde, of poeder van baksteen: was daaren
tegen de geheele muur vochtig, dan bouwde uien, op 
eenigen afstand van den ouden muur, eenen ligteren, 
zorg dragende, dat «le bodem van het kanaal, dat 
alsdan tusschen die maren gevormd werd, lager «lande 
grond van het vertrek lag. Om aan de vochtigheid, die 
zich tusschen die muren vertoonde, gelegenheid le ge-
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ven te ontsnappen, maakte men, gelijk met den 
bodem van het kanaal, in tien ouden muur, cene 
opening naar buiten; en om aan de vochtigheid, tlie 
tloor uitdamping naar boven rees, eenen uitweg le 
verschaffen, maakte men, op verschillende plaatsen in 
den nieuwen muur, kleine openingen. Zonder deze 
laatste voorzorgen toch, zou tic nieuwe muur niet 
drooger dan de oude zijn. De bepleisteringen ge
schiedden als boven. 

Maar alle vertrekken gedoogden cent; zoodanige 
handelwijze niet. Bij vertrekken van geringe afme
ting handelden de Ouden als volgt : 

De muur werd, met besparing van eene uiterst geringe 
lusschenruinite, bekleed met groote vierkante bakstee-
nen, die aan de binnenzijde mei pek besmeerd waren. 

Deze baksteenen stonden op steenen sleunsels, die 
zoodanig aangebragt waren, dal ietier steunscl twee 
hoeken tier naast elkander gestelde baksteenen onder
steunde. 

Deze groote baksteenen werden met dunne bak
steenen overdekt, die, voor «Ie uitwaseming van de 
vochtigheid, openingen hadden, die als buisjes tloor dc 
groote baksteenen heenliepen. Tot afleiding van het 
vocht in drupvorniigcn staat, werden in tien ouden 
muur, gelijk met den bodem van het kanaal, ope
ningen gemaakt. 

Eer men begon te bepleisteren, werd het laatste 
bekleedsel met kalkwater bevochtigd, en dan de be
pleistering op de boven beschreven wijze aangebragt, 
zorg dragende in plaats van zand, pouzzolaan-aarde of 
poeder van gebakken steen te gebruiken, en de lagen 
dunner te maken. 

3». OVER HET BEPLEISTEREN VAN MUREN, DIE 

VOOR WATERWERKEN BESTEMD ZIJN. 

Onder alle bepleisteringen der Ouden, zijn die, 
welke voor waterwerken l>csteuid zijn, dc dikste. 

De eerste laag was i duim dik, en bestond 
uit mortel met steentjes (béton); de tweede laag uil 
kalk met pouzzolaan-aarde, of verbrijzelden baksteen, 
of beide zelfstandigheden vermengd; en de derde laag 
uit kalk met poeder van baksteen. Iedere laag 
werd er met spoed opgebragt, zonder ze uit te strij
ken; alleen werd zij sterk geklopt. De laatste laag 
werd zeer glad gemaakt, omdat men geleerd had, dat 
die handelwijze «le ondoordringbaarheid van de bepleis
tering vermeerdert. 

Bij waterwerken werden alle hoeken vermeden, cn 
afgerond door eenen boog van 6 duim straal, terwijl 
de btideiii hol was: meest al hadden de wanden cene 
schuine rigting. Een voorbeeld van tleze behandeling 
vindt men in den vischvijver van Yollerra. 

Het geheele geheim der oude Romeinen, om goede 
bepleisteringen le maken, is alleen gelegen iu de wijze 
van behandeling der stollen, die zij gebruikten, en «Ie 
zorg, waarmede zij hunne bepleisteringen uitvoerden. 
Die stollen, welke na de bepleistering le spoetlig ver
hardden, werden door hen verworpen, en geen wonder, 
wanneer bij eene dikke bepleistering de bovenlaag ver
hardt, terwijl het binnenste gedeelte nog vochtig is, 
geeft tlit aanleiding, dat de kalk zich ontleedt, en de 
bepleistering, na eenigen tijd, als poeder van tien mum-
af valt. 



KAAR WELKEN STIJL ZAL IK MIJ BIJ HET BOUWEN REGELEIY? 

Medegedeeld door CORN. ZEMEL, Jns., geëmployeerde bij de Marine, te Waringen; Lid ran de Koninkl. 

Akademie ran Reddende Autisten te Amsterdam, enz. 

feze vraag en het hier volgende antwoord, als 
voortvloeiende uit eene bouwkundige studie, is eene 
overweging, meer ten doel hebbende dezelve te ont
wikkelen, dan dat ik daaraan eenige waarde zou 
willen hebben toegekend. Het is eene vraag, welke 
dikwijls bij mij opkomt, en waartoe de overweging 
mijner studiën, en het zien van de zoo zeer gepre
zen werken van Duitsche meesters, waarmede ik mij 
wel kan vereenigen, aanleiding hebben gegeven. Het 
antwoord bevat mijne gedachten, terwijl ik het aan
beveel voor die teregtvvijzingen, welke mannen van 
bekwaamheid en verdienste er aan zouden willen 
geven. Het komt mij voor, dat elk jong bouwkun
stenaar zich zeiven deze vraag moet beantwoorden, opdat 
zulks tot de ontwikkeling en verbetering zijns bouw-
stijls aanleiding geve, cn hem tot overdenkingen leide, 
die toch de regte kennis bevorderen. 

Ben ik boven mijne krachten gegaan; antwoord 
ik, waar alleen vragen pligt was: men houde het mij 
ten goede. Men spreekt immers zoo gaarne over zijn 
geliefdkoosd onderwerp, om, ware het mogelijk, 
ook aan anderen liefde cr voor in te boezemen, of 
hunne gedachten te hooien over hetgeen in het mid
den is gebragl. 

Naar welken stijl zal ik mij bij het bouwen rege
len? Deze vraag zal hun, die de bouwkunst beoefend 
hebben, en aan welke zoo vele voorschriften van de 
algemeen genoemde bouworden onder de oogen zijn 
gekomen, zeker wel eens stof tot overdenking heb
ben gegeven; te meer, wanneer hun ook fraaije 
modellen van gebouwen worden aangewezen, wier 
stijl niet tot de algemeen bekende orden kan wor
den gebragt. Mij kwam zij voor, en ik heb het 

voornemen, mijn antwoord hier mede te deelen. 
Dengenen, die in de bouwkunst de regelen van 

eenen auteur, als de onveranderlijke hebben aangeno
men, zonder op die van anderen opmerkzaam te zijn, 
zal eene dusdanige vraag onbegrijpelijk voorkomen, en 
zij zullen op het, volgens hun beginsel, aangenomen 
ordenboek wijzen. Indien er onder de lezers van dit 
opstel dezulken worden gevonden, hoop ik, dat deze 
overweging hen zal aansporen ook de regelen van an
dere auteurs te zien, waardoor misschien eene op
wekking zal ontstaan, die dezelfde vraag doet gebo
ren worden. 

Daar bij velen het denkbeeld van vastgestelde 
orden is aangenomen, welligt ontstaan door eene lang
durige onbekendheid met den oorsprong derzei ven, 
zoo zal deze beschouwing uit dit punt beginnen. 

De orden van VIGNOLA, SCAMOZZI, PALLADIO en SER-

LIO, zonder meer anderen te noemen, vinden alle 
hare voorstanders en zijn het middelpunt, waarom 
deze zich bewegen, welke slaafsche navolging de kunst 
meer moet onderdrukken dan bevorderen, als ne
mende het denkbeeld van eene vrije handeling geheel 
weg, die, zonder in teugelloosheid te vervallen, zoo 
noodzakelijk in elke kunst is. 

Moeten nu ook wij die orden blijven volgen, of
schoon de oorspronkelijke voorbeelden ons worden 
voorgesteld? of zullen wij, volgens die nieuwe voor
beelden, andere regelen vragen of zeiven opmaken? 
Dit zoude zeker eene eerste aanbeveling zijn, zoo niet 
de bestudering der aangeprezen werken deed zien, 
dat de ontwerpen naar geene algemeene maten, maar 
overeenkomstig den aard en de gelegenheid van hel 
bouwwerk zijn daargesteld. Wij zouden, door het 
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verlangen van nieuwe regelen, in het zoo even aange
wezen dwaalspoor vervallen; en de auteurs dezer 
nieuwe regelen, als zoo vele andere, die zulks beoog
den, zouden iets voortbrengen, dat slechts eene flaauwe 
omzetting der leden van de voorgaande zamenslelling 
is, en dat men uit den aard verdienstelijke modellen 
zou kunnen noemen, geschikt voor één onderwerp, 
doch niet voor verschillende; terwijl zij, zoo dezelve 
eene gemiddelde tot alle soorten zijn, aan geen ge
bouw volkomen kunnen beantwoorden. Zoude het 
laatste niet mede onze onmagt en een verkeerd be
grip der kunst te kennen geven? 

De bouwkunst is zoowel aan rede als gevoel onder
worpen; door beide geleid, kan alleen een bepaald 
besluit onze keuze regelen: en geeft zij de volgende; 
punten tot overweging, als: 

1°. Om het werk van eenen persoon aan te nemen, 
en voor vaste regelen te houden, dient het door des
kundigen als zoodanig te worden erkend, en algemeen 
aangenomen. Zijn er van verschillende personen rege
len, die alle hunne voorstanders vinden, zoo dient 
daarin overeenkomst te bestaan; zoo niet, de wer
ken des eenen zijn van mindere waarde dan die des 
anderen. 

2°. De gronden dienen opgezocht te worden, waar
op het aannemen der regelen van eenen auteur rust, 
ten einde derzei ver waarde te kunnen opmaken, en 
tot de onvoorwaardelijke aanneming dier gronden te 
besluiten. 

3°. Zouden de auteurs zeiven bun werk als on
voorwaardelijk hebben willen aangemerkt? 

4". Hebben wij hunne regelen als vaste maten aan 
te nemen? Zoo niet, waarom? 

5°. Waarnaar heeft men zich dan te regelen? 
De regelen van de voornoemde auteurs zijn nim

mer, zelfs niet tijdelijk, algemeen erkend, daar er 
Ie allen tijde voorstanders voor de verschillende au
teurs zijn geweest, bewezen door de plaat- en bouw
werken, die tot ons zijn gekomen; en, ofschoon 
sommigen hunner door kunstwerken vereeuwigd zijn, 
zou men van hen het ontwerp van een geheel gebouw 
willen ruilen voor dat van een der Grieksche profielen, 
thans meer dan vroeger bekend. Ziet en vergelijkt de 
orden in het werk van NORMAND, of in dat van MADCII , 

en de met den passer getrokken cirkelprofielen, en 
volgens berekening bepaalde lijnen van die van YIGNO-

i.A, SCAMOZZI, SERLIO en andere schrijvers, die slechts 
de Romeinsche profielen hebben gevolgd. en zij zul-
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len wegvallen voor dc vrije, losse en onverbeterlijke 
vormen van hunne Grieksche voorgangers. De eerst-
genoemden geven slechts een voorbeeld, dat zij, ofschoon 
op zich zclven vele verdiensten bezittende, alléén als 
vergelijkend voorbeeld, waartoe eene verkeerde aflei
ding leidt, de meeste verdiensten hebben. Evenwel, zoo 
als hunne volgelingen willen, zijn er geene voorbeel
den, dat dezelve zoo bepaald zijn erkend: wel is bij 
algemeene beoordeelingen van den eenen auteur, aan het 
eene gedeelte veel goeds toegekend; terwijl van an
dere auteurs weder een ander gedeelte als beter 
begrepen wortlt beschouwd. Deze beoordeelingen bren
gen den jongen kunstenaar als van zeiven tot het 
denkbeeld van eene zamenstelling der schoone deelen, 
en geen slaafsch overnemer te zijn van hetgeen de 
studie der bouwkundige orden ons eigen maakte. Het 
bepaald aannemen van zekere vormen en maten kan 
in de kunsten niet voldoende zijn. 

2°. De gronden waarop de bepalingen van VIGNOLA 

enz. als onherroepelijk worden opgegeven, rusten 
daarop, dat zij het werk der Ouden hebben gezien, 
die maten gevolgd, en naauvvgezet, met hunne kennis 
verrijkt, ons ze overleverden. 

Dit kan waar zijn, maar omtrent hunne orden is 
nu algemeen bekend, dat daaraan die vormen en af
metingen zijn gegeven, welke zij tot eene algemeen
heid, of overeenkomstig het door hen aangenomen 
systema, noodzakelijk achtten, waardoor het niet meer 
de werken der oude, maar die van moderne meesters 
zijn. Het is mogelijk, dat daarin thans eenig goeds 
ligt, om overtuigd te zijn, hoe dusdanige bepalingen 
tot misverstand aanleiding geven; maar waren immer 
de oorspronkelijke werken der Ouden bekend gebleven, 
zoo als wij die nu bezitten, en waarmede wij nog dagelijks 
meer bekend worden gemaakt, is het te betwijfelen, 
of wel ooit het misverstand van de architectonische 
wet in de gedachten ware gekomen. Bij vergelijk 
van de orden, aangegeven in de genoemde werken 
van NORMAND en MAIJCH, zal men zeer schielijk die 
wet verwerpen en zich overtuigen, dat eene loot van 
eenen stam gedijt naar den grond, in welken zij ge
plant is, en de koestering die zij geniet; maar, dat, 
ter verkrijging van zuivere vruchten, men immer tot 
den oorspronkelijken stam moet terug keeren. 

3°. Wat bewijst ons, dat VIGNOLA enz. gewild hebben, 
hunne regelen als vaste gronden te doen aannemen? 
Zij, die werken hebben voortgebragt, als een VIGNOLA, 

SCAMOZZI, PALI.ADIO enz., kan men van hen niet aan-
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nemen, dat zij te doorgronden zijn geweest van de 
kunsl, die zij, volgens hunnen tijd cn naar hunne 
inzigten, te voorschijn bragten; om niet te weten, dat 
deze manier van bouwen in latere tijden naar andere 
inzigten zou veranderen? Reeds waren hunne bouw
wijzen door de Egyptische, de Grieksche en Romein
sche voorafgegaan, ') cn zelfs de schetsen, welke ons 
van hunne werken zijn geworden, bewijzen, dat ook 
zij die maten niet als onveranderlijk hebben aangeno
men, maar naar omstandigheid van den stand en den 
aard van het onderwerp wijzigden. 

4°. De voorbeelden der orden van Italiaanschc of 
Fransche meesters en van hunne werken zijn ons 
eerder geworden, dan die hunner voorgangers; de vele 
goede gebouwen die zij voortbragten deden die orden 
aannemen, bevorderd door bet schijnbaar gemakkelijke 
gebruik, dat zij aanboden; verwachtende, door slechts 
die maten tc volgen, gelijke meesterstukken voort te 
brengen. Zulk eene gedachte moet aanleiding geven 
tot eene rust, waartoe een genie noodig was, om 
dezelve te doen opmerken. 

Men ziet de voorbeelden voor zich, die bewijzen, 
dal hel enkel overnemen der voorschriften van de or-
den niet voldoende is, om in den geest dier meesters 
tc bandelen: daartoe dienen hunne werken te vvor-
den bestudeerd en opgemerkt, boe zij hunne rege
len hebben toegepast; zonder dat zal de bloole over
neming van dezelve niet dan een gewoon voortbreng- j! 
sel opleveren, dat door te zeggen: „het is naar VIGNOLA 
of PALLADIO," niet te verbeteren, of boven alle be-
denkingen verheven is. 

5°. Waarnaar zich dan te riglen? Dit was het 
punt ter overweging genomen cn de vraag, welke ik 
mij had voorgesteld te beantwoorden. 

Wanneer men de verschillende stijlen, vóór onzen 
tijd gebruikt, gadeslaat, cn de fraaije gebouwen, die 
van eiken stijl gevonden worden, die de aandacht 
van kunstwaardeerders hebben gelokt, om dezelve, 
door ze op het papier le brengen, te vereeuwigen en 
te verspreiden, en die ons als zoo vele modellen zijn 
aangewezen, vindt men in eiken stijl eene eigendom-
melijke waarde, waardoor hij niet zelden in ruime 
male aan het voorgestelde doel van zijnen oorsprong 
beantwoordt. De Egyptische, de Grieksche, de Ro-
meinsche, de liyzantijnsche en de van laatstgenoemde 

') De Indische, wier oorsprong minder algemeen bekend is, is 1 
hier niet genoemd. 
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I afgeleide stijlen en het Gothische, ') alle hebben bij-
I zondere waarde, welke te bestuderen, tc leeren ken-
i nen en zich eigen te maken, eene eerste taak is en 

niet te veel bij het ontwerpen kan worden voorge-
' steld, om alzoo die waarde in onze werken over te 

brengen. 
Zeker is het, dat de Egyptische monumenten, 

I die met den grond waarop zij stonden een geheel 
maken, of de smaakvolle Grieksche tempels, hoe kun
stig en bevallig ook, niet kunnen worden nagevolgd; 
ook dit begrepen de Romeinen, die de architectuur 
meer uitbreidden, en ze in al hunne gebouwen te pas 
bragten. Maar door prachtig te willen bouwen, en 
alleen daartoe zich le beijveren, ging bet zuivere en 
bekoorlijke der Grieksche kunst verloren; echter be
vatten de verschillende voorwerpen, door hen behan
deld, voor ons zeer veel nuttige leeringen. In den 
Byzantijnschen stijl zijn in zekere vormen die zachte 
uitdrukkingen tot het gevoel niet te ontkennen, daar 
het Gothische den bijzonderen aard en den godsdienst
zin van dien tijd kenmerkt. De renaissance en die 
vereenigde stijlen, welke slechts trachten te behagen, 
hebben geene uitdrukking; alhoewel aan sommige 
goed gedachte vormen niel alle waarde kan wor
den ontzegd, is tol nu toe geen karakter er aan toe 
lo kennen. 

Elke kunst, zal zij voldoen, moet den mensch 
eenen hoogeren indruk geven: een bouwwerk moet, 
gelijk LDLOFS, in navolging van een Duitsch schrijver, 
zich uitdrukt, „eene bevrozene inuzijk"zijn; zoo is de 
indruk der Egyptische werken rustig, der Grieksche 
verbeven, der Romeinsche vrolijk, der Byzanlijnschc 
welligt tot den indruk der Grieksche te brengen, en 
der Gothische opwekkend. 

De bepaling waarnaar le bouwen, is moeijelijk 
door woorden uil le drukken, en niet door be
paalde redeneringen, gelijk een wiskundig bewijs, aan 
te toouen. Eene algemeene bepaling is deze: Tracht 
het daar te stellen werk in zijne strekking te ken
nen; maak u eigen mei den indruk, dien hel te 
weeg moet brengen; overweeg, hoe dit tot heden 
werd bereikt, en boe zulks mede te verkrijgen is: 
tracht het aanzien overeenkomstig het genoemde in te 
rigten, en uw werk zal aan het oogmerk beanlwoor
den, en meer, naar male de aard en hel doel beter 

') De Cliinesehe wordt hier niet genoemd, als zijnde tot lieden 
geen bepaald karakter daaraan toe te kennen. 
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begrepen is. Deze verklaring, hoe duidelijk ook door 
elk de waarheid cr van zal worden erkend, zal niet 
even duidelijk worden omvat om ze in toepassing te 
brengen; eene beschouwing, in boe verre de reeds 
gebruikte stijlen aan hunne oorspronkelijke bestem
ming beantwoorden, is welligt het middel zich dit 
beter eigen te maken. 

D E EGVPTisr.iiK MONUMENTEN. Wie zal hunne waar
de ontkennen? Staren wij niet nog met verwon
dering op het reuzenwerk, dat de tijd der kindsch-
beid van kunsten en wetenschappen (wordt die tijd 
niet wel zoo genoemd?) tot stand kon brengen? Aan 
welk eene onbegrijpelijke krachtsontwikkeling moeten 
wij daar denken, terwijl in vele dezer werken 
bet kunstgedeelte niet als geheel ongelukkig kan 
worden aangemerkt, en eene grootheid in zich be
vat; in één woord, zijn deze werken geene monu
menten? 

De Grieksche tempels voldoen volkomen aan het 
oogmerk, waartoe zij zijn gebouwd, en geven, zoo 
wel door bouw als door ligging en vormen, tot in de 
bijzondere deelen eenen tempel te kennen. Beziet 
slechts de afbeeldingen en zij zullen u overtuigen, 
dat zij voor een groot werk, de dienst der goden, 
moeten zijn ingerigt. beest de verrigtingen in en om 
die tempels, en het zal u bewezen zijn, dat die ge
bouwen niet het minst tot de pleglige eeredienst 
hebben bijgedragen. Zij maken, door hunne opene 
portieken en galerijen, dat hetgeen in de tempels plaats 
heeft, in vereeniging is met de beweging om dezelve; 
en alhoewel doorgaans klein lol de geheele groole 
verlig ting, zijn zij echter bet brandpunt waarin zich 
alles vereenigt. Denkt dezelve bij eenen feeslelij-
ken omgang, in hel midden eener geregeld woelen
de menigte, en boe majestueus deze tempels met 
hunne zware inassaas zich daar tusschen zullen ken
merken. 

In de Romeinsche gebouwen zijn de voornaamste 
vormen aan de Grieksche ontleend; zij hebben ze 
veranderd; doch daar de Romeinen niet het kunstge
voel der Grieken bezaten, behielden zij wel bet ge
heel, maar bragten het onder het bereik van pas
ser en maatstok, waardoor wel bepaalde, maar 
niet zoo volkomen met het doel overeenkomstige vor
men werden voort gebragl, en zij alzoo niet die booge 
uitdrukking kunnen bezitten, welke aan de voorgaande 
stijlen is toe le kennen: ofschoon vele gebouwen, als 
aan bet doel beantwoordende, voorbeelden zijn, dal 
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J de architekluur op alle bouwwerken kan, cn daarom 
moet worden toegepast. 

De Byzantijnsche bouwstijl is eenvoudiger dan de 
voorgaande. Vast en sterk in vormen, is hij oorspton-

'! kelijk bij den eersten christen-kerkbouw ontstaan; cn 
!| ofschoon de détails geheel van die der voorgaande 

stijlen verschillen, is eene zaïiienstelling daarvan dui-
;' delijk ziglbaar. In denzclven is getracht, het massieve 
]| der Egyptische cn den smaak der Grieksche bouwkunst 

mei de Romeinsche vormen te vereenigen: een doel, 
dat op zich zelf groot, cn bij eene goede toepas
sing uitvoerbaar is, daar in geen dezer stijlen, als 

jl uit elkander gevormd, tegenstrijdige vormen bestaan. 
Hierdoor werd aan de bouwkunst een ruimer veld 
geopend. In dezen stijl had men len doel de vor
men van dien lijd met sterkte, eenvoudigheid en smaak 

I te vereenigen. Bij een zoo volkomen begrip der 
kunst, kon dan ook bet doel niet geheel worden ge
mist. 

De Gothische slijl heeft zijne zamenstelling geheel 
aan den Byzantijnschen ontleend. De ronde bogen en ge
welven zijn in punt bogen en gewelven veranderd; 
de kolommen zijn ligter gemaakt, hetgeen in aanzien nog 

I wordt vermeerderd door de profil leringen, welke 
I hij meestal in plaals van den eenvoudigen ronden 
ji vorm tot doorsnede heeft. Deze ligtere slijl laai 

hoogere proportion en kleinere détails toe, «lande voor
gaande bouwstijlen, hetgeen veel toebrengt lot het 
duizeling verwekkende aanzien, dat hij bezit. Om 
overtuigd te zijn, hoezeer deze stijl zijn doel beefl 
getroffen, behoeft men slechts een Gothisch gebouw in 
deszelfs dienst te zien; die ligte boog opgaande pila-

; ren, welke zich lol eene voor het oog onbereikbare 
boogie in de gewelven verliezen, de in vrome houding 
ter neder gebogen gemeente, en het nevelachtige der 
drijvende wierookwolken, die met bet koorgezang 
in de gewelven verdwijnen: alles wekt u op, alles 
treft, en zal u overtuigen in eenen tempel le zijn, 
waar de plegtige eeredienst des Allerboogsten wordt 
verrigl. 

Bij dit overzigt zijn niet opgenomen «Ie doelmatige 
afleidingen «Ier verschillende stijlen, op andere soor
ten van gebouwen, dan «lie waaraan zij bunnen 
oorsprong hebben ontleend, zoo als «le geschiedenis 
dit ons doet kennen, en door «Ie bouwwerken bewe
zen wordt; daarbij is opgemerkt, boe men steeds heelt 
getracht, het daar te stellen gebouw in aanzien aan 
deszelfs doel le doen beantwoorden, boe dil is bereikt, 
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en in ons dien indruk te weeg brengt, welke bet 
oogmerk der stichting moet geweest zijn. 

Hoe hunne werken ook in strekking voldoen, is, 
als niet regtstrceks in de voorgestelde vraag begrepen, 
niet ontwikkeld; echter zijn zij van geen minder aan
belang, als gevende niet zelden met den aard over
eenkomstige vormen, die het doelmatig aanzien helpen 
bevorderen. 

Ziende alzoo hoe de Egyptische monumenten, de 
Grieksche tempels, dc Romeinsche gebouwen cn de 
B\ zantijnsche cn Gothische kerken allen één doel had
den, hetwelk zij zinnebeeldig voorstellen, zoo is be
wezen, dal, waar het doel zoo zigtbaar ons te 
kennen wordt gegeven cn dc gebouwen als ware 
het nog tot ons spreken, dc ontwerpers van den 
geest hunner taak doordrongen moeten geweest zijn; 
zonder dit, is het onmogelijk zich zoo juist uit te 
drukken. 

Vervolgens zagen wij hoe de eene stijl uit den 
anderen ontsproot; door opvolgende verandering, toe-
voeging, zamenstelling cn door van die zamcnstelling 
weder de voornaamste vormen te veranderen, zoodat 
elk weder een afzonderlijke stijl uitmaakte. Deze beide 
laatstgenoemde voorstellingen moeten ons steeds bij
blijven, met inachtneming der strekking, welke als 
reeds aangegeven, niet zelden doelmatige vormen daar-
Stelt, en aan hel gebouw het daaraan overeenkomstig 
aanzien verschaft. Naauwkcurigcr bepalingen zullen 
bij elke gelegenheid uit de zaak zelve moeten wor- j! 
den opgemaakt, dat te gemakkelijker zal zijn, naarmate 
men meer gehouwen, en voornamelijk gebouwen ge- |l 
lijk aan het te ontwerpen gebouw, heeft gezien en 
bestudeerd. 

Uit het bijgebragte, dat verschillende stijlen ver
schillende ontwerpen ten doel hadden, zoude de gc-
dachte kunnen ontstaan, dat het noodzakelijk is, 
voor elk gebouw eenen bijzonderen slijl te ontwerpen. I 
Dit is niet regtstrceks noodzakelijk, maar volgens jj 
deze overweging een gevolg geweest, cn zal allengs 
weder het gevolg kunnen worden. 

Bij het ontwerpen hebben wij slechts één der aan-
gegeven stijlen, den meest doelmatige» met ons i 
onderwerp aan te nemen, denzclven volgens den tijd, 
die het incest met ons onderwerp overeenkomt, 
voor te stellen, met toevoeging van de daarmede in 
verband zijnde vormen, welke wij thans kennen, 
en die te schikken naar het aanzien overeenkomstig | 
het onderwerp, opdat het den verlangden indruk doe I 
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j ontstaan. Geeft eenige omstandigheid een noodzakelijk 
I te gebruiken materiaal aan, of oordeelt de ontwerper eene 
I andere soort van materialen, dan dc daarloc tot heden 
j gebruikte, als doelmatiger voor het onderwerp; of dat 
1 voor het ontwerp direkt of door gegeven rigting, eene 
geheel nieuwe behandeling der vormen vercischt wordt, 
zoo zal cene goede toepassing al ligt tot eenen bijzon-

! deren stijl aanleiding geven, hetgeen bij inachtneming 
van het bovengemelde, het genie des makers zal doen 
uitkomen. Met de bestaande vormen van te kiezen 
materialen te maken, of tot andere materialen te bren
gen, zal zelden bet doel bereikt worden. Hoe een en 
ander is toegepast, daarvan kunnen ons de werken 
der Duitsche, Fransche cn Engelschc meesters over
tuigen, cn vooral de eersten geven belangrijke voor
beelden. 

De Duitschers beijveren zich alle stijlen cn vooral 
den Griekschen te kennen, ze op verschillende bouw
werken toe te passen en aan alle hel aangenaam 
aanzien te geven, dat wij bij den Griekschen stijl op
merken. 

Dc Franschen, die meer den Romeinschen stijl 
ten doel hebben, brengen ook gelukkige denkbeel
den voort, welker voorbeelden welligt voor kleine 
deelen van meer toepassing kunnen zijn. 

Dc Engelschen geven zich mede veel moeite voor 
dc bouwkunde, en ook zij hebben veel goede voor
beelden geleverd. 

Van ons land is wel het minst hieromtrent te 
zeggen, om in algemcene toepassing te worden ge
bragt, waarvan dc redenen soms aan de uitvoerders, 
soms aan de lastgevers worden toegeschreven. Wie zal 
het beslissen? Ongetwijfeld zal zulks verbeteren bij de 
algemcene verbroedering der volken, veroorzaakt dooi
de gemakkelijke vervoermiddelen; die verbroedering 
zal goede bouwwerken doen zien en waarderen en den 
lust vermeerderen tot de houwkunst, die, ofschoon zij 
voor het oor geene aangename gewaarwordingen doet 
ontslaan, zoo als dc muziek, ons echter gemak, en 
voor het oog bevallige vormen biedt: bcvoorregte 
eigenschappen, gelijk geene andere kunst ze aan
biedt; twee blijvende genietingen, voor niemand 
overtuigender bewezen er in te bestaan, dan voor 
degenen, wier bouwkundige bekwaamheid ze er in 
doet vinden, en die zelfs door de gebruikers dikwijls 
worden erkend. 

Ik hoop hiermede aan de mij opgenomen laak le 
hebben beantwoord, en aangewezen hoe andere vol-

— 317 — 

ken ons zijn voorgegaan, en de weg voor ons geo
pend is, in het vertrouwen met een vasten wil dien 
te bewandelen. Mogten zij, die door het bezit van 
belangrijke eigendommen, ons tot het geven van proe
ven moeten in staat stellen, om aan het volgende 
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geslacht bewijzen te leveren van den slaal der kunsl 
op onzen tijd, daartoe worden aangespoord, opdat 
onze bouwwerken, gelijk de voortbrengselen van andere 
kunsten, bij die van andere volken in overweging zullen 
kunnen komen. Dit is mijn hartelijke wensch. 

W A T E R L E I D I N G T E B E R L I J N 

ID. )c levendige belangstelling, waarmede de inwo
ners van Berlijn eenige courant-arlikelen hebben ge
lezen , over het door den architckt SCIIRAMKE ontworpen 
waterwerk voor genoemde hoofdstad, cn dc aanzoe
ken, hem van verschillende zijden gedaan, eenige 
nadere bijzonderheden van zijn plan openbaar tc ma
ken, hebben den schrijver van dit werkje aanleiding 
gegeven, gebruik te maken van de bereidvaardigheid 
des heeren SCIIRAMKE, die niet andere werkzaamhe
den zich onledig hield, zijne oorspronkelijke stukken 
betreffende dit plan tot algemeen nut te bezigen. 

Het hier bedoelde werkje is dus een uittreksel uit 
dit afzonderlijke plan, en dc schrijver heeft zich 
slechts tot de meest onmisbare berekeningen bepaald, 
om ook voor den niet zaakkundigen lezer duidelijk 
te zijn. 

Inleiding. Dc noodwendige behoeften eener stad 
zijn te regt dezulken, die dc gezamcnllijkc massa dei-
bevolking meer of minder gevoelt. Alhoewel het dc 
pligt zij der stedelijke besturen in die behoeften te 
voorzien, dragen ook bijzondere ondernemingen het 
hare er toe bij. Soms echter zijn de inriglingen 
daartoe te reusachtig of te kostbaar; soms heeft tic 
natuur der uilvoering dier werken schier onoverkome
lijke hinderpalen in den weg gelegd. Maar is eene 
liehoefte in een gebrek en kwaad ontaard, dal, wordt 

') Uittreksel uit het werkje, getiteld: ff'a.iserwcrk zur Ver-
H r n w der Sladt Berlin mil rciueni und gesundem Quelivas-
ser und zur Bcwtts.scrung der Slrasse. AIM dein Plane des 
Architecten SCURAXKE, mitgethcilt ton II. J . STIFFEN. 

het niet te keer gegaan, verderfelijk en natleelig voor 
de algemcene welvaart kan worden, dan mogen moeite 
noch kosten worden gespaard, en de noodzakelijkheid, 
daaruit geboren, dit kwaad met kracht tegen te gaan, 
wordt eene verpligling voor dc overheid wier taak 
het is. Wanneer derhalve dusdanige behoefte zich in 
cene stad doet gevoelen, moest de spoedigst mogelijke 
herstelling het voorwerp van de meeste zorg en van 
bijzondere behartiging worden; voornamelijk moest 
men zich er op toeleggen, de luchlverpcstcntlc uitwa
semingen uit de straten cn woningen te verdrijven, de 
zindelijkheid te bevorderen, en tc zorgen, dat dc 
voedingsmiddelen met gezonde, vaste en vloeibare 
voortbrengselen van natuur en kunst worden toebe
reid. De welvaart der bevolking naar ligchaam en 
naar geest hangt cr van af. Voedingsmiddelen, zin
delijkheid, gezonde lucht cn matigheid zijn do grond
zuilen lot instandhouding van het gebouw, tot de 
bewaring en de met de natuur overeenkomstige ont
wikkeling van ons ligchamelijk cn verstandelijk leven, 
cn in dit alles speelt het water met zijne eigenschap
pen eene hoofdrol. Versch, zuiver, gezond bronwater 
tot bet gebruik in de huishouding, tot drinken en 
ter reiniging der straalluchl, is, wanneer het in zeer 
bevolkte sleden genoegzaam in voorraatl is cn gemak
kelijk kan worden verkregen, een heerlijk geschenk 
der Voorzienigheid. Longziekten cn bijzonder huid
ziekten zijn dc gevolgen der nadeeligc atmosfeer, die 
zich in de goten ontwikkelt en uit ammoniak, kool
zuur, zwavel- cn pliosphorwatcrslof bestaat. Doch 
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liet is deze schadelijke cn onreine lucht in Berlijn 
niet alleen, die dc gezondheid der bewoners van allen 
ouderdom ondermijnt; ook het gebrek aan aflcidings-
kanalen en bet iiizijpclen van stinkende, soms vergif
tigde vloeistoffen in den grond en bodem, in welken 
onze (Derlijns) fonteinen zijn gehoord, brengen bet
zelfde tc weeg. Water, dat zoo slecht is, dat men 
dit met bet oog kan bemerken, en dat den paarden 
zelfs tegenstaat, hebben wij juist daar, waar de fon
teinen op niet genoegzamen afstand van deze 
indringende vloeistoffen staan. Het is boven allen 
twijfel verheven, dal ons bronwater, waarmede wij 
onze spijzen cn kunstmatige dranken van allerlei 
aard toebereiden, van jaar tot jaar voor onze oogen 
slechter moet worden, wanneer niet spoedig op de 
eene of andere wijze aan dit kwaad paal en perk 
wordt gesteld. 

Hoe weinig zigtbaar ook de nadeelige invloed zij 
op dc gezondheid van den individu, hij hel dagelijksch 
gebruik van dat ongezonde water, den opmerkzamen 
beschouwer ontgaat die invloed toch niet. Men kan 
voorbeelden bijbrengen, dat in groote steden, sedert 
hel gebruik van een tol drank- en spijsbereiding beier 
water, gepaard met de reiniging der lucht in straten 
en woningen, de gezondheidstoestand der inwoners 
aanmerkelijk is verbeterd. Zelfs op de zedelijkheid 
«Ier lagere volksklasse is de meerdere zindelijkheid, 
zoo in- als uitwendig, niet zonder invloed gebleven. 
Zijn nu alreeds zulke nuttige gevolgen «laarvan te 
wachten, niet minder is bel geldelijk voordeel, dat 
daaruit voor onze bevolking moet ontslaan. 

Ten einde nu iu hel gebrek aan gezond water en 
zuivere lucht, die onze stad beide mist, zoo volkomen 
mogelijk tc voorzien, heeft de architekt SCJIRAMKE een 
plan ontworpen voor een waterwerk, dat aan alle 
eischen voldoet, zeer voordeelig cn in alle opzigten 
gemakkelijk uitvoerbaar is. Dit plan heeft ten doel: 

1°. De goten onzer stralen van hare rollende cn gis
tende zelfstandigheden te bevrijden cn in verkwikkende 
en luchtzuiverende beken tc veranderen, uit welke, door 
eenvoudige besprenging, het in den zomer soms gloeijend 
hcete plaveisel der straten afgekoeld en gemakkelijk van 
zijn slof kan worden bevrijd; cn 

2°. Ken zuiver en gezonder bronwater, dan onze fon
teinen over hel algemeen leveren, tot het drinken cn 
tot huishoudelijk gebruik in te voeren en tot in de hoog
ste verdiepingen der huizen te brengen. 

Hel reeds lang onbeantwoorde vraagstuk is door | 
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Sr.itIUMKE zoodanig opgelost, dat zijn ontwerp, zoo 
als wij zullen zien, niet alleen wat het geldelijke 
betreft, maar ook uit een ekonomisch oogpunt be
schouwd, mogelijk en uitvoerbaar is. In Europa zijn wei
nig steden, die in grootte en omvang Berlijn evenaren, 
die een in elk opzigt zoo voordeelig waterwerk bezit
ten, dat zonder machinerie en pompen ons kan voor
zien van zuiver drinkbaar bronwater, voor meer «lan 
600,000 menschen toereikende. Evenmin zal elk 
voorstel tot eene waterleiding voor Berlijn, die door 
werktuigen wordt gedreven en slechts Sprcewalcr zal 
leveren, in welk opzigt ook, het plan des heeren 
SCHRAMKE kunnen worden op zijde gesteld. 

Het doel dezer bladen is dc geldelijke voordeden 
aan te tooncn, die voor onze hoofdstad en hare be
woners moeten ontslaan uit dezen aanleg, die aan 
alle eischen volkomen beantwoordt. Het zou ge
wis gemakkelijker zijn eene raming te maken van de 
gczaincntlijke kosten van dit werk, tlan dc tegen
woordige jaarlijkschc uitgaven lot den aanvoer van 
water gezamenllijk op te tellen; in alle geval zal 
reeds cene schitterende vergelijking ten voordccle tics 
werks kunnen worden gemaakt. Niet alleen worden 
de rottende zelfstandigheden in de goten en bet ge
brek aan goed drink-, kook- en waschwater geheel 
weggenomen: wij zullen ook beveiligd zijn tegen bran
den, die zich ver uitstrekken; bad-inrigtingen, stoom
werktuigen, brouwerijen, de talrijke fabrieken, war-
moczierderijen en werkplaatsen van allerlei aard zul
len het noodigc water, tlat thans met veel kosten 
wordt aangevoerd, ongemeen goedkooper en beter 
erlangen; waar men zulks zal wenschen, zullen onze 
fraaije pleinen, met springfonteinen cn plantsoen 
voorzien, eene wereldberoemde behagelijkheid verkrij
gen , en zindelijkheid zal overal in de slad heerschen. 

Wilde men intusschen al het nut van dit werk, 
zoo in- als uitwendig in zijnen ganschen omvang 
uiteengezet, op het papier brengen, het doel van 
deze brochure zou worden voorbijgezien, wier inhoud, 
zoo als gezegd, slechts het speciale plan openbaar moet 
maken, en de geldelijke voordeden aanwijzen, die 
het doet verwachten. 

Dc verzameling van hel bronwater. Ten Noorden 
en Noord-Westen van Berlijn, begrcnstl door de Oder, 
hel FtttOW-kanaal en dc Hovel, strekt zich eene groolc 
hoogliggende vlakte van het Oosten naar hel Westen 
uil; dat gedeelte dier vlakle, waar het geprojckleerde 
waterwerk moei worden aangelegd, ligt ingesloten 
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tusschen de dorpen Bassdorf, Zühlsdorf, Stolzcnhagen, 
cn Lanke. De hoogste top van dat gedeelte, door 
drijfzand opgehoopt, vercenigt zich voorhij het post
huis te Bassdorf met den weg van Prenzlau, die zelf 
op eene hoogte van ongeveer 100 voet, berlijnsch 
peil, ') ligt. Dc aardsoorten beslaan uit leem cn 
zand, en slechts hier cn daar vindt men verspreide 
lagen mergel en vette kleisoorlen. Dwars door deze 
vlakte, van het Westen naar het Oosten, loopt eene 
aanmerkelijk diepe kloof in tien grond, waarin het 
van genoemde vlakte afschietende water, even als wel
water in bronnen , uitloopt, en deelen daarvan zijn 
zoodanig met dit welwater opgevuld, dat het over
loopt cn aan de hellingen der vlakte tot het drijven 
van molens wordt gebezigd. De op deze wijze 
aangevulde waterbekkens zijn de meren Lubow, 
Bahm, Wandlitz, Stolzenhagen, de (zoogenaamde) drie 
heilige poelen, Rcinbahn, Licpnitz en het Oppermccr, 
wier bronnen ongetwijfeld op den bodem dezer na
tuurlijke waterkommen liggen. Alleen in de zomer
maanden zakken de waterspiegels der hoofdmeren 
van 1 tot l'/i voet; anders is dc waterstand bijna 
altijd gelijk. Zes van tlie kommen: het Liepnitz-mccr, 
het Oppermccr, het Reinbehnmeer en de drie hei
lige poelen hebben eene hoogte van 62 tot 65 voet, 
berlijnsch peil. De twee eerste, het Licpnitz-mcer 
en het Oppermccr, zenden hun overtollig water, 
onder den naam van de kleine Finow, naar het 
stroomgebied van de Oder; tegenwoordig heeft de 
uitwatering plaats op den molen van Lanke: zij 
bedraagt 9'/i kubiek voet per sckonde. 

De vier laatstcn, het meer Rcinbahn en de drie 
heilige poelen, behooren ook nog tot tlit stroomgebied; 
hunne uilstrooming heeft echter niet boven de oevers 
plaats, maar trekt door het aangespoelde land, zoodra 
de grenzen van de waterdigte insluiting dezer bek
kens overschreden zijn. De hooge ligging van hunne 
waterspiegels is geschikt, het water tier nieren, 
door verbinding met de antlere meren, ten nutte tc 
maken, cn doet eene uitwatering vermoeden van •/> 
lot 'It kubiek voet per sckonde. 

De oevers dier meren verheffen zich gedeeltelijk 
tot 60 voet boven den waterspiegel in hellingen tot 
op 45 graad, en met eiken zomer daalt de anders 
bestendige waterstand 1 voet. De waterspiegel «Ier 

) 1 pruissisclic voet -= 0,3138 tied. cl. 
Red. 
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drie andere kommen, dc meren Wandlilz, Bahm en 
Lubow, door de natuur reeds met elkander verbon
den, heeft eene hoogte van 57 voet 5'/i dnim, ber
lijnsch peil, en hunne hoogste en onmiddellijke 
oevers zijn tot 50 voet hoog; groote gedeelten 
hebben intusschen slechts eene hoogte van weinig 
voelen. 

Het overtollige water van het cene meer loopt beur
telings door de antlere meren, stroomt onder den 
naam van Rriesc naar «le Havel, cn het hoogsle stijgt 
het water l 1/* voet boven genoemde hoogte. De waar
genomen watcruitstrooniing bij den Zühlsdorfer-molcn 
was na vele metingen 153,A tot 5'/i kubiek voet per 
sckonde; de laatste, in het najaar plaats hebbende, 
kon als minimum worden beschouwd. De uilstrooming 
aan genoemden molen cn aan dc vcrbindingskanalen 
kan met geringe moeite voortdurend gelijkmatig wor
den gemaakt, zoodat men de gemiddelde hoeveelheid 
van 9;/o kubiek voet per sckonde verkrijgt. Rekent 
men daarbij de 9','J kubiek voet, die naar de Oder 
toestroomen, tlan heeft men 19'/a kubiek voet per 
sckonde. Wanneer nu 600,000 inwoners, tegen o 
kubiek voet per hoofd, elke 24 uren 20=/o kubiek 
voet per sckonde vereischen, tlan ontbreken nog l 5 / 2 4 

kubiek voet per sckonde, die hel Reinbuhn-mcer, de 
drie heilige poelen en het meer van Stolzcnhagen 
ruimschoots opleveren. 

Wordt nu het water van al «leze natuurlijke kom
men door kanalen met elkander verbonden, en de 
uitslrooining aan den molen tc Lanke gestremd, 
«lan heeft men eenen verzainclings-reservoir, die iu staat 
is, Berlijn van eene behoorlijke bevochtiging tier stra
ten te voorzien, en aan 600,000 inwoners het noodigc 
water voor huishoudelijk gebruik, fabrieken enz. te 
verschaffen. 

Houdt men nu in de maanden, waarin de meren 
het meeste water hebben, het water in de afzonder
lijke meren terug, dan zal men daardoor er toe 
geraken, de toekomstige uitslrooining uit dien natuur
lijken verzamelings-rcservoir, ten behoeve van deszelfs 
leiding naar Berlijn, nu zoo regelmatig tc maken, dat 
hij van jaar tot jaar gelijke hoeveelheden levert. Wan
neer nu tie waterspiegel van het laagste meer door 
zijnen afloop tot op de normale hoogte is gedaald, 
tlan komen dc hooger gelegen meren allengs le hulp; 
er blijft dan nog altijd een beschikbare voorraad 
voor de grootslc tlroogte. De vlakte-inhoud dezer 
meren is de volgende: 

http://Sr.it
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Het Wandlilz-mecr 900 morgen. ') 
Het Liepnitz-meer 596 » 

Het Bahmer-mccr 400 » 

Het meer Tan Stolzenhagen. 250 » 
Het Lubow-mcer GO » 

De drie heilige poelen . . . . 52 » 
Het Oppenneer 48 » 
Het Reinbühn-meer 14 „ 

Te zamen 2520 morgen. 

In October 1844 bedroeg de beschikbare hoeveel
heid boven den normalen waterstand van 57'/j voet 
157,827,008 kubiek voet; op het einde van Augus
tus, als wanneer gewoonlijk de waterstand der hoo-
gere meren het laagste, en de voorraad alzoo het 
geringste is, gaven de naauwkeurigste onderzoekingen 
nogtans 126,858,550 kubiek voet water boven gemelden 
normalen waterstand. 

Dc reeds voorhanden verbindings-kanalen tusschen 
den Ziihlsdorfer molen, het Lubow-, Rahmer- vn 
Wandlitz-mccr, te zamen 465 roeden J) lang, wor
den 16 tot 18 voet verwijd, om voor die drie 
kommen met de uitstrooming aan den Ziihlsdorfer 
molen een even hoogen waterstand te bereiken. Het 
hooger liggende meer Slolzenhagen wordt door een 
open kanaal, 55 roeden lang en 5 voet breed, met 
het Wandlitz-meer verbonden, cn tot afsluitng met 
eenen duiker voorzien. Zoo ook worden de overige 
wateren langs den koristen weg met de ge
noemde meren verbonden. Ten gevolge van deze 
inrigting dalen dc waterspiegels in de hooger lig
gende meren ongeveer 5 voet, waardoor ook die 
bronnen, welke door den vroegeren hoogeren water
stand beheerscht werden, vrij worden en de alge
meene waleruitstrooming vermeerderen. 

Op die plaatsen, waar het water tot nu toe uit
stroomt, is het bijzonder rein en helder, cn mogt 
evenwel eene zuivering of filtratie; er van noodig 
worden, dan wordt een dam of dijk van kiezel
zand voor den inlatingsduiker geworpen, door welke 
het water, gefiltreerd en gezuiverd, in het geleidings-
kanaal komt. 

De waterleiding (aquaduct). Wanneer men al dc 

') 1 pruissisclic monjen = 25,532 • ned. roeden. 
') 1 pruissisclic roede = 3,7602 ned. cl. 

lied. 

nadeden overweegt, die een open kanaal zou doen 
ontstaan, dan schijnt het noodzakelijk, dat het over
tollige water van den zoo even beschreven natuurlij
ken verzamelings-reservoir, door een bedekt kanaal naar 
Rerlijn moet geleid worden. Door een verwulfd 
kanaal, dat van eene gemetselde bedding is voor
zien en onder den grond voortloopt, worden alle 
hinderpalen en nadeden vermeden, cn het water 
wordt niet verontreinigd. De vorm van dit kanaal 
is eirond; de bodem, de zijwanden en de bedekking 
worden van goede vierkante tigchelsteenen met hy
draulisch cement gemetseld, cn de buitenzijde van 
dit verwulfsel met hydraulisch cement bestreken; 
de bedekking nog daarenboven met 'h duim ') dikke 
laag asphalt belegd. Dit metselwerk wordt alsdan 
overtrokken met de uitgegraven aarde, cn de grond 
is weder als tc voren tot den akkerbouw geschikt. 

Dc inwendige ruimte van dit kanaal is 9'k voet 
hoog en 7'/i voet breed; het daarin vlietende water 
heeft echter slechts 6'u voet hoogte cn loopt met 
eene snelheid van 6 duim per sekonde. 

Ter plaatse waar het water in dit kanaal komt, 
wordt een inlatingsduiker aangelegd, die met zeker
heids- en regelingsdammen, met eene storting van zand
steen en met traliewerk van bout cn ijzerdraad is 
voorzien, ten einde de instrooming te kunnen regelen 
en waarnemen, en elke verontreiniging te voorko
men. 

Van dezen inlatingsduiker loopt nu de ontworpen 
vvaterleidings-linie door het koninklijke Mühlenbecker 
bosch, doorsnijdt dc Ziihlsdorfer weiden, gaat zuid
westelijk het dorp Zühhdorf voorbij, door het veld 
en door de heide van dit dorp, raakt den klei
nen sleenpoel, gaat nogmaals door een gedeelte 
van het koninklijke Mühlenbecker bosch, langs den 
zoogenaamden Bahn-Bruch heen, tot aan het Miihlen-
becker-mecr. Den westelijken cn zuid-westelijken 
rand van dit meer omloopende, komt do lijn na 
eenigen tijd wederom in het koninklijke Mühlen
becker bosch, gaat dan westwaarts voorbij het dorp 
Ruchhorst, door het dal van de Parr/'/je-gracht (Gra
ten), en komt in de nabijheid van den Arkenberg: 
hierna bereikt hij de Blaiikenfeldsche weiden, door
snijdt den moerasgrond cn de weiden, die op de 
waterscheiding tusschen de Uavel cn de Spree liggen, 

') 1 pruissische duim => 0,02G1 ned. el. 
Red. 

en komt eindelijk digt bij den straatweg van Berlijn 
naar Prenlau. Daar neemt de aquaduct eene zuide
lijke rigling, gaat zeer digt aan de west-zijde 
Fransch Buchholz voorbij, bijna parallel met ge
noemden straatweg tot aan de Panke, en snijdt deze 
dwars door tusschen dc Lepelbrug (Löffelbrücke) en 
bet park van Nieder-Schónhausen. 

Dc overgang over de Panke geschiedt door middel 
van eene waterleidings-brug, 100 voet lang met 12 
boogopeningen, ieder ter breedte van 5'/s voet. 
Het inwendige van het kanaal bekomt bier, zoo ver 
de brug reikt, eene bedekking van '/« duim gesmeed 
ijzer, waardoor eene volstrekte waterdigthcid verkre
gen, cn de beschadiging van het metselwerk voor
komen wordt. 

Van hier uit gaat dc watcrlcidings-linie in regte 
rigting naar de digt bij de stad liggende hoogten, tus
schen de Konings- en de Hamburgerpoort, eerst ech
ter onder de rails van den Berlijn-Stettiner spoorweg 
door, die hier ongeveer 10 duim dieper liggen 
dan de oppervlakte van het leidingswater van den 
aquaduct. Dit water moet aldus door middel van 
persing worden doorgevoerd, indien de spoorweg
maatschappij niet wil overeenkomen, bare rails wat 
hooger te leggen. Te dien einde komt het water 
voor de rails eerst in eene waterkamer van 21% 
voet breedte, en uit deze in 4 buizen onder de 
rails door, in eene tweede even groote waterkamer 
op de andere zijde van dezelven. 

Boven die twee waterkamers worden kleine gebou
wen opgerigt, met ingangen en luchtgevers voorzien. 
Van de tweede waterkamer gaat nu de waterleiding 
verder onder den Schönhauser straatweg door, cn 
vereenigt zich, door middel eener delta, in de beide 
reservoirs op de hooglen digt voor de stadsmuren. 

De geheele aquaduct is 53/io mijl lang, en ver
liest zich grootendeels onder den grond; waar dit 
het geval niet is, moet hij van eene 4 voet hooge 
bekleeding worden voorzien. 

De snelheid, waarmede het water in dezen aqua
duct stroomt, is, zoo als boven gezegd, 6 duim 
per sekonde; dit maakt 1 mijl in 15 uren en 20 
minuten. Hel waler bereikt aldus, van het oogeu-
blik dat het in het kanaal komt, in 42 uren den 
reservoir voor de stadsmuren. Ten behoeve van de 
inspectie der waterleiding, van eene mogelijke her
stelling of reiniging van dezelve, worden aan hel 
Mühlenbeeker-meer, aan den Arkenberg en het Panke-

dal dijkkribben aangelegd. Om voorts de lucht, 
die in het binnenste van den aquaduct boven het 
leidingswater is ingesloten, met de atmosfeer in 
gemeenschap te houden, worden op elk vierde ge
deelte eener mijl ventilators (luchtvangers), cn tus
schen deze, als ook aan de drie dijkkribben, grootere 
openingen aangebragt, waardoor men zoo noodig kan 
afdalen. De ontworpen lijn eindigt aan dc reservoirs 
met eene hoogte van Sl'/s voet, berlijnsch peil. 

De reservoirs. Het bouwen van twee digt bij el
kander liggende, even groote reservoirs, heeft ten 
doel, de stad ook dan van water te kunnen voor
zien, wanneer de aquaduct moet worden gereinigd 
of hersteld. Zij kunnen genoeg water bevatten, om 
gedurende 20 dagen in de behoefto van 600,000 in
woners te voorzien. 

Hunne diepte zal, met inbegrip van 4 voet opstaanden 
rand, 29 voet bedragen; cn daar, bij den aanleg der 
reservoirs, voorloopig op 400,000 inwoners zal worden 
gerekend, zoo zullen beide bij de vermelde diepte 
ruim 40 morgen innemen. Derhalve zal de geza-
mentlijke waterinhoud 21 niillioen kubiek voet be
dragen. Een dezer reservoirs wordt in het terrein 
van eene der hoog liggende vlakten gemaakt, cn bet 
uitgegraven materiaal tot den bouw van den twee
den, digt naast den eersten, gebezigd. 1 it hoofde 
van de daar voorbanden vette aardsoorten, worden 
de bodem cn de inwendige dosséringen van den re
servoir 1 voet dik niet zand, en kiezel bedekt. 

Digt bij dezen aanleg, verdeelt de aquaduct zich 
in twee armen, waarvan de linkerarm in den ooste
lijken reservoir, en de regterann in den westelijken 
reservoir eindigt; hierdoor ontstaat de reeds genoemde 
delta. Het uilstrooinen des waters in deze reservoirs 
wordt op dezelfde wijze geregeld, als de uilstroo-
ining bij den Ziihlsdorfer molen; bovendien zijn er 
voorzorgsmaatregelen getroffen, om een der armen 
van deze delta naar gelang der omstandigheden af 
te sluiten. 

Eene konimunikatie-buis van 2'/2 voet in door
snede, met eene klep ter afsluiting voorzien, verbindt 
de beide reservoirs met elkander, en dient om den 
waterstand in dezelvcn steeds op gelijke hoogte te 
houden. Eene andere buis van ongeveer 1 voet 
wijdte voor eiken reservoir, die uit bet diglste punt 
komt, dient om het laatste water te kunnen aflaten 
en den eenen of anderen reservoir geheel droog te 
maken. 
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Het buizenstelsel. (De pijpen). Op den bodem der 

reservoirs, daar waar zij elkander het meest naderen 
en het digtst hij de stad liggen, loopen uit ieder 3 
buizen tot 3 hoofdbuizen ineen, zoodat elke der 
laatsten haar water uit de beide reservoirs ontvangt. 
Van binnen in de reservoirs boven de drie uitstroo-
mingen worden gemetselde watertorens opgerigt, voor
zien van eene storting grof zand, traliewerk enz. door 
welke het water gereinigd in dc buizen wordt ge
lalen. Om het zoo mogelijk overtollige water tc 
kunnen laten afloopen, worden of in iederen water
toren valbuizen of uitlatingsbuizen aangebragt, die 
beneden dc waterhoogte der Spree uitkomen. 

Op korten afstand voor hunne vcreeniging, heb
ben nu deze buisarmen der 3 hoofdbuizen kleppen 
of kranen, waardoor men de uitslrooining volkomen 
in zijne magt beeft, en elke walcrdragt naar welge
vallen kan afsluiten. 

Door deze drie hoofdhuizen, die, even als hare 
armen en vertakkingen, minstens 4 voet onder den 
grond liggen, wordt nu de geheele stad, elke. hoofd
en zijstraat, genoegzaam van water voorzien. De 
eerste hoofdhuis, van 4 voet doorsnede, loopt tot 
in de Rosenl halerpoort; de tweede, insgelijks 4 voet 
wijd, gaat voor het Sophia-kerkhof de Bergstraat af, 
door den stadswal; de derde, van 2*,i voet diameter, 
loopt met de tweede parallel tot aan de Hamburger-
poort, en bestrijkt van daar het gansche stadsge
deelte, tusschen de Boscntlialcrslraat, de Spree, de 
Friedrichstraat en den stadsmuur. 

i 
l it de groote en kleine buizen loopen dc 4 duim 

wijde straal buizen, van welke wederom buizen af- ! 
komen, tot voeding der riolen; zij zijn 3 duim 
wijd, en worden aan de trottoirs (voetgangerspaden) j 
zigtbaar. Haar einde is 2 voet boven den grond, 
lot hel uilstroomen omgebogen, en van eene schroef 
voorzien, om er brandspuitslangen le kunnen aan- ! 
leggen. 

De pijpen voor fonteinen enz. zijn op dezelfde 
wijze lakken van de straatbuizen, of het zijn ver
lengingen der rioolbuizen in de tuinen, enz. 

Dc lot nu toe vernielde pijpen zijn allen van gegolen I 
ijzer vervaardigd, de dikte geëvenredigd naar dc 
grootte. Tot de verzorging van dc keukens, badka- I 
mers, enz. enz., in dc verschillende verdiepingen, 
worden gesmeed ijzeren buizen, van *l% tot l'/j duim 
wijdte , in dc straatbuizen geboord; zij komen eerst 
in de kelders, en stijgen van daar door de keukens I 
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van verdieping tot verdieping, en zijn in elke ver
dieping, op korten afstand boven den vloer,van eene 
uitlatingskraan voorzien. 

Het gegoten ijzer is, uit hoofde van zijne duur
zaamheid, vastheid en den billijken prijs, het beste 
materiaal voor de pijpen. Hierbij worden met den 
lijd de inwendige wanden met een steenachtig email 
overtrokken, dat, na verloop van jaren, eene papier
dikte erlangt, doch niet meer in grootte toeneemt, 
zoodra het ijzer volkomen er mede is belegd. Tevens 
is het gegolen ijzer bekend, als het metaal, dat 
de gezondheid het minst benadeelt. Slechts de hoogst 
geringe hoeveelheid, die het water zelf met zich 
voert, brengt sporen van oxydatie voort, die intus
schen door de zich vormende emailachtige korst spoe
dig wordt belet. Even min heeft het den minsten 
nadecligen invloed op het witste linnengoed. Ove
rigens worden de pijpstukken, alvorens men ze legt, 
in de hydraulische pers beproefd. 

Ten einde eene groote ophooping van lucht te 
voorkomen, door de vcreeniging van de door het 
water medegevoerde luchlblaasjes veroorzaakt, zullen 
de pijpen, die in de huizen opstijgen, niet van de 
zijden, maar van boven uit dc grootere buizen gaan, 
waardoor deze luclitbla asjes zich slechts voor de kra
nen verzamelen, en bij het openen derzelvcn, kun
nen naar buiten dringen. 

Dc vertakkingen van de groote en kleine hoofd
buizen worden met kranen voorzien, om ze te kun
nen afsluiten, opdat, wanneer eene verandering of 
herstelling enz. noodig mogt zijn, kleine of groote 
afdeelingcn kunnen worden afgesloten en droog ge
legd. 

Voor het inwendige der gebouwen, zijn buizen 
van gesmeed ijzer de duurzaamste en voordecligste; 
zij verdienen boven die van lood, zink of koper de 
voorkeur, uit hoofde van hare volkomcnc onschade
lijkheid voor de gezondheid. 

Vergelijking van dit waterwerk met eenige anderen. 

De groote zuiverheid en klaarheid des waters, de 
aanmerkelijke diepte en vlakte-inhoud der meren, 
op wier bodem de bronnen haren oorsprong nemen, 
zijn iu de eerste plaats de voordeden, die het zoo 
even beschreven waterwerk boven menig oud cn 
hedendaagsch werk van dien aard bezit. Het water 
blijft in deze diepte steeds koel, en bemoeijelijkt 
daardoor den overgang tot vegetatie. Vergelijkt men 
het ontworpen waterwerk te Berlijn met de water 
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leiding der Romeinen en met die onder de Grieksche 
keizers cn dc Turkschc heerschappij, voor Konstan-
tinopcl aangelegd, dan zal de voorrang aan het eerste 
niet kunnen worden ontnomen; zelfs het nieuwste, 
door zijnen verwonderlijken groolschen aanleg, wereld
beroemd geworden waterwerk, voor de stad New-York, 
is door de natuur niet zoo begunstigd als het onze: 
terwijl dc verzamclings-rcservoir in onze stad natuur
lijk is, moest voor New-York eerst een zoodanige 
worden aangelegd, welks bouw alleen 430,000 Tha
ler (/' 774,000) kostte, alhoewel de uitgestrektheid 
slechts 000 morgen bedraagt. Zelfs de waterwerken 
van Londen en Parijs zijn bij het onze niet te 
vergelijken, cn staan in alle opzigten er bij ten 
achteren. 

Het gebruik van het waterwerk. Zes honderd dui
zend inwoners met zuiver bronwater te voorzien en 
voor de bcsproeijing der straten te zorgen, ziedaar 
het doel van het ontwerp. De voorhanden hoeveel
heid van 5 kubiek voet of 81 quart '), dagelijks 
voor ieder hoofd, zal in al de behoeften te eencn-
male voorzien. Derhalve zullen bestendig 50 mil
lioen kubiek voet = 972 millioen quart water in de 
reservoirs in voorraad zijn. Voor het gewone huis
houdelijk gebruik worden gemiddeld 12 quart daags 
voor iedcren inwoner vereischt; rekent men daarbij 
nog 7 tot 8 quart per hoofd, in ieder etmaal, voor 
fabrieken van allerlei aard, voor stoomketels, bad-
inrigtingen, warmoczierdcrijen enz., dan bedraagt 
dit 1 kubiek voet = 27 quart, dagelijks voor el-
ken inwoner, alzoo 10,200,000 quart. Ten behoeve 
van de reiniging «Ier straten, blijven aldus 2 kubiek 
voet = 51 quart per hoofd daags; dit bedraagt 
52,100,000 quart. De hier besproken inrigting ter 
waterverzorging zal alzoo deze dagclijkschc hoeveel
heid water kunnen leveren. 

De goten zullen, met uitzondering der kaaijen, 
in de straten twee reijen vormen, op een gemiddelden 
afstand van elkander van 500 voet; zij staan of 
tegen elkander over, of met veel scherpe hoeken 
voortloopende (cn zigzag), in welk laatste geval de 
afstanden ongeveer 200 voet zullen bedragen. Een 
schuin uitkomende waterstraal zou ongeveer 50 lol 
00 voet ver spuiten, en eene 40 tot 50 voet lange 
slang, aan eene dezer goten vastgeschroefd, zou in 

') GO pruissische quart -= 74.9 ued. kan. 
Ued. 
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| staat zijn, ccnen afstand van 209 voet aan weers
kanten in korten tijd te besproeijen, het stof in den 
zomer neder te slaan, en de lucht tc verkoelen. 

In geval van brand kunnen onze gewone brand-
! spuiten onmiddellijk in dc werkzaamste perspompen 
i veranderd worden, zoodra aan dezelven, door eene 

slang, aan de goten der stralen of tuinen vaslgc-
;J schroefd, aanhoudend ruimschoots water wordt toe-
ij gevoerd. 

behalve deze aanwending van het waterwerk voor 
[I de bcsproeijing der straten en tegen brandgevaar, biedt 

het nog eene menigte geriefelijkheden in de huizen 
aan, wier gezanicntlijke opgave de ruimte van dit 
tijdschrift niel gedoogt. 

De kosten van het gansche waterwerk. Dc hier 

! gegeven getallen zijn tic algemcene rekapitulatiën der 
' gespeculeerde bouwkosten van het gansche werk, en 
; dc sommen van die ramingen, die aan de daartoe be-

voegde overheid voor het verlcencn der concessie 
i werden overgelegd. De specificatie tlerzelven hier 
j mede (c deden, zou ons te ver leiden. 

I A. Dc verbinding iler vcrzamelings-
wateren 19,403 Thaler(/ 34,925,40) 

I B. De waterleiding cn dc daartoe 
behoorende bouwwerken. . . 780,730 » (ƒ1,405.314,00) 

C. Dc reservoirs 120,891 -» (ƒ 217,003.80) 
D. Het buizenstelsel 1,530.819 (ƒ2,755.474.20) 

2,451,843 Thaler (ƒ4,413,317,40) 

Hierbij komt 5% voor het beheer 
over den bouw cn der geldmid
delen, ei. regtskosten 122,597 Thaler (ƒ 220,074,00) 

Voorts tot den aankoop der noo
digc gronden 97,090 » (ƒ 174.702.00) 

Gczamentlijk bedrag 2,071,530 Thaler (ƒ4,808.554.00) 

De renten van dit aanleg-kapitaal 
tegen 4% bedragen 100,070 Thaler (ƒ 192,370.80) 

Hierbij komt 1% voor adminis
tratie cu herstellingen 2G,71G » (ƒ 48.088,80) 

dus 133.592 Thalcrf/ 240,405,00) 

welke laalste som als jaarlijkschc uitgave van het 
geheele waterwerk zal zijn aan te merken, cn waar-

! mede wij thans slechts noodig hebben, ons bezig 
te houden. 

Het zal nu noodig zijn, alhoewel het geene ge-
j makkelijke taak is, dc tegenwoordige jaarlijkschc uit-
j gaven, tot de aanvoering van water, tot de meest 
I verschillende doeleinden op tc geven. 

22 
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Gemiddeld zal elk huisgezin, men 
telt cr 75,000, 1 Thaler jaarlijks 
uitgeven voor het water tot was-
sehen enz., en voor dc gereedschap
pen, tot dc aanschaffing en bewa
ring noodig. Dil zou even veel 
Thalcr bedragen, als cr huisgezin
nen zijn. Echter zullen cr slechts 
voor dezen tak der jaarlijksche uit
gave worden aangenomen. . . . 

In den aanleg van de 10,000 
(bntemen der stad steekt ecu kapi
taal, welks jaarlijksche renten met 
ilc répara tien cn amortisatie op 9'/i 
Thalcr per fontein zijn geraamd ;dus 
eene jaarlijksche uitgave van . . 

Wijders besteden dc stoomwerk
tuigen der stad 5°,'o van huuue'. 
tc zinnen 2000 bedragende, paar
denkracht op hun ne koitdvvater-
pompen, dus 100 paardenkracht 
alleen voor dit doel. Als nu da
delijks voor 1 paardenkracht 1' c 

Thaler, als rente van liet aanlcg-
kapitaal, voor het onderhoud en 
lot dc amortisatie kunnen worden 
gerekend, dan kosten 30,000 paar
denkracht, hij 300 werkdagen, voor 
liet gauschc jaar 

Dc uitgaven voor het water
pompen door verscheidene andere 
krachten, in dc 

45,000 Thalcr (ƒ 81,000,00) 

95,000 (ƒ171,000,00) 

35,000 (ƒ 63,000,00) 

bad-inrigtingen, 

Transportere 175,000 Thalcr (ƒ315,000,00) 
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Transport 175,000 Thalcr (ƒ315,000,00) 
brouwerijen, branderijen cn fa
brieken van allerlei aard, voor 
kleine waterwerken iu verscheidene 
huizen cn hotels, zijn aangenomen 

voor 45,000 » (ƒ 81,000,00) 

Te zamen 220,000 Thalcr (ƒ396,000,00) 

Tot deze tegenwoordige jaarlijksche uitgaven 
draagt alzoo ieder der daarbij belanghebbende 325,000 
inwoners, in doorsnede, 20 Silbergroschen, 2 Pfen-
nige (/1,21) bij; terwijl het waterwerk, door den 
archilekt SCHRAMKE voorgeslagen, jaarlijks slechts 
155,581 Thalcr kost, en voor hetzelfde getal inwo
ners in doorsnede, op een ieder jaarlijks 12 Silbergro
schen 1 Pfennige (/0,71) zou komen. Bij 000,000 
inwoners zou dit bijna G Silbergroschen 9 Pfennige 
(/'0,105) per hoofd bedragen. Eene vergelijking dezer 
getallen zal ons spoedig van de doelmatigheid des 
werks overtuigen, zonder nog zoo veel andere voor
deden in aanmerking te nemen, die niet zoo ge
makkelijk in dc oogen springen, en niet goed tot 
eene som kunnen worden gebragt. Daardoor zal men 
aan moeite, tijd en menschenkracht winnen. Wijders 
is het tc verwachten, tlat, wanneer door een zoo 
uitgestrekt waterwerk het gevaar van brand minder 
is geworden, de assurantie-premiën zullen dalen, en 
de gemeente jaarlijks GO tot 80,000 Thaler minder 
daarvoor zal uilgeven. 

K O R T E R O U W K Ï - V D I G E -VIEDEDEELIJVG E.V , C O R R E S P O A D E N T I C > , ESZ. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I G T E N . 

De beer J . J . F. NOORDZIER te 's Gravenhage beeft 
in Julij j.1. door den druk openbaar gemaakt eene 
Oproeping aan Nederland, om de eer des vaderlands 

le helpen handhaven, strekkende tot verwezentlijking 
van het door hem gevormde plan, in vereeniging 
met de lieeren DE VRIES en SCHINKEL, een metalen 
standbeeld op le rigten, ter cere van LAURENS JANS-

ZOON KOSTER, uitvinder der boekdrukkunst. Dit stand
beeld zal door Ncderlandsche kunstenaars worden ont
worpen, bewerkt en gegoten, en aan de slad Haarlem 
worden vereerd. In weinig doch kernachtige regelen 
wordt dc pligt der Nederlanders aangetoond, te zor
gen voor een waardiger Standbeeld voor den eersten 
uitvinder dier edele kunst, dan dat, hetwelk op de 
markt zijner geboortestad is geplaatst. «Bij de ge
heele wereld zouden wij, naar mijn oordeel,» zegt 
de heer NOORDZIEK onder onderen, «ons eene welver
diende blaam van lafheid eu koude onverschilligheid 
op den hals halen, indien wij gelaten konden dul
den, dat de Duitschers niet zulk een heerlijk stand
beeld, ter eerc van tien navolger des uitvinders, 
bleven pronken, zonder dat bij ons, een financieel zoo 
veel vermogend volk, voor den WAREN UITVINDER een 
daaraan geëvenredigd bewijs opgerigt werd.» Het 
plan des heeren NOORDZIEK beeft bereids veel sym
pathie gevonden. Te Haarlem heeft zich onmiddellijk 
eene Costers Commissie gevormd, tot het bijeen
brengen van gelden; zij bestaat uit de heeren: 
Mr. G. DE VRIES A B Z . , voorzitter; Mr. P. MARC, J R . ; 

J . A . VAN EEDEN; Mr. J . F . T. VAN VALKENIIURO; 

Mr. Jon. ENSCHEDÉ J Z . , cn A . C. KRUSEMAN, secretaris. 
Ook to Amsterdam, Utrecht, 's Gravenhage, 'sHerto

genbosch cn elders bestaan reeds dergelijke kommis
siën. Van de anisterdamscbe kommissie zijn leden, 

alphabctisch gerangschikt, de heeren: prof. J . BOSSCHA; 

D. D. BÜCIILER; P. A . DIEDERICHS; Mr. M. II. GODEEROI; 

Ds. B. TER H A A R ; Mr. M. DES AMORIE VAN DER HOEVEN; 

G. VAN ENST KONING; A . VAN L E E ; Mr. .1. VAN LENNEP; 

Dr. P. SCIIELTEMA; J. A . ALBERDINGK TIIIJM en Mr. 

A . DE VRIES. 

— Dc heer L . BIDOS, Niciiwchavcn \». 219 te 
Rotterdam, heeft aan heeren architekten, aanne
mers enz. het volgende berigt doen toekomen, dal 
wij geschikt achten, hier nog eens te worden mede
gedeeld. «Dc ondergeteekende neemt de vrijheid, 
belanghebbenden le herinneren, dat bij zich belas! 
met de ontbieding, op de voordeeligsle wijze, van 
alle uitbeemsche voorwerpen en materialen van oude 
en nieuwe uitvindingen, met betrekking tol het bouw
wezen, bier te lande niet verkrijgbaar; zijnde bij 
daartoe, door zijne uilgebreide betrekkingen, bet 
best in staat. Teekcningcn, monsters, modellen en 
prijzen van het verlangde, kunnen in de meeste 
gevallen vooraf verkregen worden. (Gel.) L . BIDOS.» 

— De gouverneur van Zuid-Holland heeft bekend 
gemaakt, dat, ingevolge magliging van Zijne Ma
jesteit, cn ten gevolge van een plaals gehad heb
bend overleg tusschen de provinciale besturen van 
Zuid- cn Noord-Holland, in de maand Julij 1818, 
eene tentoonstelling van voorwerpen van inlandsche 
nijverheid voor de beide provinciën, zal plaats heb
ben in de slad Delft, waarop, behalve dc iu de 
beide genoemde provinciën vervaardigde voorwerpen, 
ook die uit andere gewesten des rijks, cn uit dc 
oost- cn wcsl-indische bezittingen van den Staat zul
len worden toegelaten. Geschiedende deze kennisge
ving voorloopig en in afwachting van tie mededeeling 
van het programma, hetwelk door de voor gezegde 
tentoonstelling tc benoemen kommissie zal worden ge
maakt. 

22* • 



— 335 — — 336 — 

— Den 22 September werd in den Garnalen-
Doelen te Amsterdam ter bezigtiging aangeboden, een 
volledig model van bet asplialt-spoor tusschen deze 
slad en Haarlem, op de volle dikte en breedte ver- :| 
vaardigd. bij deze gelegenheid sprak de heer C. SOE-
TENS, concessionaris van genoemd spoor, eene korte 
rede uit, waarin hij den talrijken aanwezigen het 
doel cn den aard der onderneming toelichtte, en hen 
tot deelneming aan de uitgeschreven leening aan
spoorde. 

— De boekhandelaar M . II. DINGER, te Amster
dam, heeft uitgegeven de eerste aflevering van het 
belangrijke prachtwerk des heeren SERVAAS DE JONT-, 

waarvan in den 5"-'" jaargang der Rouwkundige Bijdra
gen, ( l 8 l c Sluk bladz. 8f),) reeds is gewag gemaakt, 
liet werk is getiteld: Bijdrage tot de kennis der go
thische bouwkunst of Spitsbogenstijl in Nederland, cn 

is bestemd ter dienste van bouwmeesters, beeldhou
wers, schilders, graveurs, timmerlieden, metselaars en 
verder allen, wier studie of beroep eene middellijke 
of onmiddellijke betrekking tot de beeldende kunsten 
heeft. Het werk is in groot atlas-formaat gedrukt, 
van fraaije platen voorzien, en onder den nederduilschen 
tekst is eene engelschc, fransche en hoogduilsche ver
taling gevoegd. 

— Een bock voor den Ambachtsman in het alge

meen, cn voor loodgieters en loodbewerkers in het 

bijzonder, is de titel van een werk, geschreven door 
den heer E. II. HARTMAN, loodgieter, geoktrooijcerd 
door Z. M. den koning, te Amsterdam. Het eerste 
deel heeft dezer dagen bij den boekhandelaar C. F. STEM-

LER het licht gezien, en wij kunnen het den am-
bachlssland, vooral loodgieters, timmerlieden, metse
laars enz., gcruslelijk aanbevelen; zij zullen er veel 
nut uit trekken. 

— Prins FREDERIK der Nederlanden is onlangs 
door aankoop eigenaar geworden van de bürgt Fi'tr-
stenberg, gelegen aan den Rijn tusschen Niedcrheim-
bach cn Bacjiarach. Z. K. II. is voornemens deze 
sterkte, waarschijnlijk reeds in de elfde eeuw op de 
overblijfselen van eenen roincinschcn wachttoren ge
bouwd, cn wier middcltoren nog goed is bewaard 
gebleven, in den aanstaanden zomer reeds weder te 
herstellen. 

BUITENLANDSCHE BERIGTEN. 

Frankrijk. — Het voorplein van de kerk Notre 
Dame te Parijs zal lager worden gelegd, waarloc de 
kosten op 55,506 francs zijn geraamd. Bij het on
derzoek der voorbereidende werkzaamheden bevond 
men, dat dc kerk eens aan den ingang eenen ruimen 
trap van 11 treden had. 

Italië. — Rome heeft een nieuw sieraad verkre
gen, namelijk de door JADOUNI bewerkte marmeren 
Standheelden van de apostelen PETRUS en PAULUS, die 
geplaatst zijn voor den Traverlijnen-lrap, die naar 
den portikus van de Sint Pieterskerk geleidt. 

— Dc tweede artesische put aan het Campo San 
Paolo te Napcis, waarmede, — ten gevolge van de veel
belovende uitkomsten, tot nog toe van de boring des 
eersten verkregen, — een aanvang is gemaakt, heeft 
reeds niet minder goede uitkomsten geleverd. Ter 
diepte van 00 meters geraakte men op zandlagen, 
waarvan uit eene den 26 Maart 1.1. een waterstraal 
sproot. De waterkolom verheft zich 8 voet boven de 
oppervlakte van den grond, cn levert elke minuut 
1G0 liters. Een bewouderenswaard schouwspel is het 
vóór de talloozc menigte, die dagelijks de nieuwe bron 
bezoekt, als de walerstraal bij dc aannadcring van 
een licht de schoonste vlam vertoont, die voortge
bragt wordt door de groote massa koolwaterstofgaz, 
die hij in zich bevat. De gemakkelijkheid waarmede 
die bronnen worden gegraven, heeft aanleiding gege-

| ven tot eene gcwigliger proefneming in den koninklijken 
slottuin te Napels, die, niettegenstaande alle moeite 

I cn kosten, tot heden zonder eenig gevolg bleef. In 
cene zeer aanmerkelijke diepte boort men onophoude
lijk in cene tuflaag, die steeds harder wordt; en het 
eenige voordeel dier ouderncming schijnt daarin le be
slaan, dat men in bezit is geraakt van eene belang
rijke reeks van vulkanische lagen cn der tufvor-
mingen, die den grond zamcnstcllen, waarop Napels 

; is gebouwd. De architekt CANGIANO, die tot nu toe 
den arbeid bestuurde, legde reeds ten jare 1815 aan 
de afdeeling «Miucralogie» van het congres, de uit
komsten zijner boringen over. Dc regering zal aldus, 

j in aanmerking nemende bet gebrek aan water, dat 
zich jaarlijks meer doel gevoelen, genoodzaakt zijn, 
met aanzienlijke kosten nieuwe waterleidingen le 
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bouwen, die goed, vcrsch drinkwater van den Mottle 
Tabunio, van de bronnen van de Sarno, of van de 

lifanischc en trcbulijnschc bergen onder Capua in de 
stad voeren; want in do vulkanische velden die Na
pels omgeven, wordt nergens goed drinkbaar water iu 
toereikende hoeveelheid aangetrolTen. Dit gebrek 
wordt door dc bewoners van 1'isilippo en Bomen on
aangenaam gevoeld. 

— Door dc werklieden van den ridder BONUCCI werd 
onlangs te Pompeji een romeinscb gebouw ontdekt, en 
daarvan reeds bet vcslibulum en bet impluvium ont
huld. Onder de bij deze gelegenheid opgegraven 
standbeelden munt bijzonder uit het beeld eener 
vrouw, niet twee geilen spelende. liet beeld is uit
nemend schoon en zeer goed bewaard, en in bet 
Maseo Borbonico werd het eene plaals aangewezen. 

Pruisscn. — Op den 14 September j.1. bedroeg 
de soin der geldelijke bijdragen cn giften ten behoeve 
van den Dombouw te Keulen: 192,509 Rtbl. 14 Sg. 
en 5 Pf. (of / 346,157,05*). Het Kelner Domblalt 
beefl in zijn K° . 55 van dit jaar den een en zes
tigsten slaat van ontvangsten medegedeeld. Het hid-
ner Dombau-Ycrcin, in het koningrijk Beijeren ge
vestigd, beeft in 1842, 1845 en 1844 telken jare dc 
zeer belangrijke bijdrage van 10,000 Thaler aan den 
aartsbisschop doen toekomen; voor de jaren 1815 en 
184b' is bel Ycrcin nog tc achteren. 

— De herstelling van de hoofdkerk te Bonn is, 
voor zoo ver de middelen daartoe strekken, vol
bragt. Er blijft evenwel nog veel te herstellen over; 
onder anderen is er nog geld noodig, om den schoe
nen kruisgang (kloostergang), die op veel plaatsen 
beschadigd is, te bewaren, niet alleen wat betreft 
de instandhouding der beneden-portalen, maar ook 
voor de opening der verbouwde galerijen in de eer
ste verdieping. Hel kapittelhuis heeft, helaas! door
dien het lot pastorij is ingerigt, zijn karakter le 
eeneuiiiale verloren; iu plaals van de byzanlijnsche 
slecnen kruisvenslers, zijn kortelings groote moderne 
bouten ramen ingezet. Met meer blijdschap ziet men 
den voortgang van den bouw der fraaije Ramcrsdor-
fer kapel. 

Beijeren. — De bouw van de nieuwe Pinakolheek 
in de kunststad Munchen wordt, onder leiding vau 
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den opperbouw raad VOIT, ijverig voortgezet. Het 
gebouw is, wat de grondtrekken en de ordonnantie 
betreft, gelijk aan dat der oude Pinakolheek; slechts 
de korte dwarsvleiigels vallen weg. Iu den slijl cell

ij ter zal bet meer tot den ronden boog dan lot de 
renaissance behooren. 

— De Zegepoort in de Lodevvijk-straat te Man-
eken, bet werk van den overleden VON (IÜRTNER, 

groolendecls volbouwd, zal door METZGER worden 
voltooid. 

— In veel nieuw gebouwde parlikuliere huizen 
van genoemde stad is een bijzondere lust merkbaar 
der jonge archileklen, tot eene eigendoininelijkc vor-

. niing hunner kunst in den natioualeu geest. 
ij 
l 

— Dc koning beeft aan den geheimraad VON 
KLENZE de laak opgedragen, den bouw van den Be-

j vrijdingsleinpcl (Refreiungskalle) te Regensburg te 

voltooijen, welke arbeid door GÜRTNER was begonnen, 
doch wiens vroegtijdige dood hem de voortzetting beeft 

| belet. VON KLENZE heeft onlangs reeds onderzoek ge
daan in hoeverre de werkzaamheden zijn gevorderd. 
De bouw van het voetstuk is voltooid, en nu moeien 
nog de 18 zuilen worden opgerigt, die in de ronde 
zaal van het binnengebouw komen te slaan. Deze 
reusachtige inonolietlien uil graniet, bij llanzenbcrg in 

! de nabijheid van Passau gegraven, zijn 4 voet. dik, 
24 voet hoog en wegen ieder 7 tol 800 centenaars. Tol 
bun vervoer van de groeve lot aan den Donau, werd 
een opzettelijk daartoe ingcrigte weg aangelegd, als 
ook een bijzondere ijzeren lastwagen vervaardigd. 
Van de massieve konstruktie van dien wagen kan men 
zich een denkbeeld maken, als men weet dat een 
voorrad reeds 12 centenaars, een achterrad 10, het 
geheel ecliter 100 lot 180 centenaars weegt. 

Grool-Brillanjc. — In een der onlangs verschenen 
nonuners van hel Foreign quarterly and Westminster 
Review komt voor een artikel, onder het opschrift: 
Architectural study and records, dat over den toestand 
der bouwkunst in Engeland, en de wijze van beschou
wing der engelscbe natie van die kunst veel bevat, dat 
dc aandacht verdient, en blijken geeft, dat de schrij
ver ook niet den toestand der kunst in bet buitenland 
zeer wel bekend is. Te regt wordt in dat opstel 
geklaagd, dat aan deu eenen kant dc bouwkunst 
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zoo weinig belangstelling opwekt, cn aan den anderen 
kant zoo weinig positieve kennis er van, zelfs onder 
den beschaafden stand, wordt aangetroffen; «een ge
brek,» zegt de schrijver, «dat voorwaar in Engeland 
niet alleen, maar ook in andere landen heerscht.» 
W ij laten hier een gedeelte van genoemd artikel volgen: 

«Hoe meer de architektuur in het leven ingrijpt, 
des te eerder moest men gelooven, dat het oordeel 
over haar op zekere gronden berust; dit is echter 
op verre na het geval niet. Hoe bekend ook het 
publiek wordt met bouwwerken, door ze dagelijks 
te aanschouwen, zijn de menschen evenwel altijd 
le cenenmale onbekwaam, ze estetisch of kritisch te 
waarderen, cn gewoonlijk vallen hun slechts de ma
teriële eigenschappen in bet oog: de grootte en de 
bouwstoffen. Voor de alledaagsche critici cn het 
gros der menschen is de architektuur slechts als 
asschepoesler naast de schilder- of beeldhouwkunst 
te beschouwen. » 

Hierna behandelt de schrijver het ondoelmatige 
en de onregtv aardigheid bij prijskampen en bij hel 
opdragen van dezen of genen arbeid. De eersten 
zijn meestal niet anders dan het spel van kuiperij, 
om vrienden of gunstelingen te bevoordeelen; het 
nepotisme speelt hier eene voorname rol, zonder op 
de waarde van bet werk acht le slaan; terwijl vaak 
in dc kommissiën van beoordeelaren niet één persoon 
zit, die werkelijk iets van de zaak verstaat, of zoo 
dit ŵcl het geval niogt zijn, zijn gevoelen kan door
drijven. De vraag is, of dit euvel kan worden weg
genomen door een schoolonderwijs, zoo als de schrij
ver voorstelt. Zonder nu hierop een beslissend ant
woord te geven, ware toch een onderrigt in de be
ginselen der bouwkunst, ook voor ben die zich niet 
aan het technische er van wijden, gewis raadzaam en 
bet zou goede vruchten opleveren. 

Onder de nieuwe gebouwen van sommige britscbe 
steden, waarvan behalve de met aanmerkingen ver
rijkte bescbijving, iu het cngelschc tijdschrift ook af
beeldingen voorkomen, mogen de volgende hier eene 
korte vermelding verdienen. Het Fitzwilliam-Muzcum 
te Cambridge, met een aebtzuiligen korinthischen por-
tikus, is bet werk van wijlen G. BASEVI. De door 
zijne reizen in Italië cn Griekenland, ook buiten zijn 
vaderland loffelijk bekende C . B . COCKERELL, is als 
praktisch kunstenaar, in het Taylor- and Randolph-
Institution te Oxford niet zeer gelukkig geslaagd. Ken 
duilsch schrijver geeft dit ongunstig bcrigt van dit gc-
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bouw, als hij zegt: «Toen ik in het vorige jaar (1816) 
de oude schoone universiteit-stad bezocht, maakte 
dit gebouw, — welks middengedeelte een smallen 
vierzuiligen korinthischen porlikus vertoont, terwijl de 
groole uitstekende vleugels jonische muurpilaren heb
ben, — in de niiddeleeuwschc omgeving, eenen des te 
onaangenamer indruk op mij, daar onder de antieke 
elementen allerlei willekeurig bijwerk is aangebragt.» 
Over de door II. L. FEMES gebouwde St. Georges-Hall 

te Liverpool wordt een beter oordeel geveld; in en
kele opzigt.cn herinnert dit gebouw aan het mu-
zeum tc Herlijn. De Victoria-rooms te Bristol, hel 

werk van C. D Ï E R (1859), zijn in antieken stijl, 
met den bijna overal en tot vervelens toe herhaal
den aebtzuiligen korinthischen porlikus. In dezelfde 
stad beschouwt men met genoden de naar hel 
plan van R. S. POPE gebouwde New-Law-Courts, in 
rijken en smaakvollen Tudorstijl. De Italiaansche 
renaissance wordt aangetroffen in de County-Courts 
te Cambridge, van WVATT en BRANDON (1812), die 

eene herinnering zijn aan de basilika te Viccnza van 
PAI.LADIO; in de Savings-bank (spaarbank) te Bath, 

van G . ALEXANDER (1811), en in de Brunswick-buil

dings (partikuliere buizen te Liverpool) van WIL

LIAMS, die aan den tijd van ANTONIO SAN CARLO 

doen denken. De ten vorige jare, door lawny en 
CHESTER., gebouwde schouwburg te Manchester beeft 
eene zeer ongelukkige facade met een uit twee zui
len cn twee pilaren gevorniden porlikus, waarvan 
het balkwerk in de midden-ruimte doorgebroken is. 
Een eigenaardigen cn aangenamen indruk geven twee 
kleine kerken: die te Slrcatham (1811), door 

J. W . WILD, cn die le Wilton bij Salisbury, door 

WVATT cn BRANDON gebouwd; de eerste, in oud-loiu-
bardiscbeii stijl, bet booge campanile aan de achter
zijde, naast het koor; de laatste, in den stijl van 
de kerken te Verona, die niet den, door middel van 
eenen gang, aan bet hoofdgebouw bevestigden klok
kentoren een behagclijk ensemble vormt. 

Noord-Amerika. — De fraaiste winkel der wereld 
is in New-York. Dc voorzijde is van wit marmer, 
en de hoofdingang bevindt zich tusschen twee ven
siers, waarvan ieder uil ééne enkele glasschijf, van 6 
voet breed en 11 voet hoog, bestaat. Men komt 
in eene ruime zuilenrij, aan wier zijden toonbanken 
van niahonihout en winkelkasten van ahornhout zich 
aan bet oog vertoonen. De eerste zuilengang geleidt 
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in eenen tweeden, waar boven een sierlijk 90 voet 
boog koepeldak, bij wijze vau verwulfsel, is aange
bragt. Rondom staan toonbanken van glinsterend ge
politoerd mahonihout, cn de achtermuur is geheel 
met spiegelglas bedekt. Dc zoldering wordt ge
schraagd door zuilen, die met dc schoonste kapitee
len zijn versierd. Dc hoofdboog, die het eerste ge
deelte des winkels van het tweede scheidt, rust op 
zuilen van italiaansch marmer, die gediept, uit één 
stuk bewerkt en schitterend geslepen zijn. De wan
den en de zoldering prijken met meesterstukken van 
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fresko-scbildcrwerk. In bet voornaamste gedeelte van 
den winkel hangt een kroonluchter, die, volgens de 
amcrikaansche bladen, in de ganschc wereld zijne 
wedergade niet beeft. Al de voorwerpen, die bij 
bet openen van dit magazijn aan het publiek te 
koop werden geboden, waren splinternieuw, en had
den eene gezainenllijke waarde van 000,000 dollars 
(/'1,500,000). Honderd winkelbedienden zijn er da
gelijks bezig, 's Avonds wordt de winkel niet gaz ver
licht, en in den winter door middel van groote kag-
chels verwarmd, die zich onder den grond bevinden. 

Aan den IFelEdelen lieer J. OLTMJIfS, le Amsterdam. 

WELEDELE HEER! 

Uw geacht schrijven van 15 Junij j.1., is door 
de Redactie met zeer veel belangstelling ontvangen; 
zij stelt dit op zeer hoogen prijs, omdat door u 
meermalen de duidelijkste bewijzen zijn gegeven, dat 
de bouwkunst eene uwer geliefkoosde studiën is, en 
dat uwe welgemeende pogingen niet weinig tot hare 
bevordering bijdragen. Het antwoord op de door u 
gedane vragen kan de Redactie niet schuldig blij
ven; zij zal evenwel kort zijn, en daarna bare ziens
wijze niededeelen. 

1». Of de bouwmeester bij bet ontwerpen van den 
gevel der 11. K . kerk, op den Singel alhier, ge
naamd: Geloof, Hoop en Liefde, aan verschil van 

kleur gedacht heeft, of wel, dat op verlangen van 
het bestuur dier kerk, het middelfront in gehouwen 
steen en de vleugels in baksteen zijn opgetrokken, 
kan door ons niet worden bepaald; maar zeker is 
het, dat gebouwen steen het meest geschikt is tot 
de bearbeiding van fijne vormen. 

2°. Wij kunnen niet vooronderstellen, dat gebrek 
aau middelen oorzaak is geweest, dat bet gevelveld 
en de lijst niet van gehouwen steen zijn uitgevoerd. 
Wij gelooven, dat daarvoor, even als voor het koe
peltorentje, eene hout-conslruclie is gekozen, omdat 
deze minder zwarigheden oplevert, en vermoedelijk 
meer onder het bereik van den bouwmeester was. 

De vragen sub 5, 4, 5 en 6 moeten wij toestem
mend beantwoorden. Hoe het in het brein van ie
mand kan opkomen, steen als bout le schilderen, 
weten wij niet te verklaren. 

7°. Eene zoodanige handeling is niet denkbaar. 

De vroeger zigtbare gehouwen steenen uit de steengroe
ven van Bcnlhcim behooren niet tot de beste soort; 
sommige slokken hadden, zoo men zegt, door den 
invloed van het weder eenigzins geleden, en dit 
schijnt aanleiding gegeven tc hebben tot de tegen
woordige beschildering. Aan wien men dit te danken 
beeft, weten wij niet; maar zeer zeker aan eenen 
oningewijde in de kunst, want, bestond de noodza
kelijkheid , den gehouwen steen te herstellen, waaraan 
wij zeer twijfelen, dan hadden zeer gemakkelijk de 
scbilferacblige of verweerde steenen tloor goede kun
nen vervangen worden. 

8°. De gehouwen steen, zoowel als onze bak
steen, is goed bestand in ons klimaat, en vereischt 
geen behoedmiddel; men behoeft slechts voor een be
hoorlijk onderhoud te zorgen. Onze oude gebouwen 
leveren biervoor het beste bewijs. 

De vraag sub 9 kan niet ja worden beantwoord. 
10°. De middelen, om den steen schoon te maken, 

zijn deze: de vlakke gedeelten kunnen met ijzeren 
borstels worden geboend, wanneer men niet lot eene 
geheele opvrijving wil overgaan; terwijl de fijnere 
vormen, door middel van opschuring of ophakking, 
kunnen worden schoongemaakt; eene zoodanige be
handeling is nimmer verkiesbaar, omdat de kleur, 
door den tijd aan het gebouw gegeven, verloren 
gaat, en de lijne vormen niet zelden bun primitief 
karakter verliezen. 

Op de vragen sub 11 cn 12 kan geen ontkennend 
antwoord worden gegeven. 

Betreffende dc 13 , L C vraag, moeten wij zeggen, 
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dat zij, die over fondsen van publieke gebouwen be
schikken , ook voor hunne handelingen aan het pu
bliek verantwoording schuldig zijn; op welke wijze 
zij zich hier zullen regt vaardigen, hopen wij nader 
te vernemen. Het is een toeval, dat de financiën 
van deze kerk niet achterlijk zijn. 

14°. De tijd zal leeren op welke wijze deze 
vraag kan beantwoord worden. 

En nu willen wij onze gevoelens medcdeelen. 
Wij zien om ons de zucht lot behoud der publieke 
gebouwen; de noodige herstellingen worden verrigt 
door bekwame handen, en in elk land is men trotsch 
op liet herstel van de gebouwen der voorvaderen. Het 
is niet zelden de hoofdstad van een rijk, die het 
eerst het voorbeeld volgt, door anderen gegeven, cn 
om die reden zou men in Amsterdam dezelfde gevoe
lens, denzelfdcn eerbied voor de oude gebouwen kun
nen vooronderstellen, welke door vreemden gehul
digd worden. Het is evenwel eene treurige waarheid, 
hier te moeten nederschrijven, dat in ons land, 
waar men vooruitgang in dc kunst predikt, zonder 
dien tc willen, nog geenszins die gevoelens zijn door
gedrongen. Wij hebben hiervoor de duidelijkste be
wijzen; slechts met weinig uitzonderingen voor ge
heel hel land, en zonder eenig voorbehoud voor de 
hoofdstad, v ragen wij: Waar is het monument onzer 
voorvaderen, dat ongeschonden is gebleven? En welk 
publiek gebouw in onze hoofdstad heeft eene behoor
lijke restauratie ondergaan? Zoo ver het ons bekend 
is, kunnen wij voor beide vragen geen enkel amster-
dainscb monument aanwijzen. Men zou hier kunnen 
antwoorden, dat het Paleis op den Dam daar is, als 
ecu bewijs van het tegendeel; maar men bedenke, 
dat één gebouw niet tot alle doeleinden geschikt is, 
en dat, hoeveel schoons het als Raadhuis mag bevat
ten, het als Paleis niet diezelfde waarde kan hebben. 

Op de zaak terugkomende, zagen wij in het jaar 
achttien honderd zeven en veertig, twee zeer opmerke
lijke gebeurtenissen, waartegen wij pleglig protesteren. 

Wij hebben dc ccr, WelEdcle Heer! u van onze 

Amsterdam, October 1847. 

EIKDE VAN IIET 

Bij de R. K. kerk, genaamd Geloof, Hoop en 
i Liefde, op den Singel te Amsterdam, werden het mid

delfront van gehouwen steen, het gevelveld cn de 
: lijst van hout, cn de zijvleugels van baksteen, allen 

met verschillende lagen olieverf overdekt, zonder in 
I acht te nemen welk materiaal bij dien gevel gebe-
1 zigd was, en zonder zich om de vormen te bekreunen. 

Bij de hervormde Nieuwe Kerk, bezijden bet Pa-
ij leis, is de baksteen gepleisterd, de gehouwen steen 
; beschilderd cn aan het zink den vorm gegeven, 
j die den gehouwen steen alleen toekomt en daarna 

als hardsteen gevcrwd. 
Zonderling verschijnsel bij twee kerkgezindtcii, 

j wier godsdienstige gevoelens zoo zeer verschillen, doch 
die elkander in wansmaak evenaren, en wie hel gevoel 
voor het ware cn bet schoone schijnt tc ontbreken! 

Zulk eene valsche en bedriegelijke archilckluur 
! kunnen wij, zonder protest, niet laten voorbijgaan. 
' Is het niet genoeg, dat men in de staatkundige we-
I reld komedie speelt, dat dc handel soms met logens 
• te kampen heeft, en dat bij dc nijverheid vervalschin-

gen worden aangetroffen? Dat men bij den burgerman 
versierselen van pleister, kalk of eenig ander deeg 

! ontmoet, die den steen óf bet brons nabootsen, 
kan men toegeven, want daarin bestaat zijne weelde, 
en het is vooruitgang, wanneer de burgerman behoefte 
gevoelt aan versieringen, al zijn de beeldjes in zijn bezit 
van met aluin doortrokken pleister, zijne vazen van 
hennep niet jodenlijm vermengd, zijne ornamenten uit 
de fabriek van Straatsburg; maar het valsche, het lo-
genachtige, het bedriegelijke te willen invoeren bij pu
blieke gebouwen, bij kerken, die zoowel de eigendom 
van bet publiek als van dc gemeenten zijn, bij mo
numenten, die in de opene lucht al de verwoestingen 
van den tijd moeten verduren, en dc volgende hoeda
nigheden moeten bezitten: sterkte en zuivere waarheid 
in bet gebruik der bouwstoflén; daartegen willen wij 
ons opentlijk verzetten. Of aan die eigenschappen vol
daan is, zal wel geen verder betoog ciscben. 

bijzondere hoogachting te verzekeren. 

D E REDACTIE. 

VIERDE HEEL. 
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