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verrijkte, en in de negentiende eeuw Bakhuizen van den Brink, die 
zich te Weenen voor den geheelen dag liet opsluiten; van dezen 
weten we ook, wat een ijzersterk gestel voor zulke dingen noodig 
is buiten den ijver. Het is wel goed bij het teruggaan naar de oude 
tijden te bedenken, wat er op allerlei gebied is ontbeerd en gewerkt, 
om het tegenwoordig geslacht in staat te stellen om te genieten van 
zijn „beschaving". K. HEERINGA. 

Bilthoven, in de Kerstweek van 1939. 

1) Monumenta Germaniae. Poëtae Latini aevi Carolini. I p. 220 seq. 
2) Westdeutsche Zeitschrift für Geschichte und Kunst. XXVII . S. 193. 
3) Q>dices Graeci et Latini photographiée depicti duce bibliothecae univer-

sitatis Leidensis praefecto. XI. (1907). 

KLEINE M E D E D E E L I N G E N . 

Kloostergang van het St. Catharijne-
convent. — In het Gildeboek (XXII-
1939, blz. 77—78) kwam de heer J. 
J. M. Timmers terug op een door 
pastoor A. E. Rientjes indertijd (1924) 
in hetzelfde tijdschrift geopperde mee
ning, dat de kloostergang van het 
St. Catharijneconvent aan de Lange 
Nieuwstraat niet, zooals nog te zien 
is, uit drie gangpanden heeft bestaan, 
doch een volledig vierkant heeft ge
vormd en dus ook aan de noordzijde 
door een gangpand werd afgesloten. 
Dat vierde gedeelte zou door verwaar-
loozing tot verval gekomen en in de 
17de eeuw verdwenen, of bij eene der 
vele latere verbouwingen gesloopt 
kunnen zijn. Minder waarschijnlijk 
werd het geacht, dat de groote brand 
van 1868, die de conventsgebouwen 
ten deele verwoestte, aanleiding tot de 
afbraak zou hebben gegeven. 

De voornaamste reden tot deze ver
onderstelling lag voor pastoor R. in 
de opvallende verwaarloozing van den 
buitenmuur van het zuiderzijschip der 
kerk, waar het vierde gangpand tegen
aan gebouwd geweest zou moeten zijn: 
het metselverband is nonchalant, haast 

slordig, de profileering der venster
neggen is niet verzorgd, en een en 
ander leidde tot de vraag, of deze 
ramen wellicht later, na het verdwijnen 
van de kruisgang zijn aangebracht. 
In hoofdzaak steunende op een reeks 
fotografieën uit het jaar 1868, die 
thans in het kunsthistorisch instituut 
der r.-k. universiteit te Nijmegen wor
den bewaard, en die den toestand on
middellijk na den brand weergeven, is 
de heer T . het met pastoor R. vol
komen eens, voor zoover hij mede uit 
détails van den bouw meent te mogen 
opmaken, dat het aanvankelijk in de 
bedoeling gelegen heeft het carré van 
het Catharijneconvent door een noor-
derpandgang te voltooien. Er is echter 
geen grond om aan te nemen, dat deze 
gang bestaan heeft en later is gesloopt. 
Z e werd zeer waarschijnlijk wegens 
gewijzigde bestemming der gebouwen, 
of om redenen van praktischen aard 
(verlichting van het kerkinterieur), of 
uit aesthetische overwegingen (gebrek 
aan éénheid, effekt van drie boven 
elkaar uitkomende schilddaken) nim
mer gebouwd. 

E. 


