
Basteicafé 9 mei 2019
Het Nijmeegsch Rondgezicht uitgelicht

Het hoe en wat van 
Het Nijmeegsch Rondgezicht (1806)
Paul Dickmann, historicus en verzamelaar van 
Nijmegen-prenten.

In 1806 vervaardigde de Amsterdammer Derk Antho-
ny van de Wart op verzoek van Hendrik Hoogers, zijn 
vriend in de kunsten en toenmalig burgemeester van 
Nijmegen, het ‘Geldersch panorama of rondgezigt’ 
van Nijmegen. Het grote publiek maakte daarmee 
kennis middels een fraai uitgegeven boekje met acht 
ingekleurde aquatinten, samen een panorama van de 
stad en haar omgeving, gezien vanaf de Belvédère.
In de voorbereiding van dat boekje maakte Van de 
Wart echter ook nog werktekeningen, contouretsen 
en aquarellen. Er zijn dus afbeeldingen van het pano-
rama bekend in meerdere, nogal van elkaar verschil-
lende technieken. Paul Dickmann zal kort ingaan op 
die technieken. Belangrijker wellicht: hoe zagen die 
verschillende versies er dan uit? In welke volgorde 
maakte Van de Wart deze versies, en waarom in déze 
volgorde? 
En wat gebeurde er met het panorama na 1806? Hoe 
ging het stadsbestuur, Van de Wart’s opdrachtgever, 
met dit promotiemiddel voor de stad om? Een ander 
aspect betreft het feit dat op meerdere aquatinten 
van net na de originelen ineens nieuwe objecten te 
zien zijn. Waren die van Van de Wart? Van anderen? 
En waaróm werden nieuwe dingen toegevoegd? 
Rond deze vragen zal Paul Dickmann enkele korte 
uitstapjes maken naar andere Nijmegen-prenten die 
licht kunnen werpen op antwoorden bij deze vragen.
 

Houtvlotten op de Waal
Billy Gunterman, sociaal geograaf en samensteller van 
Historische Atlas Nijmegen

Op 28 juli 1819 arriveert ‘s avonds om half elf een uit 
dennenhout samengesteld vaartuig met 1580 mensen 
uit Zwitserland, waarvan een groot aantal op de kade 
die nacht bivakkeerden. Ze zijn op weg naar Dor-
drecht om van daar verder te reizen naar Brazilië. Op 
4 augustus volgt een tweede en op 8 augustus een 
derde transport.
Langs Nijmegen passeerden jaarlijks enkele tiental-
len houtvlotten waarvan de grootste, de Kapitalflösse 
enorme afmetingen hadden van wel 300 meter lengte 
en een breedte van 60 meter. Dit type vlotten voer 
maar enkele malen per jaar. De meeste vlotten waren 
kleiner: ongeveer 200 meter lang en 40 meter breed. 
Ze werden Holländerflösse genoemd. 
In Dordrecht werden de vlotten in het Wantij, een 
binnenwater, uit elkaar gehaald en verkocht. Het hout 
was afkomstig uit het stroomgebied van de Rijn. De 
bossen langs de zijrivieren van de Rijn (Main, Moezel) 
produceerden de eiken, maar de belangrijkste han-
delswaar waren de dennen, de zogeheten Höllander 
uit Het Zwarte Woud: rechte lange naaldbomen van 
wel 18 tot 30 meter lengte. 
Via de kleinere rivieren werden de stammen in kleine 
pakketten samengebonden en naar de verzamelplaat-
sen aan de Rijn gebracht. Stroomafwaarts stelde 
men steeds grotere vlotten samen tot bij het rustige 
vaarwater stroomafwaarts van Koblenz de grootste 
omvang werd bereikt: tot 300 meter lengte. 
 



Het Panorama,  1800-1900 en… 
een moderne revival in de 21e eeuw.
Maarten Koning, jurist en historicus, eindredacteur van The 
Swiss Spectator
 
Eind achttiende eeuw werd het eerste Panorama 
in London gepresenteerd, daarna volgen andere 
landen, onder andere Amerika, België, Duitsland, 
Frankrijk, Nederland. De thema´s waren steden, his-
torische gebeurtenissen, met name veld- of zeesla-
gen, en wat toen als exotische/koloniale bestemmin-
gen werd gezien. We gaan in op productieproces, 
de varianten op het Panorama, doelgroepen, huis-
vesting en financiering.
Het Panorama vervulde een maatschappelijke 
behoefte en functie en kende ook voorgangers en 
opvolgers. We gaan in op deze cultuurhistorische 
context, waarbij ook voorgangers (onder andere 

Tapijt van Bayeux, fresco´s in stadhuizen of religieuze 
iconografie), en opvolgers (film, fotografie, massame-
dia, computers, 3D) aan de orde komen.
Een kort vergelijkend overzicht van de ontwikke-
ling in de toonaangevende Europese landen België, 
Duitsland, Frankrijk, Nederland, Verenigd Koninkrijk, 
Zwitserland. Via een filmpje beleven we het Panorama 
van Thun in Zwitserland uit 1814 (het oudste bewaar-
de Panorama) en het Bourbaki Panorama in Luzern 
(1881). 
Het Panorama was in de eerste en laatste helft van de 
negentiende eeuw het massamedium bij uitstek en 
trok honderdduizenden (betalende) bezoekers. 
Het succes van nieuwe Panorama projecten, met name 
in Duitsland, toont de fascinatie voor het Panorama als 
medium ook in onze tijd. Bij het Pergamon museum in 
Berlijn is vorig jaar het grootste panorama ter wereld 
gerealiseerd. 

Op zondag 12 mei is er van 12.00 tot 16.00u.
een bijzonder, aanvullend evenement. 
Het Rondgezicht is geschilderd vanaf de 
Belvédère. Deze is normaliter niet toegan-
kelijk, maar nu kun je net als van de Wart 
de toren beklimmen en vanaf het balkon het 
majestueuze panorama aanschouwen. De 
tekeningen van Van de Wart liggen klaar ter 
vergelijking. Van 12.00 tot 13.00u is er voor-
rang voor degene die zich als bezoeker aan 
het Basteicafe hiervoor hebben aangemeld.
Beneden in het paviljoen draait een 
doorlopend filmprogramma. 
De entree bedraagt € 5, - 
inclusief koffie/thee en een lekkernij.

Excursie!
Zondag 12 mei 2019.  Bezoek Belvédère, panorama 1806-2019

Het volgende Basteicafe is op donderdag 13 juni. Naar aanleiding van het recente alarmerende VNrapport 
over de staat van de wereldwijde biodiversiteit  onderzoeken we dan de mogelijkheden om hier lokaal iets 
aan te doen samen met de Radboud Universiteit, Operatie Steenbreek, Stichting NLBloeit en de gemeente 
Nijmegen.


