


De geschiedenis  

van het vensterglas 



Ventilatie door een gat 

in de muur.  



Synagoge in 

Toledo 12e 

eeuw Houten 

rooster 

Fresco in het Palazzo Publico 

van Siena, (1338) Houten 

luik.  



Openluchtmuseum op het landgoed in Bokrijk. 

Boerderij afkomstig uit Heist, 1679. Kozijn met 

een varkensblaas 



platen albast in zware houten roeden 



‘… Van een zekere Thietman 
van Erseburg vernemen wij,  
dat in de cel waar Ansfriet 
stierf, een venster was met 
een kruis er in (crucem in 
fenestra)’.  



Het stenen venster 



‘Fenestra’….finestra….fenêtre… 

Venster 

 

of te wel de “plank’ die het gat afsluit 



‘vindauga’…….. ‘window’ 

 

Het gat waar de wind doorheen blaast.  

 

Ook wel windoog genoemd 



Venstertypen 



Venstertypen,  

vanaf de 12e eeuw 



De vensters met 

de houten 

kozijnen,  

raamkozijnen en 

ramen 



Het houten kozijn 



‘s- Gravenhage, 

Parkstraat 10 



Het kozijn  is 

‘gezweept’.  



Het houten kruiskozijn 



Harlingen  

Noorderhaven 106  

17e eeuw 



Amsterdam, 

Remonstrantse 

kerk, 

Keizersgracht 102.  



Van buiten af gezien.   Van binnen uit gezien 



De oudste GAMMA  

folder, 

 

 …..dat zeg ik.  



Gevelsteen van een afgebroken huis in Amsterdam 



Het 

stenen venster  

met het  

houten raamkozijn 



Truiden, België, 

Benedictijner 

klooster in Sint 

Truiden, 1655.  

Venster zonder 

houten raamkozijn 



Een stenen 

kruisvenster met een 

raamkozijn waaraan de 

luiken zijn bevestigd.  



Kelmond, 

Kelmonderhof, 1618.  

 

Eenlichtvenster van 

mergelsteen,  

 

 

met daar achter een 

raamkozijn.  



Amsterdam, Stadhuis. 

Open stenen 

venstergaten,  tijdens 

de bouw.  

 



In 1935 waren 

er in de  

vroegere 

Wisselkamer  

van het 

stadhuis nog 

twee originele  

raamkozijnen 

aanwezig.  



Het houten 

glasraam 



Citadelle de 

Verdun 13e eeuw.  

 

Tekening van een 

raamluik naar  

M. Viollet-le- Duc 

 



Een gereconstrueerd 

 raamluik of glasluik.  



De verdere 

ontwikkeling  

van de vensters, 

kozijnen en ramen 

vanaf de 17e eeuw 



De gevolgen van de grotere  

glasformaten 



Utrecht, 

Plompetorengracht 18. 

Vernieuwd kruiskozijn 

met houten roeden uit 

1677. 



De stenen vensters met de  

kozijnen  

en grote dubbele  

draaiende ramen 



Het Grand Trianon Parijs (1687) 

  

‘fenêtres á terre’ 



‘fenêtres á terre’  

Reconstructie.  

ca 1970 



Maastricht,  

Sint Pieterstraat 48, 1714.  
 



De schuif-  

en 

glijramen 



Het schuifraam zonder  

gewichten 



Veursestraatweg 217 in Leidschendam (1683).  

Kruiskozijn met schuifraampjes.  



Het glijraam 



Glijraampjes in horizontale richting achter het behang 



Het schuifraam met  

Contra – gewichten 

 



Gewichten en plaats voor de pully’s 



Koninklijk paleis Het Loo in 

Apeldoorn.  

 

Gereconstrueerd mechanisch 

Schuifraam.  



Schilderij van Isaac Ouwater uit 1779. 

 ‘De grote verglazing’ 



Huis Groeneveld in Baarn.  

Schuifraam in een holle gevel.  

Appelsteeg en Luttik Oudorp in Alkmaar.  

Schuifraam in een ronde hoekgevel 



Amsterdam, Raamgracht 37 

(18e eeuw)  

 

Schuifraamrozijn met twee  

schuiframen boven elkaar.  



Het venster en 

het kozijn als  

blikvanger 



De venster- en raamvormen  

als tijdsbeeld 



Mheer, Dorpstraat 40 (XIII B).  

Hardstenen kruisvenster of  

een houten kruiskozijn??  



Leiden, Rapenburg 28, Rijksmuseum van Oudheden,  

zijgevel Houtstaat (ca. 1820) 

Een sober uitgevoerd venster met kozijn.  



Delft, Oude Delft 116 (1769). Bovenlicht als een visitekaartje 

  



’s-Gravenhage.  

Paleis Kneuterdijk 1717.  

Venster met een spiegelboog.  



Zierikzee, Havenpark 27  

Rijk gesneden middenstijl,  



’s-Hertogenbosch, Parade 

10 in de bovenhoeken 

zwikken (1776).  
  



Amsterdam Maagdenhuis  

(1786). 

 Rondboogvenster in gevel  

van baksteen 



Maassluis, Haven 27, ca 1885.  



Vlist. Oostvlisterdijk 18.  

 

In de volksmond  

‘engelenvensters’  

genoemd.  



’s-Gravenhage,  

Laan van Meerdervoort 215  

(1900).  

Voor het eerst worden  

de ramen  

op de tekentafel  

in het ontwerp opgenomen.  



Baarn, Laanstraat 69. 1905. 

 zuivere Jugendstil 



Amsterdam, Zaanstraat..  

Kozijnen onlosmakelijk  

verbonden met de gevelarchitectuur.  



Het verdwijnen van de  

vensters, kozijnen  

en ramen.  



Rotterdam Van Nellefabriek, 1926.  

vliesgevel.  



Soest, Langebrinkweg. Venstertje van beton met  

ventilatiestrook., 1954.  



’s-Gravenhage, 

Riouwstraat 99, 

1948.  

Beton en ijzer 



Berlijn, 

Gedächteniskirche,  

1961. “Glas in 

beton”.68 



Rotterdam, het gebouw na de Nationale Nederlanden,   

Weena 505. Glastoren.  



Hilversum, Het gebouw van het Mediapark.  

Kleurrijke glasgevels doet het middeleeuwse  

glas in lood herleven.  



Amersfoort, Vathorst, Weteringkade 216. 

Kunststof kozijn, 2008.  



’s-Gravenhage Castalia, Parnassusplein. 1995.  

Gevel met 18e eeuwse Haagse sferen.  


