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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 etsen. In de voorbereiding van dat boek-
je maakte Van de Wart echter ook nog werktekenin-
gen, contouretsen en aquarellen. Er zijn dus afbeel-
dingen van het panorama bekend in meerdere, nogal 
van elkaar verschillende technieken. Paul Dickmann 
zal kort ingaan op die technieken. Belangrijker wel-
licht: hoe zagen die verschillende versies er dan uit? 
In welke volgorde maakte Van de Wart deze versies, 
en waarom in déze volgorde? 
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? 

Rond deze vragen zal Paul Dickmann enkele korte 
uitstapjes maken naar andere Nijmegen-prenten die 
licht kunnen werpen op antwoorden bij deze vragen.
 

De prenten van Hoogers ingekleurd en van 
dichtbij bekeken
Kees Moerbeek, kunstenaar en samensteller tentoonstelling 
Het Nijmeesch Rondgezicht.

Hendrik Hoogers was een veelzijdig man. Hij was 
leerlooier van beroep en had een winkeltje in leder-
waren aan de Grote Markt. Hij hield zich bezig met 
wijsbegeerte, dicht- en toonkunst en was ook nog 
een overtuigd patriot, politiek actief en raadslid. In 
1805 werd hij zelfs benoemd tot burgemeester van 
Nijmegen.
En naast dit alles was hij een fenomenaal tekenaar. 
Daar lag toch zijn echte passie. Zijn meest geliefde 
onderwerp was de stad Nijmegen en dan met name 
het gezicht op de machtige Valkhofburcht aan de 
rivier. Hij kon daar geen genoeg van krijgen. De sloop 
van de Valkhofburcht in 1796 heeft Hendrik Hoogers 
dan ook diep in zijn ziel geraakt. Hoewel hij toen al 
een belangrijke positie had in de gemeente-politiek 
heeft hij deze daad van vandalisme niet kunnen 
voorkomen en dat heeft hem zij levenlang berouwd. 
Al zijn Nijmegen-prenten die hij na dat jaar gemaakt 
heeft zijn diep doordrongen van een gevoel van 
schrijnende weemoed. Zo intens dat het bij het bekij-
ken van deze prenten zijn smart nog steeds voelbaar 
is. 

Maar eigenlijk zie je dat pas goed als je er op gewezen 
wordt…



Houtvlotten op de Waal
Leendert van Prooije, 
Wetenschappelijk Medewerker bij het Nederlands Openlucht-
museum

 
Op het Rondgezicht zien we ook een ingetekend 
reusachtig houtvlot voorbijkomen. Wat voor wereld 
schuilt hierachter?  Houtvlotterij is een vorm van 
houttransport die vanaf de Romeinse tijd tot in 1968 
op de Nederlandse grote rivieren te zien was. Het 
hoogtepunt van de vlotterij valt in de 18e eeuw. 
Langs Nijmegen passeerden jaarlijks enkele tiental-

len houtvlotten waarvan de grootste, de Kapitalflösse, 
enorme afmetingen hadden van 400 meter  lengte en 
een breedte van 60 meter. Ze werden Holländerflösse 
genoemd. 
In Dordrecht werden de vlotten uit elkaar gehaald en 
verkocht. Het hout was afkomstig uit het stroomgebied 
van de Rijn. De zijrivieren van de Rijn (Main, Moezel) 
produceerden de eiken, maar de belangrijkste handels-
waar waren de dennen, de zogeheten Höllander uit Het 
Zwarte Woud: rechte lange naaldbomen van wel 
18 tot 30 meter lengte. 
Op deze bomen zijn de Hollandse steden gefundeerd. 

Op zondag 11 augustus is er van 12.00 tot 
15.00 u. een bijzondere, aanvullende excur-
sie bij dit Basteicafe. Het Rondgezicht is 
geschilderd vanaf het balkon van de Belvé-
dère. Deze is normaliter niet toegankelijk, 
maar op deze zondag kunt u met eigen ogen 
het panorama aanschouwen en vergelijken. 
Beneden in het paviljoen draait een doorlo-
pende filmprgramma, met verrassende films 
van Kees Moerbeek en Joris Ivens. 
De entree bedraagt 5 € inclusief koffie/thee 
en een lekkernij. 
ps: Beklimming van de toren is helaas niet ge-
schikt voor minder validen. 

Excursie!
Zondag 11 augustus 2019.  Bezoek Belvédère, panorama 1806-2019

Het volgende Basteicafé is op donderdag 12 september.
‘De cultuurstrijd om de wolf’ gaat over de problematiek rondom de terugkeer van de wolf in het Nederland-
se landschap. Tijdens de avond wordt u als bezoeker gevraagd om actief mee te denken en uw mening over 
de wolf te delen met anderen. Thomas van Slobbe (stichting wAarde), Karin Hermens (schapenhoudster in 
Zifflich) en Martin Drenthen (milieufilosoof aan de RU) zijn de gastsprekers. 


