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 te verruimen allereerst, om daarna veree-

 telt ile  die noodig  traditi e 
 winnen,  zuiverheid haar 

 groote  schoonheid ? 
 waar

 van  emotioneelealleen,geboren 
 verklaard  worden, daar  deombloeide

zakelijkheid is, en  noodzakelijkheid moet door-
schouwd worden inhaar  verband, daar 

 twee mogelijkheden  de
 dat't

 de  stelt,  van  de emotie die langs 
deze  stijgt. 

 alle  van  weder  lei derdecoratieve 
 is.  wij  dit tweeledig  dit 
 strijdend verklaren

heid-zoekende daad;  de vereeniging  twee 
elementen  veran-
deren, maar

e  voorafgaande
 ile afdrukken
 geteekend door  S. .  lijk t 

 daad  de  die  vergapen aan
 die maar  al te vaak de maskarade

is, van  gevoelens verschijnend
 de  te 

vinden,  de  zich  zag 
 die bij  welslagen tot een gebeurtenis
 aar  wijmet  wijzen. 

Ongetwijfeld  jaren ons 
verzorgden  maar deze toch behield 

 preciosa, en had allerminst de 
 moderne functie te

 Bij  de  is  )e dagelijksche aan-
wendbaarheid  bij  arbeid als beginsel vooropge-
steld. 

 die  edele drukkers-
ambacht
had,  handen gesteld  commercieelen 
willekeur, die schoonheidsoverwegingen  de
weder  volop  te  bij  zijner 

 dit.  nochtnans die commercieele 
 te

Want  't  b.v. de eisch  papierbesparing die de 
 drong,

 verfijnd e smaak is deze 
 wel  te heffen  te

Wie  al de moeilijkheden  de 
kunstenaar  zich gesteld ziet die zich

 commercieele  de 
schoonheid  het
verduisterd. 

 ondankbare werk  ne-
men met een  verdieptheid en toewijding,
jaren  werken midden  het vak, omdat 
vak  volle  te leeren overzien,

 zijn ingewikkelde moderne functie;
 dit  dat 

 schoon  maar  direct en
gelijks  't is zeker  dat s hier-
mede  gedroomde mogelijkheden  allen 

 bij  verwezenlij-
king . X. . 

G V A X  EN
N V A N T P -

A ET , E T J A A
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t ledental bedroeg op  lecember
 vertegenwoordigd door  vereeni-

gingen. 
t  kunnen wij  in dit jaar  de toetreding van 

 melden,  het  lecember
 aftrek der  overledenen,  vertegen 

woordigd  personen, verdeeld
 Buitengewone Eereleden,  Eereleden, 

 Gewoon,  Buitenlid en s 
tegenover

 Eerelid,  gewone leden,
genover  in

 leden,  Eereleden, en  dona-
teurs tegen

aspirant-leden,tegen
 Buitenleden, waaronder  tegen

 in

 Vereenigingsleden,
t jaar  door  gewone leden, 

 waaronder

Voor het volgende vereenigingsjaar,  hebben zich 
reeds  nieuwe  aangemeld. 
Ofschoon het Genootschappelijke  dank  de 
werkzaamheid  enkele werkers, do<>r  vele  e le 

 versterkt,  wij  niet nalaten onze 
jongeren op te wekken hunne collega's het nut te doen 

 lid te worden  „A . etA."  om zoodoende den 
goeden  vak mede  helpen strijden. 

Bestuur. 
n  Bestuur  de volgende veranderingen: 

 )e heer  Th. Philippi die als Bestuurslid
werd als  ste Secretaris  ipgevolgd  >r den heer  Jan

 terwij l 
 de  Philippi , als

vervangend lid werd gekozen de
 let  lestuur  was dit  v<  samengesteld : 
. A.J.  laanders Voorzitter , 11.  Walenkamp,

Voorzitter,Jan de r iste Secretaris,J. , 
 Secretaris, A. , Penningmeester, . J. E.

pits Bibliothecaris,  V , Plaatsvervangend lid. 
 )e aftredende  de  11. . J . Baanders

 zoo  in
uwer vergadering
Gedurende dit jaar  werden  Bestuursvergaderingen 

 behandeling en afdoening van verschillen-
de  en ter  voorbereiding  de ledenvergaderin-
gen.  komkommertij d hebben wij  in onze Bestuurs-
vergaderingen niet gekend. 
n dit  de statutenherziening

de/e commissie  de volgende heeren uit onze le-
den zitting: Paul. J. dejongh, . Wallejzn. en W .

 deze wijzigingen  de  goedkeuring 
 verkregen.  deze  verkregen, 

t plaats hebben 

e redactie  het weekbladen het plaatwerk onder-
ging enkele wijzigingen. r  tijdelij k

 de heer n het secre 
tariaat op zich. Zij n  straks afzonderlijk 

 den e die
de heer .  gekozen. 
n de vacature van den heer . F. laCroix, die eveneens 
bedankte,  worden voorzien. 

 samenstelling is  op dit  11. . J .
 voorzitter, Adr . , secretaris, , 

. . . 

Schoonheids ( omniissie. 
 )e  dezer  c<immissie is thans: 
.  C. de Bazel, . P. BerlageNzn., .  E. , 

F. W.  Poggenbeek,  VV. Wei—  en B.J. < >uën-
dag. welke commissie werd bijgestaan doorhetGem. 

w en Woningtoezicht. 

Vragenbus ( omniissie. 
n deze  ook dit  verandering, 
en bleef zij  samengesteld uit de heeren: 

, PaulJ.dejongh. en  W. Weissman. 

Zaal-Commissie. 
 leze  uit de heeren : 
 \. k  lu  Bestuur, en . . o en
 de  de . \ \ ' .

die bedankte, moet  worden voorzien. 
 (en  nu Februari  ten huize  voorzitter, 

den heer  A. SalmG.1 >/., door  onzen v< >orzitter, den
.  J. Baanders, de installatie der  perm, prijsvraag-
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commissie plaats.  [iermede werd het tijdper k  werk-
zaamheid geopend.  lat het niet  het woord isgebleven, 
doch tot  gekomen, heeft het afgeloopen jaar  be-
wezen, en het verslag in  van ons blad. 

 ergaderingèn. 
 jaar  werden  ledenvergaderingen gehouden. 

 >e vergaderingen werden in 't algemeen  bezocht; 
toch zouden wij  het op prij s stellen, meerderen der jon-
geren tegenwoordig te zien op onze vergaderingen, om 

 de besprekingen ende bemoeiingen van ons( Genoot-
schap deel te nemen. 

 dit  ook het  van onzen administrateur 
 G.J.  waar-

door  de werkzaamheid van genoemden heer
 ontplooien. 

Zetel. 
 Genootschap bleef gevestigd in de  van 

„Parkzicht "  te Amsterdam,  wij  echter  het uit-

 vergaderingslokaal te klein 
te  Bij  wordt

 met feestelijkheden, 

 Genootschapslokaal  verband met
Afdeeling V . en 11. B. O. een cursus in architectonisch 
handteekenen  geopend.  deze inrichtin g 
heelt  een  cachet gekregen. 

Onze Genootschapsprijsvragen bestonden

iste  representatiezalen
Burgemeester  eener

 een bloemententoonstelling, 
 hoofddeur  deftig

 glas-in-lood venster
 patroon  behangselpapier. 

voor  ontwerp  een kalenderomslag voor
 2

 die tevens voor  uitvoerieg werd be-
stemd, werd  van  Bogtman
 laarlem bekroond. 

Op
 Bestuur,  samenwerking  Bestuur  van de 

Afd. Amsterdam j  bevordering der 
 medegewerkt

gramma's  beide prijsvragen, uitgeschreven ter 
 nagedachtenis

Eere-voorzitter
vraag  worden bekend

Bouwmaatschappij  leden ont-
raden  am

 voor  Nat.

 het  plicht
schrijven.

, uitstekend voorbereide

 worden  het  georgani-
seerde .

 vele belangstellenden,
 vereenigingen,  maal worden herhaald. Een 

woord  worden onthouden aan

n
 van e .

 ige
 in  Archief sluimerde, 

 Vereeniging „Bouwkunst 
 vriendschap'1 . 

. [fdeelingen. 
 afdeeling „Voortgezet  tooger  Bouwkunstonder-

 wijzingen  15e
 opgevolgd  Nij -

hoff.  Provincie  (Gemeente wer-
den
drag van ƒ

 dier  Afdeeling, den
G.J.

 afdeeling "
 leidt

 ééns te ver-
schijnen *  dan als een 

 kind. 
 l'trechtsche leden van ons Genootschap 
 overlijden van

 B
 werd z gekozen.

. J .
 'ankbaar  onze jeugdige

 welke moeiehjkheden

' verder  medegedeeld. 

 (Genootschap bleef onverflauwd.
 volgende adressen : 

ti.  adres  Amsterdam inzake
tentoonstellingsgebouw . 
it.  de
brandschilderde  tl
t.  (Gemeenteraad m inzakede 

n
tl.

bouwen . 
e.  (Gemeente Amsterdam

l
 (Gemeente

ik- s questie. 
g.  aan den  Gemeente Vlissingen inzakeden 
wederopbouw  afgebrande .Jacobstoren aldaar. 
h.  adres  adhaesie aan  adres van den 

 inzake de oproeping voor  sollicitanten naar  de 

Excellentie, den  Binnenlandsche
i.  B. en  van Amsterdam inzake de
lijk e

 levende  de „Vierjaarlijksche" . 
 werd  m  tl: 

n.m.1. 
 adres
 de  Berner  gezonden door  de 

Bestuurderen der . . 

 „Schapenduinen"  werd  het 

 tot  van 
het
Verder

Naar aanleiding
 (Genootschap,  de

missie voor  het  Stadsschoon"  tot
 uit afgevaardigden der  Vereenigingen

 te  het  Onth. Gen., de
 de .  tl. ,

 et  „Art i et .
krin g „d e Violier "  en „Amstelodamum" . 
Verder  werkte  mede  het  stand 

 de  en overmogen te houden confe-
 het

der schoonheid  Nederland. 
< lok  het(  bond
schut". 

 het  de „Federati e van -
naarsverenigingen",

 worden

 hoop "  in korte trekken de geschiedenis 
 Genootschp

A N E , ste Secretaris. 

E  eigenaardige gewaarwordinggul mij
 het stukje dat de heer  Brouwer  schreef naar 

 de s voordracht; eene 
 verwondering .1.,  die 

blijkens  nu en  geuitte meeningen, zich  wel 
 beschouwing,

onderscheid: de spontaniëteit

welke  kunstenaarsvisie tot kunstdaad
 dit  verwondering dat niet 

onderscheiden  erd,datde methode  elkekunstcathe-
gorie anders zal
aard  het doel; en van de  en arbeidsmiddelen 
waarmede dat

methode met de  van wiskunstige 
zekerheid, teneinde het eenheidsbewustzijn  tl.

 continuïteit
 uitwerkin g en  doorgaand te kunnen ver-

wezenlijken ; want  de vlammende serafijnsche liefde 
der eenheid is de  en de waarde
en

 willekeurige verwardheid der  kunst 
inzichten van dezen tij d  te denken, dat een alge 
meene kunsttraditiekan leven, zonder  dat een aaneenge-
schakeld  de opeenvolgende daden bijeenhoudt 
en rede geeft; zoodat het  kunstwerk

 bepaald  vertoont. 
n  de tot  koming van een kunstwerk

 zich deze vast gehouden
het  bij  denken, daarbij  de 
methode  en wegen  steeds is, 
omdat het de natuurmethode  het bewustzijn

 schepper, die  tevens de maker  is,
 Bouwkunst  dat  daar  blijf t de 

methode niet  in het  de
pende kunstenaar,  worden uitgedragen, 

 gebruike  alle  deze

wogen  middel der doorgaande kracht, is 
 ktmstkracht der  visie, het karak-

ter  en 
 eenheid  deze 

 geëigende werkmethode  te ver 

Niet  dier"  in
 die

 tot  tot 
 verband, tot

 is ten slotte  individueel
pelijk  bouwwerk is uitteraard een organisme 

 het maatschappelijk ver 
antwoordelykheidsgevoelontw&&kt; hoe  in de

 zich
 zonder  is ook dat niet

 is het werk dat met 
dien  en  mogelijk is, dan

 Neen,  de wet,
de groeiende plant, zaden rijpend voor  wijdscher  pracht. 

 is
 en  schrede  de ontwikkeling van 

'smenschen bewustzijn. 
t  zal  duidelijk zijn die 

zich  deze
tijd , en  in  tij d die weer  monumenten

 arbeiden,en  het  ilksbewustzijn 
zich  »e denkt

 Zoo is  tijdperken van
 en  zal  ook weder  worden wanneer  onzen 
 zich op  dit

 wisselende
gewijzigd wordt;  de  gildewet voor onze 

Er  symptomen tlat de tiitlt
voortgaan in  richting .  kunstbroeder  en 

 pr<ipaganda v<lerde 
 leefde ver-

moedelijk in  geest de visie der  spontaniëteit als het 
 en hij  reageerde tegen 

 vormengeknutsel en maakwerk, waaraan

 de im 
pressieve  net  niet den nadruk 

 op de vakmethode — dat  hij  sedert 
 werd, bewijst dat de tijden heengaan 

 B.vzi
 lussum

Verleden  architect 
te  op,  reeds  over  nood 
zakelijkheid  voor  den architect 
is geschreven, en haalde hiertoe uit het bekende boek 

 de  den grooten architect
e < .het gedeelte 

 handelende over  het nut der  wiskunde. 
 de  ik den  erop  dat 

 niet  lang is geleden, om het gezegde : 
 is  onder  overtuigend te

e  had al de  voorafgaande 
 nog overtuigender  zijn, 

door  te  op  gemeenschappelijke
 En  overtuigender  dan overtuigend ware het 

 op  bron  wijzen :
(Grieksche bouwmeesters  niet tot de oudste

 zijnde,  hij  teruggaan tot de Etrusciers en 
 dan,  ongeveer  « x o j . v. 

http://aanhalen.cn
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 komende, tot de Sumeriërs,  tic Chaldeërs.  tier 
kon  halt  om niet in de oogen van sommigen 

 onbetrouwbaar te worden geheeten. En om 
van  Serlio onzen tij d  naderen  tot vermijdin g 
van  opsommen, ten slotte kunnen
met  modernen, genialen ,  van 
zijn  zegt, dat het  is, omdat het meet-
kunst k  dit

r .  aan te 
 op

ters.1  maakten echternogeen 
onderscheid.  zij

 de „wiskunde" ; in hun geschapen werken bereikten 
 grootschheid n 

de  de  meegedeelde
 in t i c

wiskunst", 

 lit  het, wat wij  bij  het  uit  werken 
 in 't  houden. Wij 

 onderscheid  Wij
 werkmethode niet meer  gewend de

kunst"  in de  werken, en de  den 
 te  wij  van

 het nasnuffelen van tic
 ge-

openbaard tlan  als die van Serlio. 
 ik  bij

 van het
 nu 

 aanleiding
geschreven, geven tiaar j  van

 ik  tlat  tlat
 draait. n  uit  woorden van 

 te  tot 
leven  van
Al  ik
ik  te  tlat de fakkel in de brand-
stof is

 tc  op  van  teer 
 Serlio

 onderscheid duidelijk daarin  n.m.1. in
gedeelte  nauwelijck
wat  oft
sal noch veel min somten sij weten seggkenl wat corres-
pondentie oft harmonie ware",  gedeeltebe 
treft  „wiskunde" ,  cursief gedrukte  gedeelte 

 ik  Wij
 : tot  altij d „harmonie"  genoemd. n 

"  drukt nog meer  dan 
 Eenheid uit, die wij , als mensch, noodza-

kelijkerwij s  voelen  wat
 loch  ik

 sprekende woord  sterker 
 noodzakelijke

wijst;  bovendien
tic, voor  even onontbeerlijke, doch drogere, voor 
afgaande

\ ervolgen  verhandeling  tlan 
wordt o i l

 wel
b. c. r  denkt  in

 van hoogsten
waarde werd gelegd op tlat  b, c. Niets  minder 

 le  zóó.  )e  over 
 schreven,  tic

vakgenooten, tic  ol
 zij

 this p is het aar-
dige  van  „ti c e s 

 geinspireerd. — r
 bestond. 1 >at  door  mij  in de 

voordracht  „  Arcana N a ar
 gevonden,  de 

doodeenvoudige  tlat  dergelijk
 Het groote jatte s omrollende lecbot k 

run den werkelijken  was en is de Natuur. t 
 veroudert  voorieder 

lezen. 
 nader  de quintessence  laarom 

plaats ingeruimd voor  die  tic
 werken  tlat  diepere

gestelde  inde Natuur. A N E . 

Januari. . X.

F . 
 Architectura l  strij d gevoerd, 

. i .  voi >r  verdere i intwikkelin ^ 
van tic moderne bouwkunst, grooter  dan
kig oordeelend

 strij d  stelselmatige
 het intuïtieve ontwerpen, het 

 waarbij  tic  harmonie 
tusschen  stand brengt, alles naar  aanlei-

 van  voordracht van . 
 voordracht  C. Brou-

wer  hulpmitl 
deltjes van  stelsels  formules.  let  schep 

.
berust op  tic .

 de regelmatige  vrij e ontwik-
keling  maken voor  geformu-
leerde  „Tie n (Geboden",

 noodzakelijk
 versteening. 

 van
 banden  tic fantasie 

 scheppend kunstenaar
tic  materiaal  dichtstuk 

 nieuwe .v.  mo-
derne  geweldig

 van
 tie schuld,

landschebouwkunst  stationair  standpunt
 van  doordringen 

 systematische  het onderwijs. Op 
 tic systemen geleerd,  ande-

ren .v.
(Grieksche vaas, (eene

 zij
van  ingestompte

 vormen,  ande-
ren,  individueel

 weer
 tlat 

 van schoolmeester  ofB.
 te spreken van  individueel kunstwerk  gaan 

 gronde,
wat  aanmoediging  minder  schoolmeesterswijs-

 gevolg
 opdringen

 tlat

A 

 architect
 aanmoedigen

 Alsvoor-
beeld  onderwijs  ontwer-
pen

 fantasie
leen  aanwijst. 

 wegen  verhou-
dingen  worden ge-
werkt,

laatsten
 intuïtieve  louter 

 i  dierlij k
 dat met kunstgevoelens

 zoodanig uitgesloten is),  met 
het zuivere controleerende schoonheidsgevoel, dat

 dat

e

. 
 gestelde beschou-

wingen van
 want ZEd.

mij  daardoor  gewezen op  onvolledigheid  mijn 

 bedoelde  te wijzen  de .i .
 de systemenkunst, waar  dit wel

voorhij
 middel doel  welke 

kunstuiting ook, men niet  'sFreie
 veronderstelde dan  le zeer erkend

 diendein  ne-
men.

 langs ruitje s  langs eenigen anderen weg 
 de arbeid 

 ander geval,  er  gegronde 
 de beste 

Bouwkunst noodzakelijk  daarin
 in  bijzonder  overtuigen.Eenter....

 veel vanhet goede verwacht,  veel 
 opgeofferd.  er  waarlij k op ge-

lijken ,
 waaronder  doorloop 

 ander  is  vaststelling 
 daarom  goed

 laar  meende  langer  te mogen 
 van  1

r  daartoe aanleiding.
 gemoed 

 verdedigen,  hoedanigheden
 gedrang

r  résumé) 

van

 gaande,  daarop 
 tegenovergestelde

 eenzijdige
 middenweg 

 heer  Joseph Cuypers:
 alsook  redactie

grondslagen der  klaar  en helder  te ontwik-
kelen". n zal het  voorgoed
tie  ruit -t  wij

 Stadium w  uiting, 
 zal  gaan ont-

wikkelen, Wn  C. , . 

 bovenstaand  evenals tlat
 li .  Willem C. Brouwer  en Joseph 

Cuypers,  geschreven naar  aanleiding van tie ge 
houden  vind  opmerkelijk , dat

 tlat  goed

 houden van  voordracht 
 actie  beper-

kenden  systematisch
meetkundigen  dorre gedoe tlat
persoonlijkheid  kunstenaar  doodt. k zeide let-
terlij k  volgende: „Wi j  moeten  juiste 

 tlat  zonder  der 
ware  ware h 
bovendien, dat  waarde van  der  juiste 

 doode
teekenen van

 tlat  levende kracht 
 tlie niet door  den drogen wiskundige

dorren  alleen door den lijn  besnaar 
den inluilicj  voelenden kunstenaar eruit kan worden ge-
trokken.  leiding,  hij 

 tic hand  noodig voor  zijn 
phantasie".  voor 

 ware systeem, isdekern der kennis van  „bouwen" , 
 verband is de dub-

bele  het woord „kosmos", duidelijk , dat 
 Pythagoras  tlat 

 tegelijkertij d  „beteekent", 
'  lichtbeelden lut  verband

 tlat  natuur  wis 
' daarmede nader

 denkbeeld,  wiskunde  ver 
nuttig,  uitgedacht,stelsel, 

 Natuur,  .even  let  een 
 doch van de minst dogmatische soort.  let 

 gelegenheid  tic 
 om naar haar inzicht den 

..vorm", passende bi)'diepersoonlijkheid'eruit op le boten -en. 

 diepe  Natuur  doorgronden. 
 kan  tlat  tlat

zijn,  afwegenvan„phan 
 Beide laat  wederzijds zich

 w eten 
 zin, doch van  zóó hoogen aard, dat 

 moeielijk  formuleeren, kan dusnooiteen dorre 
 let  van tie

van
a voelt  hij  eind

 dieren,  van r 
 bestempeld"  tic .

 C.  tlat  géén heil 
verwacht  wil. 't
tlie  zuiver  controleerende 

 van 
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het mogelijke houdt" . En hij  laat  „er i niet het 
systeem,  min of meer  voor  het gevoel in de plaats 

 treden". r  schudt hij  kind  het  uit. 
< t er, onzalig genoeg, in  heerlijk , mooie  en 
in  onderwijs meer schoolmeesters dan
fijn-voelende  te vinden zijn, geeft dit nog geen 
recht, omdaarom de „kennis"  en daarmede het systeem" 
te veroordeelen ! l leer a moet voorzichtig zijn 
met  wellicht goed  bewering, dat de

 van  [eer . op s 
 aan  hand van de

zelf, het tegendeel  bewijzen. r  ik 
in het  het . En het 

 zeer  noodig tc
tc herzien, opdat juist dat punt  het voornaamste 
is,  waardt»>r  kunstgeschiedenis  waarde 

 //// levende,

E O E OVE T G 
T l'.ll  >E G 1 >E N 

 VA N . 

Zoo  dan  tweedaagsche  en
 bovengenoemd onderwerp al  voorbij . 

Wij  niet  tlan dat
 worden genoemd. e  ver-

schillende  het.
in  inderw  alle zijden 

 belicht; en de  van alle zijden 
uit  het  geani-
meerd  in Brack's , waaraan de Com-
missaris der  ProvincieNoord-1 lolland, 
de  Burgemeester  Am 

 de  op
 Op dit  te

 tc geven  al het
 wat  mededeelden,  leielijk. 

Beter  lut.  tot het geïllustreerd 
 verschenen. 

 : beide

V A N  >. 

 {X . 

1  twt

 raag: s het geoorloofd voor  het ontwerp burgemees-
terswoning de buitentrap te projecteeren met  perrons, 
waarvan  boven de  ligt en het  eede 

 indien het  en
binnen  geprojecteerd
Antwoord:  geoorloofd

 bouwverordening  Voor
i . .

.  1911. 

.

.

.

E G No. 2. G 13  1911 

A 
N V A N T

 1

 1

- , - èv  v

-
door

N 
E  G E N O O T S C

 G 

 W. N.  G.J.
. Van

 exemplaar 
 het  „Oude Huizen le Utrecht" door  S. 

 ontvangen,  welke  Ex-

 re Secretaris. 

G  G E W O N E -
, liiT n

ix

Bij  van
 vice  1 .

 tic  woord 

 tlie zich
 het onderwerp dat ons aller  be-

langstelling .m.l. het
Nadat de  der

 onveranderd
het
de beide laatste vergaderingen bij
candidaten.  heet 

 nieuwelingen
en
datgene waarvoor  et  steeds op
waarvoor  het, gesteund  met onver-
flauwde  waakzaam hoopt en  te

e
om  het  te
tot het houden  : „  le  het 
Woningvraagstuk" .  belangstelling, evenzeer 

 van
 waardeering  onze

 het
 Onderscheidene

 b.v. de  Weissman.  le  Van 
Westerop, vonden aanleiding om het  het 

 en meerdere  te vragen ; 
 de  diende. 

Gezien de  van het onderwerpen
 daarin  de  den 

 te

 ook  daarvan

 't  't  verband 
 zijn. 

 tot behandeling der 
 punten der agenda. 

 X. E.
 E. ons Genootschap 

 exemplaar  deed  het werk„ < lude

voor  aanvaard. 
 van  .id derCom-

 van 1. F. 
a Croix. Als bestuurscandidaat  genoemd de heer 

 E.  Pluym,  de vergadering de heer 
 liedenhoven als tweede candidaat aanwijst, 

waarna eerstgenoemde met

 de  Van der  Pluym de be-

Na rondvraag volgt . 

G VA N B
E N V A N T GENOOT-

P A ET . 
 vergadering werden

 den  geoorloofd", werd  vri j  dis 
cussie gevoerd en  de vergadering dienaan-

 tot  tc
Voorts ontstond,  de afkeurende 

 in  No.  betreffende de tentoon 
 van  in de „Witt e  lioscoop"  te Amster-

dam  aanleiding van het  den  leer 
|. Gratama,  Bevor 

 No.  vraag 
 architect reclame maken

 op welke wijze?  die
onnoodig  dat  eerstgenoemde critiek

 den  diens  vermeld
 zonder  dat, hetzelfde bereiken

 werd bovengenoemde  't algemeen 
te  hierover  meer  helderheid ontstaan zal. 

 de Provinciale u 
menten-Commissie te  ; waarin de  te

http://tstra.it
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 dat  met vreugde gezien heeft, dat de ingangs-
poort van het Burgerweeshuis op den springweg opge-
knapt wordt en waardoor  aandacht tot 
dat mooie  architectuur  ontstaan  en geelt de 
club in overweging  geheel  de oude 
g egevens < ipnieu w te p< >lychr< tmeeren, waard<«»r weder-
om  de vormen, door  de medewerking van de leven-
dige en diepe  wordt, 

 daaraan  schooneuit-
 hebben

Als volgend  ter  debespreking
tie , ..  lerstelling en < >penstel-
linh" . Een der  leden had daarvoor  een groote hoeveel-
heid  welke  verband  met
verleden, heden en wellicht met de  den 

 en vond de vergadering het gewenscht 
dat er  hij  zijn 

 daaromtrent,  de club  mededeelen. 
 dien avond de  W. n

worden  causerie welke hij  reeds toezeide „over 
restauraties van oude monumenten  l  te
Betreffende het reclamebord Nobelstraat, droeg de

 tier  leden,  zich
 stelde, op met

 goed
 leiden.  eerste punt der rondvraag kwam

w  afb. . r 
 van r  tie  photograafalhier, 

 in gelegenheid het
aandachtig  zich  te

 of er
 architectuur

Nadat  van
 Gen.  et

 te
 (Jen.  wanneer 

r

 verdwijnen,  het  een architectonisch 
goed  het  te

 tweede
 >r  v<

 trekken  de 
 welke

landschap
 de Provinciale

 dusdanige 
verordening  maken,
hoed  worden voor  verloren  aantrek-

 borden

 Secretaris, E

 van

 figuren
 voerstralen met elkander  te verbinden. n 

onderwijzer,  ik  op

 alle diagonalen
Nieuwsgierig  op
zoo  aanleiding

 het figuurtje  vergeten,  er 
tijdens r
herinnerd werd, zoodra  op het doek 
projecteerde. 

AH 

11 

Xu  zij 
 met  vele

dekt, veel
 van 

schien
. 

 weekblad  l  de eer,  de dooi-
 over 

 Nov.,
stateerd  worden

 hiervoor  op 
 gesteld

e  van  lustrum
ƒ  thans reeds  'k isafgeschreven, 

schreven. 
 de

Tot  leedwezen  penningmeester  echter 

 bestrijden
drukkelij k  over 

 in  lij n  Bestuur 

. 

 191 1,
 git

 aanvaard  in  vergadering 

 voldoen,
 arbeid gereed

kening en
 te  de

 te  en tevens aan de verplich-
ting

 het  voldaan  is
 te  dat  admini-

stratie

(en
 dank

 vriendschappelijke behandeling van
 welke op het

tributi e nu niet zoo vlug handelen als  gewenscht
 We 

 op  hebben zien prijke n van hen,
 schuld  het (  hadden,

meerdere jaren  ook
er  altij d leden  erden dietusschentijds
dankten  dan  tevens  rekenden van
taling  waardoor  den

unit  boven 
 verplichting  vergadering 

 bedrag  oninbaar  verkla-
ren en op
wenscht
toe  vermelding van

 adressen van  schuldigen in  blad. 
Vervolgens  niet  leden
op

 andere bestuursleden,  bij  de groote op-
offeringen welke  reeds

 niet schroomden, in den tij d  nood 
 guldens  behoeve

 Gen.  beschikking  stellen, wat zeker
 worden gesteld

dank
 goed

 sympathieke handelingen  van ons

 rust op ons  plicht, hierbij
 op te 

 toewijding en zorg, onze penning-
meester,  boekhouder, zich heeft
kweten  weinigen  overzienen

 financiëele administratie, tlie
staande  toewijding,  altij d een schitterend 

 batig saldo  we 

 heeft  blijf t derharve
 voor 

 plaatwerk,  houden 
 of  liefde voor  ons 

 mitsdien 
 Uwe vergadering
 te déchargeeren  dankzegging voor

 zorgvuldige administratie. 

11. . 

. O E N . 

 W  1 1 l / \ .

 >E
T

 ET

E  werden pogingen in' t werk gesteld  in het

 Ütrecntsche  teorganiseeren. Tot 
dusverre  dit niet
Tot het Utr .

h  bet
 schrij-

ven.  leidde
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T van het financieele . b van e leden van het Genoot-
schap A ET .  1911. 

. 

Contributie' s over  het jaar Over  van het  een  in 
 speciaal geheven inzake kas van / 

hei tekort van de gehouden lezing door 
den . 11  lew.

(>ntvangen particulier e bijdragen inzake  etc.
bovengenoemde lezing 

< )n tv angst lezing 
Subsidie < Genootschap  et  te Amster-

g goedgekeurd .
 Commissie: 

w.g. . |.

 trecht,  )ec.

 1

schillende kunstvereenigingen
schrijven gericht met het

 drukwerk hoogereaestethische 
 dat  nu

r  van Binnenlandsche
schrijven gericht,  werd  Zijn e Excel-
lentie  aandacht vestigen  op de wijze van 
goedkeuring

 adhaesiebetuiging
 de  „schoonheid  opvoedingenonder-

wijs." 
Er werden  in het

 smaakmisleiding te organiseeren. r  de 

 de en 
meniefabriek van de  Greve. 

 over 
„Concertzalen '  het (Gebouw

 Gem.  ge-
richt ,  in overweging gegeven  hier  ter 

 een gevelwedstrijd te  in  de 
Gemeente . Een afwijzend antwoord werd ont-
vangen,  er  geen heil

 te  zoodat
 werd

 in de zomermaanden geen ledenvergaderingen 

(Gedurende de n
 advies voor  gevel- en  gefunc-

tioneerd  Senaat en
 (Gedurende  hadden

 linsdag  en werden  op 
de hoogte

 met het  de
 ()p  Juli  1

directeur  der  echnische  te

Gemeente  dien zelfden dag een bei 
 den t

 fabrieken der  Smulders. 

hoofdelijken omslag a d/  gedekt  Als  trad toe 
 Jr . Als kunstlievendlid de heer 

 Schaick.  de  ()ctober  Alg. 
 de  Schultz  voorzitter  gekozen. 

 den Gemeenteraad
 verzocht werd  vervolg niet te 

van de hand  dat  het 

Vrijda g r  Alg. jaarvergadering 
plaats. . J .  ic Secretaris. 

E

 1 leeren. 

Als  de

 aantal  dat werd
zelfde  in
Nieuwe

 afleveringen  over  burgelijk e en 
 B.  door 

Ten  wer-

 Van Gebr. Binger  „Ou d "  nieuwe bijdragen 
 Nederlandsche  Nijver -

heid  onder  redactie  S. Bredius en . 
 Van  Binnenlandsche Zaken:

s in Nederland", benevens  deel
Nederlandsche  11. Brugmans en 

 Peters, inhoudende het Staatkundig en -
pelijk
 Van

„Geschooldheiden Techniek" ). Thed. v.d. Waer-
 onderzoek  den invloed

 en
en bekwaamheid  arbeiders. 
4. Van e  der 

(1.

 Van den  Wijnperze
 Grafostatica

 Bericht über  Wohnungskongress 

 Electriciteits-Voorziening  ()ostelijk (Gelderland 
en in Overijsel;

 Xagt-
glas Versteeg en  Verdam. 

 v.h.  iureau

 Van X. X.  Bouwkundig

 Van f te

 de .  in 
 en m.  (d.

 de  in de  circuleeren 
 „l a "  ver-

 „der Architect Wiener e har  5au-
wezen und . 
Voor  Ne-
derlandsche  het

 werden
Van

 niet  in. 
 is  dat

. 

 Binnenlandsche 
Zaken

 „Oude Huigen te ('trecht",  S.
t  een

 een
uit n .

t  de  waarvoor  ieder 
 modern of niet,

 waardeering.

e  V. e  J. Stule-
meijer  &  Co" ,  gewapend 

 p.m.
 uitgevoerde 

 in  o.m. : „N u 
 constateeren dat

 te lande als bouwmateriaal  voet verworven 
heeft,  tij d  wer-

 tot nu
 dat  afbeeldingen bij  velen de overtuiging

 bij  den utiliteitsbouw 
een  rol  gevallen 
het  bij  uitnemendheid  worden

 „Over 
 der  en 

 daarna met: „d e  volgende afbeeldingen 
 denkbeeld  reeds op dit 

 slechts

perk),
worven en  op Steeds

. 

L

e van , 
tnuari
hitectura" .  de 

! 
n het  6 Januari staan verschil-
lende  betreffende hetzelfde 
punt.  zoodoende  datzelfde

 Voor
elkander de hand, en wel op grond hunner  overtuiging. 
En die  zoude  te  in de 
 olgende

 geboren, dan  hij  ten spijt van 
 te  in de  van

 niet ten ondergaan. 
 geen  tengevolge 

 de diepe  de
 niet opstaan, waaruit de  Ben je 

 je  je 
 om.  je  evenmin, doch .. 

doe ddii niet alsof... 
En  (dsof  geti ilereerd,  gezegd kan worden 
getolereerd,  te veel op den voorgrond

 systematischen  te waai 
 op

 de  den  de
 Beantwoording der  verschillende 

inzenders: „  >e  het houden  mijn 
voordracht is  een actie te beginnen legen 
denbeperkenden invloed -can het systematisch ontii -cc pen op 
uicctkundigcn grondslag; tegen het dorr, gedoe, dat de 
persoonlijkheid 'van den kunstenaar doodt". 

, uit UW
 bedoeling juist niet 

 en  den  hetzelfde he iltge doel als 
 mis-

verstaan, is  waarhol om  ver-

http://iq.ii
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 de oogen gezien, ten 
bate van de ons allen even heilig staanden kans/.

 onzen  gedaan, wij  gediend. 

. 

 de vraag 
 E.  van Schaick

 ziet de dingen, zooals /ij  niet zijn.
 er  bij  b  anders is 

 der 

 (de

 wordt. 

r  vermogen
 afstand

 is

 welke  innemen. 
 ij  Studie in

hoeveelheid  plompheid of 
 verhevenheid  geven. 

Zoodra

 b  zonder  dat deze echter  omvallen zal). 
 van

 niet
geval  . En evenzoo  dat  aan de materialen 

 op  afstand

aan  verbreede
 de  op  om de

 teontnemen.  de
in de  in de

 op en  de  en de

 den architect zijn om
 waardoor  is  te 

 f. . 

1.1 

de 

 V O O E , 

6. 

9-

' ,v 

'5-

 | .N. . . 

Schets 
d . . . 

„ e 

1

Sans  et Sans -
proche 

 Wajang . . . . 
[8.

 en Nijverheid 

O 
 erseus . . . . 

O „ 

8 

6 

9 
9 

 is de  P. Berlage
dagen  reis

 en  de  plaats de

 gaarne
Berlage van  zijn

 verband  laat  zich

 worden,

 [oofdbestuur

 de  om zich  ver-
eenigen  de gezamenlijke

 midden  voordracht te houden over  zijn reis-

 medewerking, 
 eind  Januari

dam

 f\,

Nadere

E . 
Onder  hoofd

d  navolgend
 1

 archief  kerk
Finland,  waarschijnlij k

 gerestaureerd,

 Pontius opgefrischt

 orgel  overgeschilderd
 vergroot

 zilverlingen van  verzilverd. . . .
 wereld  omdat

te kort was .
e e Zee van vliegenvuil gereinigd . . .

 V.n
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 het  de
 en  het

 om

Het Bestnur iter Vereeniging „Haerlem": 
 Voorzitter. 

 Secretaris. 

 1.1.

E

 Voo  het

 tal een prijsvraag worden uitgeschreven.

 du  op
 eengouden 

 bronzen

N EX T l |l )SC . 

 leden 

 van 

. 
. n 1911. (Z i e de s in 

No. 43.) 
. g .St.

i

. g

,
volgende
Vraag ,

Antwoora:

Vraag j.
Antwoord:
Vraag  beide

Antwoord:  tijdens

' 'raag  beide

.Antwoord:  eenvoudig 
d

Vraag s.

Antwoord:  gehouden. 
Vraag  Een  wanden,

,
 zonde

Antwoord: d e , kan een een-
voudige  wanden

g d
 raag  plafond

Antwoord:
l'raag 8.

Antwoord:
' 'raag (f.

g
t

Antwoord:
l'raag . 

 tentoongestelde s
n ? 

Antwoord: ,
.

. t g 
 te

 Juli,
i 

 den
 55

. . 

. - g 
van e . — 

. — . — , — t 
i

Weekbladen .

 van  Genot 
t

. 

1 a 

 toegezonden 

A 
N V A N T

:  A . |. , , . , , S T No.  T E 

. N , A . A . , . .1.  EN W .  E, V A N . . 

E V A N E , U N S T- J V U . , T . 

N 
] - T GEN< "  ' . 

. e E W O N E G zal gehouden 
n op G  e.k., desavonds te 

8.30 U U  in lu-t < renootschapslocaal in . 

A g e n d a: 
 Open ing en Notulen de . 

G O V E N T 

, N . P.C. E A Z E L . 

e van candidaten voor  het gewoon lidmaat-
schap ; n.m.1. de n 
S.  tic , voorgesteld door  de h.h.  A . J . Baanders 
en G. |. ; . . Schaaf, voorgesteld door  de 
h.h. C. W. Nijhoffen <'.. . s en ('.. . , voor 
gesteld tloo  tic h.h. W.N. van Vliet en (r.J. . 
4. V -stel van het Bestuur  om als lid toe te treden tot 
tic „Vereeniging tot Bevordering van tic Vakopleiding 
voo n in Nederland." 

n en n stukken, 
o. g en sluit ing. 

. A l s gewone letlen worden voorgesteld de heeren J. 
\Y . F.  lartkamp, t tc Amsterdam doo  dc hee 

n . . Baanders en J. r  B. van der 
, <  Tcekenaa te Amsterdam, doo  de het 

n |os.  lerman cn 11. A . J . Baanders,de hee 1.1 'rinsJr. , 
g Tcekenaa te Watergraafsmeer  door  de 

heerön . h cn (.. . , endeheer 
C. |. Cheriex, Bouwkundig Teekenaar  te Amsterdam, 
tloo  tic heeren G . F. 1 -a x en ('.. |. . 

. n aansluit ing aan tie desbetreffende voorloopige 
mededeeling in het i numme van mis n 
kan het bestuu thans medcdcelen tlat tic hee  Berlage 
zich d verklaard heelt voo  eene g van 
de gezamel i jkc bouwkundige en kunstnijyere vereeni 
gingen een t te houden over  tic indrukken tij -
dens zijn s naa en doo a opgedaan. n over-
leg met den den hee e is tleze bijeenkomst be-
paald op  linsdag Januari 's avonds te S uur  in tic zaal 
van e . 

Teneinde na afloop nog wat gezel l ig bijeen te bli jven 
t voorgesteld met een eenvoudig gemeenschappe-

lij k , si ƒ  pe , den avond te besluiten. 
 let bestuu beveelt zoowel tic deelname aan het gezel l ig 

samenzijn als het bezoek te  vergadering met nadruk aan 
en houdt e  z ich van overtuigd tlat A. et V , zoowel als 

tie vier  andere , e mate van zijn 
belangstel l ing zal tloen bl i jken. 
V o o  de deelname aan het soupe alleen is v< lorafgaande 
kennisgeving noodig en wel tot k
fanuan e.k. aan het u tie j tol Bev. 
'de . t . 

| . \x E , re Secretaris. 

N
(»p de vij ld e genootschapsprijsvraag,< >\  V A N E E N 

N v o i  vp , kwamen vier  antwoor-
 in onde  tic volgende motto's:  „  le Brug" , -

ander", ' v „Zigzag" , . Voor dc Jury, 
. . 

1 )e leden n e  aan herinnerd dat de s 
van de overige genootschapsprijsvragen geplaatst zijn 
in No. g  van ons n welk numme
op g nog steetls verkrijgbaar  is. 

A. C. S f 
1842 1912. 

Op n leeftijd overleed op  Januari te k 
tlric l de in bouwkundige n wel bekende t 
\ . C. Bleijs. 
 li j e aan de academie te Antwerpen, trad daar-

na, begiftigd met een gouden medaille, in dienst van . 
s en vestigde zich vervolgens als t te 

, zijn geboorte plaat-, waar  hij  de .G. k bouw 
tie. r  koos - Amsterdam tot woonplaats en ar 
beidsterrein cn bleef daar  tot  toen hii tot r 
tie  Volksgezondheid e provinciën Noord-Brabant 
cn g benoemd werd en zich te 's  lertogenbi isi h 

n vestigde. 
A l s het voornaamste werk van tien hee s wordt 

t tie .C, k van den  Nicolaas aan de 
Prins e te Amsterdam, aan welk bouwwerk 
in sommige détails e cn e vormen 
\ i . 
n het algemeen huldigde deze bouwmeeste in demeeste 

zijne e werken tic  lollandsche .  ot 
tic meest e zijne  scheppingen behooren 
eenige woonhuizen aan tie N. Z.Voorburgwal bij het Be 
gijnhof, het gesticht „V i edenburg"  en het winkelhuis 
„1 ' . C. 1 looft" aan dc 1 t , 
welk laatste tic t is van zijn e t te 

. 
Verder  noemen wij de St.  .aurentiusschool, een k te 
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i n ' ~ \ 

\v

' ,  Volendam,  Pijnacken
, , 

< iothische e motieven verwerkte, ein-
delijk  Beverwijk. 

 rijkst e  meest monumentale scheppingen moe-
ten gerekend worden  Elisabeths gesticht  het 

. V. (ïasthuiste Amsterdam.
 heer  Berlage verbouwde Bleijs  van de 

j  „Art i  Amicitiae" , van welke instelling 
lui gedurende  tij d bestuurder  Ook in den 
< iemeenteraad van  hoofdstad  Bleijs eenigen
zitting; zeer  behoorde hij  daarentegen  ijve-
rigste werkers  (ienootschap, van welke werkzaam-
heid  Bleijs zitting 

 bestuurstafel  vervulde aanvankelijk de functie 
van tweede secretaris, vervolgens die  tweede voor-
zitter  trad  bestuurslid af. < >p
Januari  Amsterdam, na een mis in de  Ni 
colaaskerk,  talrijk e bewijzen  belangstelling op 
het kerkhof] >e e begraven. 

in-  x i E k c x i i n s 
E "  T E , 
 hierbij  gevoegd  is ingericht voorpl.m.

bedden  verdeeld  ziekenzalen  acht
negen bedden  klassekamers 
e n een  voor  besmettelijke ziekten 
eenige streng van elkander  gescheiden gedeelten, zal op 

 afstand van  hootdgebouw worden opgericht. 
 algemeene samenstelling betrett, zij  opgemerkt, 

 daarbij  behoorde dienstver 
 ken bezijden  >< ifdgebi >u w  < >ntw< >rpen;de

 voor  installatie  kolenkelders en 
die bestemd voor  opwekking van electrisehe kracht 
v o i >r  verlichting, daarentegen midden onder 

 hoofdgebouw een  gekregen. 
 ventilatie  ziekenzalen  geschieden door'mo-

nier-kanalen, die  worden aangebracht tus-
schen den gangmuur  en

 kanalen,  afzonderlijk gehouden, 
schuin  uitmonden in de hoog opgaande ven-

 van  middenbouw. Van deze 
 bouw-elementen  gemaakt  te doen 

medewerken  het architectonisch karakter  van den 
middenbouw. 

 )e fundeering zal van gewapend beton op palengemaakt 
 gewapend  de

 >e geheele  zal ongeveer./
,

E 
"  OVE

 het einde van  getuigd worden 
 wedergeboorte  vaneen 

gevestigd  zijn toekomst;
voldoening geconstateerd  vertrouwen 

 te  grondslagen berustte. 
 deze  kan, wijzende op de verkregen 

resultaten,  vastgesteld dat het bestuur  N.-V. 
geslaagd  pogen  zelfstandig de uitgavete 
exploiteeren. 

 alleen  het steeds  abonné's 
 belangstelling, zoowel vande 

zijde  beoefenaren  aanverwante 
kunstvakken  onderwijswereld ; doch ook van 
particulieren,  de handelswereld,

 niet te onderschatten waardeering te constateeren. 
 de 

 waardeering
 zetten.

rekening  begrooting  ik- aanstaande  Ver-
gadering iler . - V .  de 
mededeeling dat  verlies 

 dan  worden, 
 is dat aan 

leiding gevonden werd  belangrijke som uit te 

e  becijfering,  bovengenoemde 
aflossingssom gedistilleerd  het verblij -
dend verschijnsel  den wekelijkschen

 abonnétal  de steeds  vereischende 
annoncerubriek. 

 ik-  N.-V.
gedurende e 

 Commisarissen bleel dus bestaanuitdeheeren 
Joling,  Baanders  kok. 

 werd in  loop van  jaar  tot
geerd  )e . v.

 de .
 de e  Orgaan,  deze 

waren  de  van
 ile

 tot
 onthouden. Nieuwe stof viel  beoor-

deelen, de
rangschikken.Spoedig
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 de medewerkers  tevens gepoogd worden meer 
actueel  heden lu  geval  wezen. 

 dezen arbeid
steunen  hunne geestesproducten  willen dienst-
baar  maken  de studie  de ont-
wikkeling van den  de verbreiding van
wan-  bevordering  den bloei der 

 en  zusteren. G. J. i

. 
 Otto Schulz, Tuinarchitect te  >e  lil t verspreid-

de  dagen  dat
 vestigen op de tuinarchitectuur  die  andereen 

 bezig  krachtig te ontwikkelen. 
Tot dit  een  foto's  projecten mede 
werken, benevens een  schetsen, welke, veilig 
kunnen  dit  doen zien dat  dit terrein 
enstige  worden aangewend  nieuwe, 
niet moedwillig  motieven ; te-
vens  wijzende dat samenwerking gezocht wordt 

 die andere  te 
 meestal ongeveer  platte vlak,

 >p ili - tuinarchitectuur  beweegt. 
 >e hierachtergeplaatste afbeelding, reproductie

penneschets des n Otto Schutz, geeft eenarchi 
tectonisch verwerkt eenvoudig en dagelijks voorko 
mend motief te  ontwerper  schrijf t

 het  vogelwereld in de tuinen onge 
 volgende:  vogelwereld beschermen doet

 best door  vijanden te bestrijden en onze zangers 
 te  voeder en drinkgelegenheden te 

„verschaffen.  >it laatste wil ik  meer  artistieke w ijze 
„uitgevoerd onder  oog  publiek brengen 

 er  dat zelfs eendrinkgelegenheidvoor 
„vogels harmonisch  de omringende  ver 
„eenigd, een  attractie  de  villatui n 

 )oor  water  te
 schoonheids 

 ontwaakt, daar  zeker  eene artistieke 
„bewerkin g van  eenvoudig  ik-  lig 

 een vogelbron  hebben en
„waardeerin g . 

. 
 de e  Architectura . 

r  de . 
l  vervelend is, om tot een zaak,die 

 bekeken  terug te  meen 

ik  een opmerking te  maken over  bij-
schrift  den . n Architectur a van 6 

 voorkomende onduidelijkheid 
- r te bespreken. e  leerj. d. .  een gedeelte 

van f ontwerpen"  en zegt o  „Omdat er, 
 genoeg,  heerlijk , mooie vak  on-

derwijs meer  schoolmeesters dan w erkelijk fijn-voelende 
menschen te  zijn, geelt dit nog geen recht, om 

 en daarmede het systeem  ver 
oordeelen!"  Nu staat even van te voren de definieering 

 die „kennis"  i-
 het weten  den gewonen  doch van een zóó 

hoogen aard, dat zij  moeilijk is te formuleeren, kan dus 
 dorre  let is het begrip  de
 hoog-religieuse kennis dus". r  wordt dus 

 begrip bedoeld, dat zich dichter  bij  het onbewust) 
 bij  het  beweegten bijna overgaat in intuïtief 

voelen  en t verschil tus 
schen schoonheidsgevoel en „kennis"  is dus heel

 bovenzinnelijken  gelijk. 
Wanneer  de  leer  J. d. . nog eens  geheel u il nale-
zen,  hij  de tegenstrijdigheid  het eerst aangehaalde 
gedeelte merken. Tevens  hij  dan inzien, wat  met 
„systeem"  heb bedoeld, n.l.  dorre, drooge, aange-
leerde maniertjes stelsel,  fanatieke doordrijven
alleen-zaligmakend getheoretiseer  eenige b< »uwkun-
digen, die  niet willen begrijpen, dat de tijden van 
algeheele omkeering  aestetische begrippen gekomen 

 tengevolge  nieuwe  behoef-
ten; bouwkundigen, diede moderne  kunst willen be-
palen  aestetische beginselen  vn »egere tijden 
en  als het ware met het  in eene  »ude 

 en met het andere in de nieuwe.  >ie aestetische 
 worden  formules, stelsels en systemen 

vastgesteld en met elk  inding  „school"  ge-
maakt. Nu gel< ik  dat de „draad h >oze

 arm zal
moet  spelen  vroegere tijden. 

 het eind  bijschriftj e  den  leerd. . krij g 
ik nog  voorzichtigheids raadgeving. Een

 zegt: „Aangeboden diensten raadgevingen zijn 
zelden  men  er  toe kunnen voe 
gen „al  nog zoo goed bedoeld."  elk  de 

 d,  kunnen informeeren, welke e 
denisfeiten ik bedoelde, voor  maar  van te voren aan te 

 dal  de hand  de kunstwerken 
zelf,  kunnen weerleggen. e bedoelde feiten hoop 
ik echter  later  eens nader  te bespreken, 
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Ziekenhuis 1 . . , Architect. 

 is

e

 zaak  maken.  van

 echte  Laten

 aan  bovenstaand stukje beloofde -

king t  ee . . . 

S

O  agenda de  van

.1. gehouden, kwam  ,,1'a-

leis -quaestie" . ( leen wonde  dus 

 iede d  neen

 ongeduldig, gevo lg  gespannen belangstel l ing, 

u i tzag naa het g  deze zi t t ing. ('.een wonde

 iede  was

het lezen  zin uit  ..dc

 teen/ aangehouden lol een volgende 
vergadering", zonde .  mee

heimelijk de  s laakte: Jiadden  in ons 

m  een  tie . slechts

man met mannenmoed, met genoeg  met genoeg 

 genoeg  nut ge-

noeg  maa  echt  bloed in

:  : doch een

onzen , cn  onze d tot eenige 

 k o m e n: Z al onze d  bezitten 

 woedt t

eenen man in onze

moed en de t heelt  zeggen zooals 

zij in d zijn.  mogen wij wel l icht 

hopen  ons geslacht nog s als 

 zal n

 zal t

eeuw  zijn  kolossus aan 

n  belangstel l ing ties  op-

n  de  tie g

 zij 't ons  ons  zoo lang  in 

 den

 naa d 

 looltlstuk

 tg  1.1. eene \

 ons n

 >c  clausule

Eenige leden n het n uit, dat bij eventueele pogingen 

i n die , de d zal n gevonden zijne mede-

werking  verleenen om Amsterdam  het  en het 
 voormalig ,  eeuw „tijdelijk "

 gebruikt. 
Andere leden, dezen aandrang steunend,  veronderstelling 

 dat  oplossing
 afdoende wijze  worden

n e van .

: 

 onderhavige  stadium,
 ondergeteekende  mededeelen; 

naa n . . V i c t o  tie s inde 

zi t t ing p

gentle e

 te  over  provisoir  paleis te Amsterdam; 
. 

 ik r  zeer  aan-
genaam  toen

 tli t  te  tegenwoordige 
 Amsterdam,  goedheid

 woord  dank
namen vorm;  gezegd,  getoond had  aanmerking te 

 voor  afgevaardigde  Amsterdam. t
 bondgenoot  vinden! Evenwel, r  is altij d 

 onderscheiden 
 niet,

 maar  dat hij  moest 
 ten

 van  onder-
handelingen  gevoerd worden,  onder-
handelingen  zouden
volkomen eerlijkheid,  geachten spreker  uit  was 

 niemand

 bekend.
s  Amsterdam, thans  dagen

 herinnert
geschiedenis, aan de diepste  ondergaan, 

.1. weggevaagd  worden
 Amsterdam

geroofd, door  opgedrongen
 kwaad  Gorsikaansch 

officier,  opgedrongen.
wonderlijk e  vreemde

 fiere Amsterdammers  i7  eeuw  hebben verteld, dat
 officier 

 worden  zouden  geloofd;

, . 

V 

-oonn- a n no 

u  r{.' 

ifïi i! 
 i f f Q 1) l

Ziekenheis . 

convenieerde,
 zij

 Amsterdam  1 geantwoord,

 geschoeid
 provisioneele;

 een
 toestand  zonder

k
 geprotesteerd.  in

 verloopen.

tegenwoordig
 2

 gemoederen  beroering,
 aan"  provisioneele

 om

houders  effen
 wij  teruggave

raadhuis
 wethouders

weet  dus
 afgeleid.
 hadden,  hun

 gedacht  die  verder  te brengen. 
Thans

 wethouders
 goeden  drukken,  1. 

 5 .1.

raadhuis.  zou
 gesteld had; is het raadhuis als palcis  gebruiken ? 

 verklaard:
 raadhuis  van Cam pen nog uitmuntend kon 

 hersteld  vroegere  uitmuntend  doen 
als raadhuis. Nu ZOU men  wethouders,

 gedaan hadden  van
 het land r  overtuiging 

hadden  het
 En  zij

Zij  chicaneeren op dat rapport en hebben dat rapport onder-
worpen  onderzoek.

 ik  is,
 worden. e  burgemeester 

 is  i k  afvroeg:
k

kleinzieligheid, angst
k  verzoeken

 Amsterdam

n zal ik verdere qualificaties achter  houden. 

 vandaag,  geletien
 geleden  dialoog

Amsterdamsen  dezelfde  tlie  mij
 het

ontstemmen
 dien

 hel

 op tie
 tic

 slatl  onthoudt 
 cr  dagen  tlat

 gepleegd  tic donkerste  tan onze
liet  tlat  aan Amsterdam kwalij k zou nemen, 

 de  eindelijk beleefd verzoekt  raadhuis
 ondenkbaar

eenigen
 tlat  verstandig is om niet  begrijpen 

j  zoodoende  in
 het m

zich  Amsterdam  bevinden,  die verzekering
logenstraffen,  eenvoudig

 eindelijk  worde  tlat eindelijk
worde,  l  het  kaapte,
beloofd had, n.1. restitutie zoodra  gunstiger  waren geworden, 

 wel noodig  redeneering  te
 overtuigd, tlat het

 die
 bezielde.

 openlijk durven optreden, maar den 
 niet  dit

raadhuis terugwenscht,zij
 terugwenscht. Wat  zij  verschuilen

 rug  Binnenlandsche
 wenden

r  vraag : 

 cr  bij  tic g voornemens

 het onttrekken

 tic redactie. t gemeentebestuur  van Amsterdam spreekt 
 teruggeven van het  aan  gemeente,

 Paleis aan zijn tegenwoordige
n  voorgrond
paradeert het gemeentebestuur met het woord  En

 tien  ol'
voornemens  of  in overweging  verandering 
teweeg te  op,  tie

 een
 eenvoudig

gemeenteraad terug
 the houding,  t

http://uittl.it
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Ziekenhuis te

j l . 
W. i 

.  nu  mij niet .1. dat uit 
de e d wellicht kan n afgeleid, dat e  met 
den s  gehad. n het g 

g k  het n tut, dat bij eventueele
in tlie , tie d zou  bevonden zijn

 te m te n in  bezit van 
g , dat  eeuw tijdelijk

. 

n in tie  van d  zoo  gezegd: 
 in een

de  sphinx 
 niet onduidelijke n de conclusie? e

 opengehouden  astucieuzc  van
en . 

Nu  middel  de e  te 
 n.1. dat  in

 volkomen  wensch  dat
een  lang

 aan. dat tie  te  tijd  te
 financieel wil  om den

 liet  dat  de 
 Nadat toch  an e

 een paa  daa
 dat de

 dat e  in
get  die  de  den

t geldt  dan  de
 een  stad,  de

 in  geldt 
 dc

e monument is van de 
m in  gouden

kenteeken d l
niet  in

 niet  in

 heeft  zichtbaa teeken van den smaad, 
d  aan

Wat Z.E. op deze rede te zeggen had kan den lezer  veilig 
bespaard blijven. , blijkens het stenografisch verslag 
niets anders uit te halen dan die eene zin voorkomende 
inde e van Antwoord: „deonderhavigeaangele 
genheid verkeert niet in hot stadium n deonderge 
teekende zijn gevoelen zuu kunnen mededeelen." 
 )e g hult het k in een 

nevel. e Gemeenteraad van Amsterdam brenge klaar-
heid en toone zich zijner  waardig.  »it is mijne bede, dc 
bede van , de bede van . , 

VA N . 
N E . 

 C.
 plaats 

 en
 in

A 

^^W^mè^  mr 
- / i & . ^ ' i & r ^ ^

L 

- en d voo  vogels. i>i i n Sc i n . 

wustheid  als g

, 
 meening,

elk ande geval. 
t s in

licht, dat het
 het  omstandigheden en van het ten dienste 

 En
 beeldhouw-

kunst  beschaafde  e
uit is d

 Wannee
soms t dezeendoo

 en
-

land, n 
n

l op  bepaalde
d

n  bijzonde e
wezig  wel

l . ,

 nuttige , doch n

/ i | e
 banden,  de

e laagvlakte, n
 klei e n het e Ospedale e 

tc  de
 kunstuitingen van  En

 in  specimina van gebakken 

 in  die 
n  in -

, t

de .  tli t
,

wsteenen
 een  heeft

d  zandsteen
 dienstdoen 

,  klin-

 waa
heem  wij  klei, 

 in e
n

uit
d

k
nooten  bedoeld.  bekend  hem

 in ,

 deze  betoogde
k

 welke

 dezelfde
,  altijd 

 besloot t met den wensch,  in

 hebdende. 
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Naar t \'o!k"  meedeelt, is door  eenige scie.-deni. raadsleden een 
amendement ingediend op liet voorstel van B. en W. inzake het l'alei, 
op den , waarbij  de d zontler  meer  besluit, dat li . en \V. 
zicli tot den minister  van Binnenlandsche /.aken zullen wenden met 
het verzoek, te willen bevorderen, dat bet l'aleis weer  ter  beschikking 
van de gemeente wortlt gesteld. 

T . 

Naar  de dagbladen meedeelen wordt, na het afspringen der  vroegere 
onderhandelingen over  een bouwblok achter  het , thans 
onderhandeld over  een terrein gelegen aan het einde van de Van 
Baerléstraat en aan de bocht van de f , t men 
met de keuze van tli t terrein slagen dan wordt de kans geopend op 
een monumentale afsluiting van eerstgenoemde straat. Afgezien van 
tic details lijk t de voorgenomen plaatsing niet ongeschikt, mits men 
tien eventiieclen bouwmeester  voldoende vrijhei d laten en men hen niet 
dwingt zijn project te wringen in een reetls meer  of minder  vastge-
steld stratenplan. 

T  TAG" . 

h sitze in der . 
Und sche aus tlem Wagen 

r rechts und links tlie Gegend an 
t innerem Behagen. 

/ut'  rechten strahlt ailf gelbem Grund 
e nette Osramlampc, 

Zur linken wassert mir  den l 
r  gtitc Name e 

s Augc schweift nach rechts ztirück : 
„Jasmatzis Zigaretten"  — 
Nach links gewandt den schnellcn : 
..steinheil's Parade-Betten !" 

s l'ixavon, rechts Gletolin, 
s , links . 

: u 'n backt mit ! 
: Bade siets zu l 

Sn wechseit standig Bild mit llild , 
Figuren, Zeichen, Namen. 
Vorbei fliegt weiter  Schild auf Schild. 

n auf . 

Gewiss wirk t so tlie Bahnfahrt bent' 
Sehr  Geist und (ieltlanregentl; 
leidt hochstens noch die : 

 si,iit nichts von der Gegend. 

E BEBO G VA N T N T
N . 

. en W. hebben tien gemeenteraad kennis gegeven, tlat zij  van de 
Schoonheidscommissie hebben ontvangen haar  advies omtrent de 
bebouwing van het . 

t advies strekt, hoewel de commissie het plan-Bei lage tot gesloten 
bebouwing in menig opzicht geslaagd acht, tot Stichting van een 
open Plein, gelegenheid gevende tot ruime vergezichten. 

r  zou echter  o.a. noodig zijn verplaatsing van tic . 
wat niet zou kunnen geschieden tlan op voorwaarden, tlie voor  tic 
gemeente zeer  bezwarend zullen zijn. e uitvoering van tli t plan aldus 
zetten li . en W. uiteen, ongeveer  een ton gouds meer  kosten tlan 
het plan-lierlage, ook doordat het aanzienlijk minder  bouwterrein zal 
oplet eren. 

 en W. bandhaven dus het oorspronkelijk ingediende voorstel tot 
gesloten bebouwing van het plein. 

 VOO . 

Begin Januari zijn tic lessen van het emaillceren  de School
d te m onder  leiding van w Sophie 

Sander  uit Weenen wetler  hervat. e dame heeft zich op dit ge-
bied eene internationale reputatie weten te veroveren daar  zij  op de 
eerste  van Weenen. Berlijn , Cristiania cn Parijs werk-
zaam was en tien laatsten tij d voor  eigen rekening zeer  aanzienlijke 
opdrachten heeft uitgevoerd. 

e cursus zal zes maanden duren cn ook tloor  niet-leerlingen der 
School voor d  worden bijgewoond, mits zij  in 
de artistieke metaalbewerking bedreven zijn. n wende zich daartoe 
tot tien r  van genoemde School. 

E VU , 

lii j  circulair e van  comissaris tier n in t is 
andermaal aan tic gemeentebesturen in dat  verzocht, tijdi g 
kennis te  aan tien r  van Binnenlandsche Zaken, van 
voorgenomen slooping, verbouwing of heistelling van otitic monumen-
ten.bepaaldelijk van raadhuizen,  torens, kasteden, poorten, 
merkwaardige gevels enz. opdat cr  gelegenheid bestaan zal afbeeldin-
gen en opmetingeh te tloen verrichten. 

G , No.  Examens tier . totbev.der 
Bouwkunst Studietentoonstelling van bouwmaterialen, met het
op vorengenoemde examens. — Voordracht Berlage over  Amerika, 
welke in het laatst van Januari zal plaats hebben. — Tentoonstelling 
van utilitettswerken, blijf t geopend  Januari. — Tentoonstelling 
van ontwerpen voor  een gedenkraam in liet Universiteitsgebouw te 
 i roningen, blijf t eveneens geopend tot  Januari. — Atlres schouwburg-
bouw, gericht aan tien l tier  Gemeente 's-( iravenhage. waarin in 
overweging gegeven wordt alsnog over  tic ingekomen ontwerpen het 
oordeel van deskundigen in te roepen en  publicatiederontwerpen 
over  te gaan. — s te Zand voort . W. , met 
afbeeldingen. — The African architect, doorJ. Coenraad . —-
Winddruk , tloor  W. J. . van tie Wijnpcrssc. — . 
vervolgstuk van li . J. . 

. , e Bouwkunst in de pers. — e Westzijder-
toren te Zaandam, — e e im Nicdcrsnchsischen Bauernhaus 
und Norddeutschen Bürgerhaus. 

,  lien belangrijke conferentie. — Proeven met 
klinkerbestrating . — Auto-garage tc 's-Gravenhage, architect P. . 
Scheltema. 

E ,  Over  de lengte van den sleutel voor  het aan-
draaien van schroefbouten voor  spoorstaatlaschvcrbindingen. — Ver-
slag van de staatscommissie inzake tien toegang tot Nederland tloor 
het Noordzeekanaal. — e Technische l in —'n , uil 
de rede van den . . |.  ardinaal. 

(Zi e de programma's . Genootschapsprijsvragen 1911. 
No. 43 1911.) 

. t voor  de Vereeniging „St . Cassianus", programma 
in No.  inlevering vóór of op  Februari

. Ontwerpen van arbeiderswoning-meubileering van tie Vereeni-
ging „on s "  te . 

g r ; Februari  programma's in No.

: n betreffende het (ienootsehap. — Ge-
nootschapsprijsvragen  — A. C. . — t ziekenhuis e 
Engelbergstichting"  te . — Verslag omtrent het plaatwerk 

e Architect"  over  ran. — Boekbespreking. — . — t 
s van Amsterdam, — Van allerlei aard, — Weekbladen On 

Tijdschriften . — Prijsvragen. 

 Voor  Schuytstraat
 Genootschap:

 op  Nederland /

latschap 
zij  die 

A 
N V A N T

:  A . . ,

, , . . ,

E V A N E , U N S T- J . . , E . . 

T . 

 vi

 VN E , re Secretaris. 

. 

 V A N E

N O G  V.

N E N O O T S X . 

.

 over diens werk.

 „kunst-
beschouwing"
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de hygiënische voedering van het vee en de
de reiniging der  en van de ligplaatsen, de

 het s lot 

de  beschouwing, die nu  tot
gaf,  de

Van de  de  bood.

 karakter  te 
bezien en te bewonderen.  >e
op het  van het r 

 te

tusschen het uiterlij k  dit
bestemming.  de bestemming
van een  de

Bazel antwoordt met de vraag „wat is  een 
gesticht ?",  toevoegende, dat is
appreciatie,de

 te

met de  en andere  van buiten.
 is  in dit

 willi g  de  facto-
ren,  met

 in elk  de

 boven  in
 is  koppig. 

e  vraagt
zijner  te
over  het systematisch  hetisbekend, 
en de  de  er

 )e Bazel  heeft  dit
 laatsten

Bovendien zien vele jongere
 vernemen  tot  het
e e Bazel herrinner t in  de 

voordracht die de heer
voor  het impressionisme, in  tij d  verwilderingen 
bandeloosheid. t tegenovergestelde  wat de heer 

 de 

 )e  >. e

 met

 dan  tot

 tot  zekere stelselmatigheid. 
Ten opzichte nu  dit
begi  loorgaande  tot de  dat 
een  in staat  kunst-
werk te verrichten. Er  is echter  meer; het scheppings-
vermogen,  individualiteit , de  de

 allereerste en noodzakelijke  voorde 
bestaansmogelijkheid  de kunstdaad. Zij n deze aan-
wezig dan  de
wiskundigen  geleid  te  tot
eenheid; waaruit de
met  persoonlijk type en

 heer  Zwagerman, blijkbaar  niet  door  dit 
 vraagt naar  de toepassing

men  verband met de  dementies,  geeste-
lijken ondergrond  is

 vrij e schepping, zonder 
band, welke  te controleeren

e Bazel,hier  drie
: de

uit het onbewuste, het is de  de 
bewustwording die  te
controleeren

 dat 

 de 

 is. 

 de  de  te

 is de  de 

 is

 een

 de 

 vraagt:  de 

 Weissman. 

 Bazel
 behandeling

gelaten  11.
. 

Vervolgens
 de „Vereeniging  Bevordering, van 

 Vakopleiding voor n in Nederland". 

lageavond Januari
 B.-zal

 indrukken mee-
deelen

veelt

 Bev.  Bouwk.  voorgelezen, wordt het bestuur 
 ƒ  bij

 vier 
bouwkundige  ter

 een openbaar  gebouw 

 tweede  .eliman-prijsvraag  als de

X

 Bouwmeester  Bleijs 

wel  voorgrond 
tredend,  verdient 

 dankbaar

 oordeelen. 
 de  de groote

 en  de

 waardeering

k  Tinner
 op  toen ik
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 over
 in

 zoo

 den
 dage 

 A.

T C V T , 

 de
 de tweede helft

vervaardigde
e  de  )e

 tot  ongewone
teit.  het

; terwij l  deel hoogstwaarschijn-
 zal  het Plaatwerk  Archi -

tect, dat  re-productiewijzen dit
 in

 is. 
 geeft  tier 

 van  te
den even fraaien  itnposanten  gebouwd door 
den architect  Nyropen voltooid in  laatste
deelte van  voorjaar 

 begonnen. 
 vertoont  van de

, af-
beelding  geelt

 van

 men ziet
feitelij k uit  tie

 grenzende
 van  sy

 de  die 
het  localen

 overspannen 
 glas

de
 let  bestemd  ver-

schillende  diensten  tic daarvoor  noo 
dige  behalve om  een 

.m.
hart van dezen

 tlat l 
f den n

hooren.  gelegenhe-
den de ; terwij l  or 

 stedelijke re 
 temidden  waar-

 zich  daartoe leidende gelegenheid
 met weemoed aan 

Amsterdam's s met  Burgerzaal? 
(><>k ,  rechterzijgevel 

 het gebouw, is
 welk  ook

 lauben, ver-
hoogde  biedt

 het 
 duiven, 

 zich op de  van
muur  Vóór dezen tuin
goten

 architectuur  van laatstgenoemd  al 
 is van 

wege  ondergeschikte  eenvou-
 gehouden  regeeringsgebouw. e groote 
 eenerzijds,  die  uit  dak ver 

 de daartusschen l 
 zonder  twijfel 

 op waardeering  waardige
 hoewel  zich nou niet 

.m.
 tot .m.

 punt  dak  hoofdgebouw 
 zich

e  ma 
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 door-

 sokkel  van  rooden 
 waaraan

 draagt

ETTT 
X 

I
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 15. 
. 

< )fschoon
 het  der  Jury 

 prijsvraag,  volko-
men geslaagd  beschouwd. 

waarde dat  overtuiging voor  eventueele 

 onvolledig,
 de omschrijving

t  dat, op
 blijkbaar  samenwer-

king met tuinbouwkundigen gezocht
gronden,  duidelijk 

 vak-

deze  ontwerpen
 oplossing voor  terrein vorm, ont-

staande
gracht, g

 afzonderlijk 
 de Jury  tot

. 

van ,  de 
praktij k  in-den-weg blijken. * )ok de hekafsluiting 

 waterkant der t  ongemoti-
veerd en doet  inrijhe k

 den waterkant  le
 tlit

. 
Van  iets

 hetzelfde getuigd
 middenfiguur, evenals de behande 

 v i m het smeed' en steenhouwwerk,zi tuden
 de  blijkbaar  bedoeldemonu 

veel te zwaar  tegenover  het plantsoen. e ontwerper 
 kracht  overmatig aantal beelden. < lok 

 plantsoen  te overladen. 
 ontwerp ontbreekt de omschrijving der  ge-

 de plattegrond uitwijst 
veel  overmatig gedacht. 

. 
 van

gaande  het
veel

 vereischt  lezecomposi 
tie  uit

 Verder
houwtjes ontworpen waar geen  plaats voor 

 over-
laden

" 

vaardigheid dan de voor-
betreft,
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 echter  Ook van het
hetzelfde gezegd

 ontwerp ontbreekt  centraal  waardoor 

bezwaar
voortzetten  drie, nagenoeg 

 geplaatst

beter
 de

 deze overladen en  )e

eerste  belemmeren. 1  laatste  ver-
schillende andere ontwerpen). 

 te
 landelijk karakter  is  disharmonie met 

 te verwachten
 Tegen 

de  bestaat  bezwaar,

:

 voorgaande

 zware ge-
bouw,  front

 waardoor  laatste vanal 
het e
de plaatsing  hagen,

 monumentale fontein be-
lemmeren,  toelichting zegt 

 wel dat
 uit

 behoudens  plantensoorten, 
 gewijzigd

 bij  front 

 1

versiering is  die

de
galerij  te  centraalbouw  het 

 plantsoen
 zware 
 aldoor 

 halven bolvorm naar  de buitengale-
rijen  is  wat 

 vermoed 
 duidelijk  de 

 wind,  veelal voor-
komt,  der 

 architectonische
 en goed

 b< wendeel

:

 monumentale  hoofdmoment  de zijde 
 zoodanig geplaatst,

 de
e architectonische quali-

teiten,  niet  niet
; daarvoor  te zwaar

te  zware
 Vooral de  bloembekkens  midden 

 plantsoen  zonder  bekoring. e guirlanden, 
 de  geplaatst

 bestemming. e bloembed-
den  te  het bereik e 

 onvoldoende. 
: „ | .

Bij  waardeerbare pogingen naar  een 
 het vraagstuk te 

 de cardinale fout dat de 
directe  verbindingsweg van

 deZieseniskadeen
 opgeofferd is.  >e  zijn

concentreerd  vanaf
 naar  .ijnbaansgracht

waarvoor  hij  vorm  afsluiting 
 scherm

 de zijde der t
t monument, 

 ver-
dienste. Vooral n gekeerd, 

 achterzijde 

stadskwartier,
 zou  ontwerp ongetwijfeld uitstekende diensten 

 verdienste  van
 gedachte  )e ontwer-

per  hoofdmoment zij-
 moderns 

 zeggen iets practisch, dat tevens

 op

 plantsoenaanleg  is gezocht en zonder 
 is onvol-

e  isonprak 
 lij n

veel van gelijke  als het  zijn

tegenstelling verkregen  uit het
 andere  tlit

 verhelpen zijn. 1  zich
 zoodat  aangewezen 

 niet was  van het voorste gedeelte Wete 
ringschans, tegenover  den ingang van
het brekingspunt  beide  der t 

 tic 
 plants)

Naar  van
 geacht den eersten prij s toe te kennen. 

 kent aan het
 tweeden  vijfti g

 gulden.  )e premie  toegekend 
aan het ontwerp

 het  waardeerbare  het overige ingeleverde 
 het de Jury  het overige

het  bedrag onder  navolgende inzendin-
gen  verdeelen; n.m.l. aan de motto's „

" e n „

Winnaar  tweeden prijsisdeheer Crouweljr. , 
 premie de heer , beide architecten 

 Amsterdam.
 bekroonden wordt

 Bev. der Bouw-
kunst  deelen ol  hunne namen bekend wen 
schen tc  gemaakt.

Amsterdam, fan,  A.

VA N

 DIJ
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E V A N E  W

 >i:i N 
] )E T GEN< X >'  SC . 

. e  zal
 op W  F  e.k., des avonds

8.30  het Genootschapslocaal  „Parkzicht" . 

n  ledenvergadering. 
n en  waaronder 

 betreffende  voor
 Ballotage  candidaten voor  hetgewoon-lidmaat-

schap; namelijk de heeren: 
f. W. F. , Architect te  voorge 

 11. A.J . Baanders en J. ; 
li . , < r  te Amsterdam, 
voorgesteld  de heeren  en .
Baanders; J. . , Bouwk.-Teekenaar te Water-
graafsmeer  en C. . , Bouwk.-Teekenaar te

 voorgesteld  de heeren G. F.laCroixen 
, en . .-Teekenaar te 

Amsterdam, voorgesteld door . .
C

 de heeren S.  [.de  Chr. l 
en G. . l  leden van het (lenootschap. 

 Voordracht van den  A. W. Weissman, getiteld: 
 1 " , toegelicht  lichtbeelden. 

(). g en

.  buitenlid  tot het Genootschap toegetreden en 
 zoodanig door het bestuur  toegelaten de heerj.

, Bouwk.  Johannesburg
idem  adspirant  de  11.  [  teeke-
naar te Amsterdam. 

.  verzond het navolgend schrijven : 

 Januari
 de Vereeniging,,] )e Ambachtsschool voor 

 < "  te . 

 Bestuur van het Genootschap
Amicitia "  te Amsterdam  hebbende van 
l'w krachtdadig  om te  eener 
Ambachtsschool te  lilversum, 

 dragende van het  van den (iemeenteraad 
van  vereeniging ten be-
hoeve van de  dezer  school  voorschot
verleend
eveneens  het

 van / . gevoteerd werd voor  aan-

koop van  benoodigden grond voor  bovenbedoelde 

veronderstellende dat Uwe vereeniging na  zeer 
 tot  voorbereidingen 

 tlie stichting zal  en derhalve zal
tot de keuze
veroorlooft zich l '  zijne  te  te geven 
dat  tlie keuze  het onderhavige

 gevonden worden dan het uitschrijven 
 algemeene nationale prijsvraag. 

 bestuur  niet onbekend, dat deze wijze omte 
 tot  keuze van den  niet

stemming vindt, doch  reden te meer  om l we 
vereeniging te wijzen op de  breede 

 keuze van
vaststaande  worden
Behalve  middel van  prijsvraag wordt tot heden 
in de  gevallen den  direct gekozen en 

 gekozene  directe opdracht gegeven. 
 voordeele  zou zijn  te voeren dat 

de  van wie  opdracht uitgaat, 
 veel  dan lïij  het uitschrijven van 

 indien
 prijsvraagantwoord het overleg tusschen op 

drachtgever en bekroond  doch het 
tegendeel  Eerst  begint het  overleg 

 het definitieve ontwerp doet  evenals
 bij  vrij e opdracht  beginnen  wanneer  de 

 <>p  gegevens gebaseerd schets 
ontwerp  opgemaakt, 

 doel van  prijsvraag
 zijn, het verkrijgen van  al zijn onderdeden 

afgewerkt project, gereed voor  aanbesteding, doch om 
 groote  de

bepaald geval te verkrijgen , wat
vergelijkin g van verschillende oplossingen  ver-
schillende  op denzelfden  gegeven. 

 dat het op  prijsvraag-
programma  samengesteld  ol  met 
medewerking van,  kundige en bevoegde per 
sonen. 

 van
gebrekkig  wereldkundig  werd, is 
in  gevallen de minder  goede  van

 te

 Nederlandsche bouwkundige
aanleiding gegeven: 



A 

ie. tot het  Algemeene  voor 
Nationale Bouwkundige  waarvan  af-
druk hierbij  gaat. 

 tot het in het  roepen eener  Permanente Prijs-
vraag-commissie,  taak het  prijs-
vraag-uitschrijver  met raad en daad bij  te  en voor 

 lichten  der  juryleden
 prijsvraag-programma. 

( )mtrent  uit
1  Weesperzijde

Voorzitter , C.  Architect, 's Gravendijks-
, Secretaris en  'aulj.d e jongh, Architect 

.  J O  vindt U 
in  bijlage meerdere

n Uwe vereeniging,  zeer
vanhet onderhavig geval  het prijsvraag-
systeem, besluiten  daaromtrent  ge-
gevens  verschaffen, dan kan zij  zich verzekerd
de Permanente Prijsvaaag-commissie  te
(>ok  Bestuur  stelt

t de

 ( renootschap 
 et

w.g. . A , Voorsitter. 
A N E , Secretaris. 

s  geworden
 gegeven

 twee
.  de  Februari  de Ver-

eeniging , ,  kunt  Vriendschap"  te
 verwacht.  )eze collectie 

zal gedurende  tijd ,  te  in 
 Genootschapslocaal

A N E , te Secretaris. 

S T OVE . 

 )insdagavi  er  de  Amsterdam der 
 tot bevordering der  het Ge-

nootschap  et  en  „Bond van 
Nederlandsehe  belegd 
ter  van  P.

heid  vinden iets mede te  indrukken 
in lut  land  den dollar  opgedaan. e groote 

 boorde vol  tic
G.Bzn.  tier
ging een woord  tot  Berlage
Spr.

 op  die  tic 
president der l Ar t  der  Yale University 
en  [award University geroemd werd  voor 
Nederland, iemand die  uit  land durfde 

 heer  alsdan het woord erlangend, besprak 
zijn  in New-York, tlat

 indruk  van  Aldr a gewend 
 tlie  bekend  tie

welke daarvan  tc  zijn,  langzamerhand 
 geweldige

 licht-  schaduweffecten, die  schilder-
achtigs  invloed  doen gelden. s 

 schilderijen, etsen, ja zelfs ge-
dichten  en  te

g  het  die groote gebouwen het 

 het
uitzondering de  niet  (als  uur 

 die dan op 
 zijn  minder 

 lichtbeelden.

 geweldig. 

maar

 Chicago  maximum
 wel 

 behandelt dan  New-
York : n Square met de reuzengebouwen, naast 

; het
bouw  New-York

 moet worden; gebouwen 

 heelemaal  zeldzaamheid.
 periode onzer  zeventiger  en tachti-

ger  jaren,  1
Amerikaanschen
het geweldige  de  ge-
bouwtjes  is het dat de gemid-

 dan

 Newhaven, waar-
van  op  doek  zien, die aan onze om-
geving

 hij

 opgeofferd.
 op

Terugkomend  New-York en de
 voor  New-  zouspr.echter 

het
 van de reuzengebou-

wen verzinken  het niet. Als voorbeeld  spr. 
 projecteeren, nauw ingesloten 

 andere 
 gaan

e  tot
 Soortgelijke

 dan  architectuur, die  afhan-

de Ecole  uit-
 stijlen, zelfs

landsche  >e
bestaat
dan
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matig geplaatste vensters;afgesloten  klassieke 
 of

 in

geen  cijfers
 waarvan

 Amerikaansche  enkele 
 tc

 in

 in wording;  daartoe
 bouwmeester  Sullivan. 

 verklaarde spr.
van omcieele

 wereld
waar:  fries om  is

 ware  beeldwerk.
 ónze naalden

uitkijkraampjes ;  barbaarsche
 in

 tc

 verwaarloosd  want
 waarbijzij n 

 aanpassen. 

l  zelfs
 in Griekschen tempelstijl e 

 inrichtin g  echter
 werksysteem  Sullivan  meerdere 

aesthetische  verband met de constructie, het-
geen

 gereflec-
teerd

 Sullivan  en 
i deëe l  las spr.  waar-

 te  Een
 kolossale en-

ergie  kracht;
z  leelijk,  er  kracht  uitgaan". 

 laat  bouwwerken  Sullivan
 o.

de r 
in  vertoont
volsten architect  Amerika, d Wright ,
 in  effecten.  meesterwerk is

 in

 geeft
den  in- als

 van
 dit van  landhuistype van d Wricht . 

 tot
 enkele  van gebruikskunstpro-

ducten, de  cultuur
 in  eenvoud

 de  den natuurlijke n zin 
voorschoonheid

 groot  aldus

cultuurlan d dat  de kenteekenen, nu 
 dat

 wezen, met als reflex een Vmerikaansche ar-
chitectuur, die  verbaasd  zal

 van uitgaan, dat isspreker's vaste over 

e heer  dankte den heer  Berlage na 
 de  levordering der  „Arch i 

 den „Bond van  voor 
 voordracht, waarbij  het auditorium 

 afloop  had een souper  plaats 
 vrienden en vereerders van Berlage deel 

 hij  gehuldigd  de . . 
Baanders,  van  et Amicitia' ; 

 „Bond  Nederl. 
 (

 lac.
 „Vereeniging  Ambachts- en Nijver 

heidskunst"  en Van (rendt, student aan de ,,  echnische 
 loogeschool.' 

 van den d  werd een ge 
 en huldebetuiging  Willem , 

 alle aanwezigen onderteek.end, dezen  toe 

 Baanders,nogmaals het woord vragende, sprak 
 komende dag ons brengen  wat zoo 

vuri g t gericht op het 
 van Amsterdamsch . . 

.

B. G V A N T E . 

 bekendgemaakt 
de

o „ A N A T E  T OT "  de heer 
A.  Amsterdam. 
 )e  de

"  en „

. 

 het  bovengenoemde
" gezegd dat 

het te „stelselmatig" is  )it  het
drukfout .  „schetsmatig". 
Bij  de d e 

 der bepalingen..  „derbeplantingen". 

 ti n  perspecti 
 van  nieuwe gebouw der  „Groote 

Club"  dat  op
 en  'aleisstraat  de  verbreed, 

 verbreeding de
het

t  deze afbeelding, na een 
 inhoud  volgende: 

 het  op
 ontwerper  gemeend

der  te zeer  daarvan afwijkenden 
 te  inspiree 

 te  klassieke 
 gevonden .a. 

 het s te  de  -akenhal te  e.a. 
 v an

http://'aulj.de
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twee verdiepingen doorgaande pilasterordonnantie met 
kroonlijst , fronton en balustrade het motief van Jen ge-
vel, waartusschen  baksteenmuren  gewenschte 
kleurschakeering  brengen. 
Architect is de  Th. ('.. Schill." 
 het voorgaand  van  orgaan verscheen 

 reproductie naar de perspectiefteekening van de 
door  den architect J..  van Straafen ontworpen „Bijen-
korf"  aan het  lamrak en  lam. 

e beide gebouwen  behalve wat de overige 
bouwblokken in de toekomst zullen te zien geven,
het aspect  van het herschapen  lamplein.

 zal dit middenpunt der hoofdstad  ver 
 het in het  van de

geheel in aanzien zal zijn veranderd? 
 le  tijenkorf , .b.een oppervlakte beslaande van  -' 

 opgetrokken in  eeuwsche architectuur 
met gewapend beton als hoofdconstructie  de 
(iroote  lub-ontwerper  op de
producten der  t7eeeuw. s hier  nog commentaar  noodig? 

e genoemde bouwmeesters  echter
 ïrzij n  eeuwerséén, twee  driehi mderd jaar 

 bij  Zwijgen wij
dit, indien er ooit mi nieuwe kunst sal sijn, en dese komt; 
indien dan cru cultuur sal sijn gegroefd uit den drangvan 
den natuurlijken loop der eeuw zelve, dun sullen dese 

 ejenwers duur waarlijk geen schuld aan hchben.

N V \ \ .  >E . 
N V A N A O T E L . 

 hierbij  gereproduceerde  toren van 
het Palads  lotel  de afbeelding van  frag-
ment  een  modern  bouwwerk aan het 

n ; waarvan de tweede al-

-aan/icht
 door  den Architect ,

 diep  gek
 plaatse bijna  wordt toegepast, afgewisseld 
 hier  wat graniet. 

 toegepaste handvorm baksteen met domineerende 
/ i j n . 

 lit  ook, tc oordeelen  dc  alge-
meene toepassing,  in tc
 leze  van conseptie, evenals de ge-

heele  bezit dezelfde goede eigenschappen  zijn 
buurman van ; doch is veel

 voornaam. 
 le  met

 voortgezet.) . 

. 

 V  lll-.l N  C'. . V A N 

, , V VX A N T G E  EN E :s

 schrijver  in  voorwoord: „di t werkje is be-
stemd voor  schildersvak  stelt, in 

den graad  huisschilderen
Verder voorbou

 die belast zijn  tic

Ziedaar  dus, voor uien  schreef. 
 Cuypers n de 

laatste jaren  handboeken voor  de ver-
schillende  Ut mag als een 

 verschijnsel  dat
 zien aan de

werken, die  gebied  den ambachtsman be 

 waarom
 inleiding vangt aldus  < r  het  in 

technischen  verstaat  het  opper-
vlakken van materialen met een min of meer  vloeibare 

 welke tic eigenschap  na  tij d 
 om te  in eene vaste, harde, elastische, zich 

sterk  den  mdergrond hechtende laag,die de geschil 
dc  voorwerpen aan de
volkomen afsluit en  uitwendige,
nadeelige, invloeden. 

t  schilderen heelt een tweeledig doel, n.l., 
verduurzaming en verfraaiing. 
Ziedaar  wal de

 over  tc  hoe tic schrijver
Gemakkelijk  tlit , wij  behooren feitelijk 

 tot  wien  handleiding geschre-
ven werd,  in dit  tlat  in 't schilders-
vak  bezig ons te bekwamen 

schilderwerk, wij  zouden dit werkje om zijne uitvoerig-
heid en verstandige indeeling in

Want  het,  Van  taak die 
hij  zich  opgevat.

 van het  verfkwast  het 
 verf, stelt  het  van 

schijnbaaronbeduidende handelingen, duidelijk
Bij V springt duidelijk in  oog - wat 

 opzichte van  lood  vraagstuk. 

 af,
uitspraak

 »ns tic  u  anders  »en 
 tic  van  aangeeft. 

k \ behandelt het schilderen van nieuw ijzer-
werk, het volgend  tic bewerking
geschilderd ijzerwerk.  beide hoofdstukken heelt

 lij
 voldoende  worden geconserveerd, steeds 

 dringender  de orde zal komen.  [ij  weet hue 
 het

 stationsoverkappingen
 in  handen.  geschilderd

 het  onze bruggenschilders, 
die  ct.  uitvoeren  Een
er  over  het schilderen van ijzerwerk  praktij k 
veel  ligt  moeten
aan  zoo deze hoofdstukken de uit-
werking  ernst

 kan  hoogelijk
 hoofdstuk  kan  opgemerkt, dat het wel 

 buitenpleisterwerk bij  te plamu 
 schrijver  het tegendeel beweert. < lok

niet iederen  schrijver  eens zijn, waar 
deze  tlat het  eene sterke matverl 

 buitenwerk

 het  gezegd 
wordt,  en kan  zijn.
schrijver  betreedt in dit  waar 
op de  zich  thuis

 verven, vuurvaste verven,  igvaste  erven, 
 weinig

maar de  Van  foek . 
 loofdstuk , het werken met verfspuiten,  wel inte 

ressant om te  le  van  hoewel niet 
 onbekend, ook al omdat  maar 

heel  tc  het  toch wel goed, 
er  te

Ten  hoofdstuk XX
 Voor zoover  aard 

zijn,  en waard om te behartigen. Waarde 
 over  concurren 

tie,  gaat.
 kij k op die dingen te

 let  kan gezegd worden, dat de schrij-
 er  gegeven  wat hij  het voorwoord en  inlei-

ding  toegezegd,decatagorieën personen, »irwien 
 dc wijze  schreef,

Amsterdam',  Jan. .

VA N 1U1 >E E 
T E WETEN . 

 b i L . 

O O A L S  weet,  het niet alleen bij  den mensch 
tlat „Spel"  < lok  dieren-
wereld wordt het aangetroffen. e aardig

 'n stel  honden  over  elkaar  te zien 
 km  grimassen
 doen gieren

(lok  < lok
 dien vlucht  ge-

noegen  dansende, heerlijke golflijnen beschrijven
 hooger  ontwikkeld het dief,  hooger  ontwikkeld 

 n"dt n
 (dat is in zijn georganiseerden)

 hoofd 
 in  en in

 beide  afgescheiden



A 

elkaar  kunnen  doch  elkaarover-
vloeien.) 

 natuurlij k  doel, dan de har-
monische ontwikkeling  en geest  bevor-
deren" 
 )oor  verschillende z.g. Verlichten n

 enz. afgekeurd; doch dit 

Ondanks de misbruiken,  dezer 
 kunnen geven', behooren  tot de

oefeningen tot de  van  vernuft
 ; zij  leeren

„consipieeren", dit is
Vooral  het

 En  verscheiden  de 
 Welk een afwisseling! Welk 

 worden onder  de
 aangetroffen. 

Eenige  daaronder  de  En 
 „Het Spelder konin-

gen hel schaakspel.  er  ter  dat
 let 

 de
mogelijkheden, en
het zuiverste

 ook bij  dit

 van  overschoon 
 der  sde . wil ik 

 bijzonderheden over  het  mede-
deelen die ongetwijfeld ook

 dit  het 

 figuren

 aantal  op deze 

en  onbegrensd zijnde

'n

worden
Wat  schaakspel  het 

 den Grieken,
'r s

 geworden,  men van meening, 
dat  in *

 landsdespoot

 op  schaakkwadraat één korl
 tweede  op het derde  en

cw.: 

 bevatte

U
 „Scliah"

 Europa

No.
Wat  gecombi-

ivoorsnijwerk en houtintarzia en
 Florenze. 

 het  toegeklapt worden,

spel. (Overdruk uit
 wat het  <ipmerken 

dat in de middeleeuwen Soms plastisch wonderschoone 

 Op  dan
 waarover 

 de levende  leiding
 voor 

eenige  vermogende Engel-
 of  dergelijk n 

 de

 )e 1  op
van  )oorgangshuis  verwaarloosde meisjes"
Apeldoorn,  verband  uiterlij k

 Bazel 

Sticht?", daaraan toevoegende,

de  archi-
tect  in

met  zijdestelling  ook,in elk
 van

En
wenschelijke  den heer e  in

 de waardeering appreciatie)
 verband houdt 

file:///RCHITECTURA


met de directe bestemming en dat eene uitbeelding
dat  de architectonische  te zijn. 

 architect  van
af,  bereikt heeft, 
raakt den grond der  met. t  voor  dat de 

en verhoudingen, doch  voorgenoemde zeer  zeker 
ook medewerken  archi-
tectonische  elk

 zijn  de Bazel te 
vernemen  zijne
vraag van  Plate ook

 niet  nu in  staat, 

 lat  bruikbaarheid van  tegelijk 
 uitbeelding

 wij  o  in  „Ou d Bussum"
 bovendien  harmonie

hygiëne en  in E A A S . 

Ter beantwoording van bovenstaande opmerkingen 
diene  ik  vraag

 in  verslag zie; dit komt omdat de vraag en 
 zijn weergegeven en juist van 

 vraag  heelt. 
 )e , , waren er 

 bij  in
 wat  eigenlijke karakter  van 

 type  men dikwijl s daarvan maakt ? dit is een 
quaestie  inzicht k dacht daarbij

 in  pedagogi-
sche  verzorging van minderwaardi-
gen;  reeds gevolg wasdat  kategorieën van 

 vroeger  in z.g. gestichten werden opge-
sloten, nu in  verzorgd; 
uitteraard worden  geëigende

(lp bovenstaande liet ik volgen „mij n opgaaf was een 
doorgangshuis voor  verwaarloosde kinderen, een tehuis 

 tot  meisjes, ik meen dat het karakter  het 
bouwwerk met  doel in overeenstemming

 het gedeelte  vraag dat niet in het  op-
genomen  meer  de nevenbeschouwing in het ant-
woord dat wel in het verslag staat. 
k  de  nu

zal en dat  niet  te  mijne mee-
ning omtrent het voorname architectuurprinciepe,
en  betreffende, zich
voordracht bij  de conferentie  het

 in  heb ik op  na-
druk gelegd. 
k wil  tevens gebruik maken om 

 in het
te rectihceeren, dit  echter  eenvoudig gebeuren dóór 

 schrappen van één woordje, nl. het woordje niet
'teind der zesde  v.o. kol.
Volledigheidshalve volge, dat ik  der 

 heer  Zwagerman, welke den grond 
der  zeide, dat hij  een fout maakte door  te 
meehën dat systeem  controle  vrij e 

 hij
 in  van

 de spontaneïteit van den geest,  visie 
van den  in die  een

 doet 

 karakteristiek  zijn 
 in ot  in 

 in  zaad,
t  zijn

 deontplooingen  geschiedt. 
. E A Z E L . 

T S V A X X
G V A N

 de  Voordracht  B. en W. om  uit 
te noodigen,  tot .  Binnenl.  te 
wenden met eenige vragen  de
huis-quaestie; met de  B.en W. ten geleide 

 deze voordracht;

Scheltema en  amendement op
 de  en  van 

de  Vliegen, Wibaut, Van  Van 
, Gulden,  en  houdende 

 Voorzitter  deelt  van
.

 Fabius, Boissevain,  lendrix en 
s het

 dit
 voorafgaan. e de (ïemeentewet

dit  als meerden 's
het n die  wor-
den, of het onderwerp  besloten  worden 
behandeld. 

e  op.  Ge-
meentewet  in

 het doen  niet op de 
begrooting  of de daarop

 dit  met name

 Voorzitter  zitting moet ver-
gaderd  der  leden het
 )e  gaat over  in comité-generaal. 

 drie kwartier  de vergadering her-
opend. 

 Voorzitter  mede, dat in de
 dat  behandeling der -

voordracht, in  géén  in 
 voorafgaan.  )e  dit 

 tot heden  A

Geduld,  in één

. 
 Genootschapsprijsvragen 1911. (Zie de programma's in 

No. 43 1911);

E G No. 6. G 10 U  1912 

A 
N V A N T > 

E V A N E , U N S T- J . . , T . 

N 
E T . 

. Als gewoon  wordt voorgesteld  1
bouwkundige te  de  Jos. de 
Jonge en G.J.

. G - EN O O G E -
. 

 driejarigen  dezer  Afdee-
ling wordt op  Bestuurder  Afdeeling, 
gehoord de docenten, het diploma toegekend  de 

 ). Saai  W.
dam  Coenraad te Zaandam.  )e diploma's  op 
een  datum in een ledenvergadering 

A N E , / <  Secretaris. 

N

Op  der  Genootschapsprijsvragen, glas-in-lood-
venster  trappenhuis, kwamen twee antwoorden 

 „Primu m ,
 „Adelaar" ,  teekeningen. 

Voor  de Jury, 11. A.J. . 

. 

Wi j  vestigen de aandacht onzer  leden en lezers op het 
 afgedrukte  de Eere-prijs-

 „Godefroy" , een Studie-prijsvraag voor  een Ar 
chitectenhuis. . 

E . 

Zooeven  de 6e aflevering van den  gen jaar-
gang, inhoudende de plannen, de ex-en interieurs van 

g enScheveningen,ont 
worpen  en uitgevoerd onder  de leiding van de ar-
chitecten n k te

 aflevering, die vertraagd
 de drukkerij , wordt spoedig  door 

aflevering  20Sten
Nog  alle leden  et  abonnéop 

 bij  Administratie . 

. N 9 . 

. E . 

Als ontwerper  het motto  heeft zich 
 |oh. T. , architect te 

. 

 de  Utrechtsche leden van het Genoot 
 et A."  is onderstaand adres verzonden : 

(ïeeft  verschuldigden eerbied te kennen de
Utr .  het (ren.  et  dat  met  be 

 genomen  van het door . 
f a ingediende  het weren 

 op  bij  de Staten der Provincie 
-

dat  Club het noodig acht  Uw College 
 overweging te geven het  irstel  genoemden heer 

te willen aannemen, gezien hebbende de brutale plaatsing 
 schreeuwende en onoogelijke  de 

bij  provincie
datgenoemde vereenigingderhalvemet  leedwezen 

 beginsel,  dit „reclame-
maken"  aankleeft, het natuurschoon ondermijnd wordt 
en dat zij  het ten >u, wanneer  O

 een verbod,
verordening  heer f a 
neergelegd,  te nemen en toe te

 doende, 

de  van het (ien. „A . et \ . " 

 oor sit ter:  rste Secretaris: 
(w.g, . .g, E AAS. 

G V A N E  G E W O N E -
( i, N G U

- L X . 

 )e voorzitter, de heer .  Baanders, opent met
 de aanwezigen  vergadering, waarna de 

notulen der  irige  en onveranderd goedgekeurd 
worden. 

g  van  inmiddels gepubli-
ceerd adres dat  onderteekenaren verzonden 
aan  E. den  Binnenlandsche  te 

 tegen  herhaalde uitbrei 
 van  fragmentengebouwen inden -

tuin.  voorzitter  noemt deze publicatie voorbarig en 
 van degenen die  op

tiatie!  vreest dat de zaak 
daardoor  zal geschaad  iveel  afspraak 
tot geheimhouding veroorlooft doet  voorzitter  mede-
deeling van lut verloop  Uit  geobserveer 

 toestand bleek dat 't  voi irloopigopdeze 
eenigszins gedekte wijze
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trom te  »eren.  let belang  daardoor  gebaat 
zijn.  heer  Weissman, die geen gelegenheid had de
tijd s bijeengeroepen vergadering bij  te acht bijeen 
zoo belangrijke  een gezamenlijk optreden der  ver-
schillende corporatieën nuttiger  en meer  doeltreffend, 
in ieder  geval  dit meer  gemaakt hebben
dit adres  een groep willekeurig gekozen personen. 

 «rzitter  is van meening geweest  i r
moest voorafgaan. Verschillende gegevens  erop 
Jat directe openbaarheid minder  goed

 heer  Weissman blijf t  meening  ernstig 
pr<  moet  kunstwereld  voordat 
A t v A . daartoe  initiatief zal nemen;  't onver-
klaarbaar  de u i w
zooals  herhaaldelijk  is,

 er  iets 
bereikt

 tot
 protestbeweging  op

 wachten; geheimzinnigheden

 >c  tlat  gedachte
 eest;  egende is  actie, 

zooals thans opgezet,  uitzicht stelde. 
 z.g.n. onderonsje

 voorbereid. 
' w  Weissman,
heer  [ongh voor  A. et A . zich in verbinding zal 
stellen met zustervereenigingen  gemeenschap-
pelijke actie voor te bereiden;  voorstel door  den 
voorzitter  wordt overgenomen, he behandeling

Bij  ingekomen stukken wordt behandeld  schrijven 
 Ver. tot Bev.  Vreemdelingenverkeer, ons 

bestuur  uitnoodigende deel  houden be-
sprekingen  ontworpen door  den se-
cretarisder  Nijverheid
hoeverre  zoude e 

 bestuur  als gedelegeerde 
aangewezen  zoodanig de eerste bijeenkomst 
bijeewoond, waar  besloten  onderzoek. 
Besloten  veorloopig aan het bestuur 

 te

 vijfta l candidaten voor  lidmaatschap 
 irden bij  ballotage  algemeenestemmen

 heeren  de , Chr .  Schaaf en G. 
11.  vorige vergaderingzijn geballoteerd 

 zoodanig geïnstalleerd worden. 
 erlangt de heer  woord tot t 

hi  zijner  causerie: . 
Vooraf  onder  aandacht,  tlit  aan-
leiding  ingezonden  ,,.\. . 
Courant" ,  voor , Bijenkor f en 

 Schoonheidscommissie is uitgeschakeld 
geworden.  Commissie  Gemeente-
raad ingesteld, dan wa i t - tlit onmogelijk geweest. Spr. 

 andere vereenigingen
bespreken  overwegen, wat daarin te doen

 dan  aangekondigde causerie
 gehoor  de hand van een aantal projectie-

beelden  steden,
eenige  gebouwen
te

Eene vergelijking tusschen  kerk  de  eeuw en 

bouwwerk  den Amerikaanschen architect d 
Wrich t geeft  't slot den heer  aanleiding tot 

 protest. e vergelijking in weinig waar-

 woorden  dezen
 nadrukkelij k  te

 geeft
tie

 op
 tie

tie  Wricht ,  hetzelfde 

a
 incident

 tie . 

T  T E . 
 No.  October  1.1.,

werd  gevestigd  gevaar, waarmee 
 het m werd bedreigd, < r  meer 
 het betreffend  gezegd :  het

de  maal
 het  heeft geduld. t het

 te grijpen  tc  te
tlat meerdere uitbreidin g

 prij s  niet alleen op oude, 
doch  op hedendaagsehe

t
e

voorbeeld van  van het 
 het oog  uit te
 zoodat  die 
 .uijkenstraat,  van het , 

 het  benevens denzuide 
 dien

' i e 
schilderijen, welke  elders

 hedendaagsehe
 daarbij

 pas
opgestelde  van tic Nieuwe

 sloopen  andere
 dat er

n
 het daarom verdienen

 protest ter
 te  toekomen, opdat onze nakomeling-

schap  die miskenning  te
 wij  menigmaal

gesteld,  tlat  het  tlat
 beschermden,  voor  die on-

zer  tijdgenoi »ten  hadden,  te
deeren.  waarschuwing

 van tic  actief optredende (Genootschappen is 
het doel

 tie Genootschappen
het  behandeld  waarschuwing toch 

 gebleven. Een

gal  de Staatüsbegrooting  en de debatten 
daarover

 voorloopig  het
 het navolgend

gericht  Excellentie den  Binnen-

 verschuldigden  te
t

leelijk het  hoofdstuk  staatsbegrooting  het 
 Uwe Excellentie

 vergrooting
staanden  het

 behoeve
ding der

 het  spoed 
 het

 voor
 zij

 indien

 is geschied; terwij l zij  over-
tuigd

 zij

 kan worden 

 fraaien zuidelijken museumgevel
 onmogelijk  daardoor tevens  aes-

domineerend 
 Amsterdamsche stadsbeeld

schaden;
 dat aangelegd 

 ditzelfde
 stadskwartier

 waar-
toe  deze

 zuiden
 Nacht-

wachtuitbouw  waardoor  ontstaan
 reflexen onvermijdelij k

uitbreidin g e

 terwij l dan echter 
 verderen 

bijbou

 Uwe Excellentie
 indien
 worden uitgebreid,  noodige 

voorbereiding  van
bouw

 ; terwij l zij  vertrouwen  de 

harerzijds metterdaad  bevorderen. 
En intusschen

 uitbreidin g der] )ruckercollectie, 
 voorloo-

 onder
zelve, waarin  t l o or

 zuivering  gedeeltelijk

 fanVeth, . de Bazel, Prof. A.
 W.

 )r. Brugmans, 1 )r.  A .J . Joling, 

 1  W. , C. W,
,  Berlage, W. de 

f
Van  A . G.Bzn .,

z  C.

 Toch 
 toegevoegd welke 

 vergadering 
 onzer  bestuur 

ders,  vertrouwelij k

e  fragmentengebouwen,  bij 
 zuidelijken

 daarmee het geheele aspect,  het
 land uit tie tweede  eeuw 

r 
 aesthetiseh  waardelooze

 het
 tlat

 toegeruste nakome-
lingschap het  itste  verdwijnen. 

 zal  het  waardig-
heid  zijn  het

 het  menschheid 
gal. En dan is 't  zelfsprekend tlat. behalvede

 het  die van den n zal 
 opgevorderd.  het

 schennis plegen zijn  vernietiging 
 het  bezit; doch  dit doen 

 de daaraan besteede staatsmid-
delen, behalve  misdadig,  zeer 

 dulden  verspild, 
 tic taak van  kunstwereld, draagster

de verantwoordelijkheid tegenover
 het  tijdi g  ernstigte 

 is,  dat
 het

 van  van
 het  kunstenaar  diens 

 het  kunstbezit 
 tlat  raadgevers deze 

waarschuwing  willen "  >r 
bereidingen  veroordeelen, en
vendien ontoereikende,

 aandacht  het  van

. <
G V()(  EEN , 
N E J TOT -

G . 

< hjist/irijving. 
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Begane (hond. 

 's te Ven iü p ing. 

Tweede \ 'erdieping, 

Gedeeltelijk Sousterrain 

Teekeningen* 

 van Toelichting

 der Ontwerpen, 

o.

 7óór of' op 
 </  a.s.

A 

SA

E T V A N T ) < >X. 
 het  van den gemeenteraad van Vlissin-
gen om de beslissing
St. Jacobstoren uit te  tot  volgende 

vergadering, wendde het lid  dien raad,  A. Sta-
verman, zich tot -tal Nederlandsche architecten 
waaronder  verschillende van  het verzoek „t e 

 mededeelen, of gewapend beton voor  torenbouw 
inderdaad de voorkeur  verdient . w. 
of  de duurzaamheid van  veel
vertrouwen  die  't

 onaardig uit de door  den vrager  ont-
vangen antwoorden het  zaak- en belangrijke te 

e . A .J . Baanders schrijft : 

. . Berlage schrijft : 

 le  Cuypers schrijft : 

 1  |. T.  Frowein (arch,  den
gebrande 1 schrijft : 

 >e  [eer  Jac. van <  schrijft : 

file:///1oct*


4 6 

 evengoed
 gedacht  in

 beton 

 het echte n

 bestond, 
g

 het
g

 den
 Vlissingen,  L'

mededeelen, n n  m

 veel

 UEd.'s

 te

 de

 ande
 uit d

 van

n

e
 is,  dient

n n 
 St.

n
 betonaanvullingen  tusschenpoozen

e 

 de  van
n  Óm  le

lood  ge-
wapend

 lucht
 beton t , 

 bekleeding s
 stopgezet,  van . 

 >. A. X. t
t  V

 toestand

n n  destijds 
. t

Een
tiseh

 indien 
 ande  had

 de
 van

 le jonge bekendheid om  te 
Vlissingen  mogen  aanbevolen, 

 m.  te

n /e  tijd
 dunne  in den  e

 kan m 
niet gelooven  gewapend  en  de 

,  van
 blootgesteld. 

 tie  volledige te
 deugdelijke 

,  bekleedingen n  en

 W.

 de
beton

. 
 afhankelijk

 geheele  van den
-

stande van
l

g e
d

g  Vlissingen
 vaststaande d 

 om

 misschien  vande 
 omkleeding  afgesloten 

l ,

 arch, voor  den monumenten: 
 gewapend

-
 deugdelijkheid  dit ,  zich 

 schoonheid 
 behoeft

 daa
e invloeden n 

l

 tie  eikenhout
geschieden. 

 Peters,

 gewapend beton
,  uitmuntend

k  nog t
e e  vijanden

 levensduu het

d  Vlissingen tot  beton 
,  dat

in n klank zal ' 

 oude
gesteld, -

g van  hout. 

g n 
toi  minimum . 

g  om
 zonde  geld.

t  alleszins
 ut ij . 

 noodzakelijk 

n
d  onbekleed k  loodbekleeding 
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noodzakelijk d niet
 te  de  en

 en

 de n in gewapend beton 
houd  voo  een monstruositeit,  te

 gewapend  debiet n
 te n  voo

d

 oude  volgen; oogsten

 tie
d ,  toejuich,

 voo  indien
 gewapend

 degelijke  monument t
d  ook

d
 ik  bekleeden  en

.
tueel noodzakelijk

, e
j  eene , -

kelijk  ik n
n weten, e

,

 in  gewapend 
 en d  van

 doch  ik 
voo e  noodig  gewapend-beton-

e . 

 beleefd d n  UecemZe  ik de 
 te

 en
e

 tlat gewapend
n van ,  welk

 de g n
 aanbe-

veling , 

Bovenstaande adviezen
 uiteenloopend  vaak  tegenover 

elkander  prijzenswaardige daad
n  genoemd worden

 voor
 meeningen  bekend 

 schrede  weg

 gewapend beton 
 meerder

van  het materiaal van dc toekomst. 
 van het gewapend 

aard. 
Verschillende adviezen geven bovendien blij k

 van begrippen,

e  „Architectura" , 

aanleiding
kundigen  hierboven  onderwerp. Ver-
scheidene ervan

 voorkomt

Voor  Vlissingen is de  gelijk door  den 
 n.l.  t<

al of  worden opgetn >k 

 is  gewapend
te verkiezen? Wenscht men den toren in zijn oorspron-
kelijken  weer  te bouwen,  ook

 de  stijl
. i .  daarvoor

 de bezwaren door  verschillende der
bouwkundigen gemaakt tegen  gebruik  gewapend 

 voor
 let

 indien  materiaal is afgedekt; 
 die tengevolge stuk vrie-

zen,  zou

 )eoorzaak  scheuren wordt
 tie aanwezigheid t is

teneinde  de  tengevolge  weersin 
vloeden te  voorziet  dit aan de opper 
vlakte van eennetwerk van  zg.„krimpnet\ \
(>mdat  ongeveer  gelijke uitzettingscoëffi-
cienten  no<  tengevolge 

 werking van  Als voorbeeld  ver-
woesting tengevolge van  wordt genoemd de 
kap op de  van het  [aarzuilen.  )eze  is

 betonijzercon-
struc tics werden  de uitvoering was opgedra-
gen  v< >ldoendeonderlegdepersonen.( )p  ge-
bied worden  de kinderjaren fouten gemaakt. Te

 tie  krimpnetwerk 

 tie  te  lit is — indien  afdek-
king  heeft met  mastiek, asphalt,

 >k  >etl  duurzaam,  verscheidene 
uitgevoerde  zooalseen 

 statii  tie  te
dam,  , tie  sch<"  ilgebouw
ik- Nederlandsche Fabriek van Werktuigen en Spoor 
wegmaterieel  feestgebouw
ik- Nederlandsche (  Spiritusfabriek te 1 lelft
tic  l

Oliefabriek  voorbeelden zouden met vele 
 worden vermeerderd. 

e -constructies zijn
 er  bestaat geen ervaring omtrent de 

duurzaamheid.  redeneering 
 bij

 stand
Een ijzerconstructie

 is waar.  be-
 bij  brand  blijf t

draagkracht behouden,  door  hitte 
 dientengevolge  het

bouw  gewapend
tit  bij  ijzerconstructies voordurend
roestvormingmoet worden

 of  tie  langen

verteering  is bevreesd voor 
n

van  middelen om ijzer  tegen roesten te vrijware n is 
hette  of  dan  ik

 ge-

sloopte  ouden datum
 dien tijt l in de beton heeft gezeten 

 tlat  dag kwam. 
 soliditeit



48 

 1

. 
 voor Bouwkundig-Opzichter, Bouwkundig-Teekenaar cn 

Uitvoerder -con Bouwwerken, ingesteld door de  tot 
Bevordering der Bouwkunst en af te nemen in

 F.

 Genootschapsprijsvragen 1911. (Zie de programma's in 
No. 43 1911);

 f  f

E G No.  17  1912 

A 
N V A N T

E W O N E

 8.30 U U

 8

6.

E V A N N O S. . . 

 11. 

 1

A N E , re Secretaris. 

 derde  ontwerp van 
een hoofdingang voor een deftig woonhuis,

. 

 11.

G V A N T . 

E

n

V ,,

 y. z". 

6.

E » E. 



.so A 

P. A. . t 

Velen  zich  de algemeene begraafplaats
m vereenigd om de laatste eer  bewijzen

den bekenden stadgenoot,  heer  Weelaenburg, 
na  langdurig  daar ter  overleden, hr 

 vertegenwoordigd het  van Bouwkunst 
en Vriendschap, dat van de Ambachtsschool, dat van de 
Academie van  en technische
schappen, het hoofdbestuur  de j
Bevordering  Bouwkunst, het kerkbestuur  der  oud-

 gemeente, de ci rtlectanten-vereeniging C< »r 
Unum  Una en het oud  * ondersteu-
ningsfonds. Voorts  directeur  der 

 van architecten en bouwkun-
digen uit die stad. 

 graf geschaard  de 
 Otten, het  namens  en 

Vriendschap,  laatsten groet  haar 
oud-voorzitter  lid van verdienste. 
Zeven  hij  voorzitter
Vriendschap  en als zoodanig bijgedragen

 vereenigingsleven onder  de archi-
tecten.  Vriendschap

 nagedachtenis niet vergeten worden.
 blij k van  legde spreker  namens de 

vereeniging een  het graf. 
 >e ,  uit  het bestuur 

der  Academie van  en technische 
wetenschappen, herdacht met  woord de

 overledene, die, als leerling
de  gekomen,  als  met 
woeker  weergaf wat hij  leerde. Weeldenburg 

 persoonlijkheid,

Tot slot voerde  de Clercq uit den  het 
 Bevordering

 welkerhoofdbestuur

neming venden,  hij  van 
vaarwel

J. F. , f 

Woensdag jl . is hier  ter  in den ouderdom van 68 
 overleden de heer  J. F. Staal,

nemersfirma Staal & . 
 plaat

 veel  de ter  aardebestelling 

l l i : i  VA N
 langdurige  Gemeenteraad

 vergadering met
 van  Vliegen c.s. aange-

nomen, tlat tot  B.  W.  te
 de  behoefte

 definitieve voorstellen te doen, zich 
tot  Binnenlandsche Zaken te wenden 
met de  te  bevorderen, dat het

 op den  weder ter beschikking der Gemeente 
worde gesteld. 

. N VA N E EN 
E , T T T 

U S E U  TE  >< >< >u- . E . 
 van  dat de 

stad  formeert,  het Openlucht m 
„Skausen",

Noorsch  voornamelijk  gereed-

Zweedsche, e en Noorsche Volkskunst. 
 met-de

 welke men

 ongesteld en ingericht, terwij l ze
 bewoond  vrouwen,

kleed  nationaaldracht der
 afkomstig is.

 doen, als  houden  met
 »efenen  Slöyd,  houtsnijden,  kantwer-
ken,  zoodat

 in  dagelijksche, bedrijvige  dier 
menschen. 

 de omgeving  zooveel mogelijk-
 den

de
,  overge-

bracht. 

denken, dat  in  zoogenaamd
rondwandelt. 

gesteld,
landen,

 >e winterhutten

 andere steenplanten ter  de 

 grond
 den

 de 

EEN O  1i
Eenigen tij d

de
.h.  ongeregel-

de tijden monsters
 in

 proefstation
 de

Een en  weigeren
voor  portland-cementleverantie ten 
dienste  bouwwerk te

 betrof  „Good
Esperance"  te
Vooraleer  op  in

 voor-
noemde  (lood

 op  in

A 51 

 onder  het hoofd „Geknoeijbi j  den 
cementhandel". 

 antwoord dat de weige-
ring enkel en alleen berustte opgrond 'tan het besteksar-
tikel dal Syndicaats-cement voorschrijft. Bovendien

-1
 en  kanstina/ige 

 rong, hadden 
 de  als afgedaan  beschou  en. 

 het ons meer gewenscht voor, vooral met 
het  meerder  voorkomende gevallen, hier 

 wat  te  eens te onderzoeken 
wiit  het  cement toch 

 wel

 volgende bleek het geval te
Voornoemde handelaar  behalve Excelsior

 gewraakte t ol 
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„kunstmatige"  Wodan-cement, dat hij  betrekt van de 
„N.V . Bouwmaterialenhandel v.h. G. . Stuifsand"

.  >eze firma  zegt  alleenverkoop van  W o 
 te  is wanneer 

daarbij  gelet wordt op  feit tlat  Wodan-cement-
fabriek niet bestaat  odan
eigen handelsmerk der  firma

t  onder no. . . Stuif-
sand werd gedeponeerd. Onder  Wodan
werden in den  der  bedoelde N.V.heel 
wat cementen aan de  gebracht 
 let  met probeeren en beviel het om diverserede-

nen niet  het: wie volgt. Zoodoende deed het 
 Wodan dienst  totdat er  eene 

 gevonden werd die hel  Wodan nu
 te

 die zich dus  schijnt te leenen 
om  Wodan-zakken Bonne-Esperance cement te 

 irten. 
'  >f er  nog  Bonne-Esperance cement 
in Wodan zakken gevonden wordt, blijf t een open
Wie  daarop  afdoend antwoord  geven, 
ge  de  langdurige  om eene 
goede cement  de Wodan-vleugelen te stellen, en 

 het  feit dat de Bonne  ook 
wel met andere cement hare eigen zakken vult (zie -
strieel Weekblad  ion; Algemeen Ned. Ad-
vertentie blad van  en  Febr. en [8 t  En 
nu  (Good

 van

* 
Terugkeerende tot  wij  al 
dadelijk opmerken dat het niet  weg
tie ligt van  te

 handelaren in dakgrint , tuinaarde en port-
 cement, vooral  daarbij  het 

 irden tlit uit diverse
 Bovendien  dit al spoedig on-

begonnen  te  wanneer  nog halve zakken 
 inhoud van zooveel ofzooveel kop 

 aangetroffen worden.  op deze wijze 

 tlat.  k<  van
 eigen fabrieksmerk  ce-

 markt brengen en  wijzelij k van „han-
delaarsmerken"  niets  beweert de 
handelaar  met  „dat de  bij  vele 

s  ingevoerd en meerbekendheid 
heelt

 fabrieken hebben  naam te verliezen en
 minderwaardige 

cementsoorten te  al  die zes vande 
 keer  veroordeeld

* 
l  het  eener  cementsoort door  de „vel e

 1 "  dus als eerste stap in  goede rich-
ting  van  prima fabrieaat te ge-

 ; eerst  er  gezonde
fendehet te leveren  Plicht is het  ver-
volgens dat èn  )irectie èn  den

 het
( )ok  dient  zich van prima  te 

 tie  om  tie 
 te

tusschenpersoon  veilig
 zoodanig  o.i.  handelaar  met eigen 

 lirectie  te
 of  te

 er  bij
. méér

 te  op

 voor  groote bouwwerken  de benoo-
 hoeveelheid  in  quantum 

 terdege van
 Uit de aangevoerde parti j  nu 

 die onder  den eigen 
 (dus niet

Puike, Electra of wat niet al  tweetal
 ter  worden

 honderd gevallen

er  terdege  overtuigd  het
 is

fabriek. 

 wijze worden alle  bevredigd en  het 
 tot
 nu  fabrieken meerder zorg aan het 

dichtbinden en
voortaan niet  om  de  en 

 in  van 
 gecontroleerd, waardoor  de min-

er
 noodige

 wat anders
denken dan

 gerustheid  verklaren dat het 
 waarlijk de

 is.

E -
G T E , N 
E G V A N E -

. 

. 

 lande-

 terrein.  >eze wo-
ning  twee

 bedraagt ƒ  ad/ .waar-
in  voor
ver
Art .

nenmuren dik  Fundeering

Baksteenproducten

Art .  Gevraagd  op

 inkt op  c. Voornaamste
 ïi

 ongeëncadreerd, 
 gerold en niet

 x

 wordt de totale 
 buitenwerks gemeten

 der  inzender

 spoor  en scheepvaartwater. / Een korte 
 der 

 Elke  vergezeld

 der  correspon-
dentie  vermeld  en  dat

 elk  behoorende. 
Art .  jur y  uit  Cuy-
pers,  Gratama en  Walenkamp, allen  Am-
sterdam. 

 tweede 
 derde

Vanneer  der  inzendingen
kronin g  jur y

 verdeeling  het
vastgesteld,

 )e  het
 )e  worden door  \ ereeni-

ging  welke
catie
Art .  )e  goedvinden van den ontwerper 

 ter  het 
 het Bestuur  der

gen. Voor

Art . S.
 vóór  op den ten i  het

 tot Bevordering der Bouwkunst,
nixstraat dos, . Xmsterdam. 

 buitenzijde  elke inzending moet
 Baksteenfabrikanten. 

Art . ,  niet voldoen aan de bepalin-
gen  dit  of die, waarvan de ontwerper 
vóór  der  op

 beoordeeling

Art .  jur y  vóór 
 lenjuni

 ter  voorgedragen ontwerpen in
t

 met  elk
vóór tie

Art .  wor-
den  per adres  tol Bevordering 

 Bouwkunst
 gevraagde

 het ,  Weekblad, 
 Opmerker  en

 Bouwbedrijven. 

 )e Vereeniging  drie
den na  jury

 afloop

vrachtvri j  de  correspondentie-adres-
sen  inden. 

 mededinging is  Neder-
landers. 

N VA N T
. 

G No.

 een ontwerp  de
 worden 

uitgevoerd.  plafond  die
 is,  versiering 

 öf middenstuk. 

ï 
Verlangd wordt: 

 Een si/ie/s  de
 uitgevoerd  op  papier  of 

 (dus niet gewasschen  voor  reproduc-
 1,

het  der
 bovenstaande

 Een  uitgevoerd  op  papier  of 
 reproductie

 "x . 

 Wed.J. Ahrend en Zoon's Boekhandel en
 : leprij s 

f  prij s  f  en

G O .

 met 
e inzendin-

gen  volgende  voldoen : 
 levend

vatten : 
 de  onder-

 )e  in
 afmeting

e  moeten op
vervaardigd uitsluitend  zoodanig, dat ze voor 

 >e  in  vergezeld gaan 
 welke doel-

 Boekhandel en Uitgevers 
j  Stelt de

 f
 vóór of op 1  in bezit 

 Wed.J. Arend &  Boekhandel
,  Amsterdam.
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zending moet voorzien zijn  en
 enveloppe, waarin naam en adres 

van  waarop hetzelfde  voorkomt, 
 op de teekening

 blijven het  van
 uitgeefster  van  zich  het 

recht  alle  te reproduceeren, die de 
 voor

 bekroonde
 van  inzender; de  bekroonde

 uit  heeren , Georg 
r  en Jan (

< >\l 
Nu  het  vergadering van  Februari
het incident  behooren, 

'ie deze  te
waarom het ging. 
k vertoonde  het
derik te ,  de 6e eeuw gebouwd, en wees er  op, 
dat de gevel dezelfde eigenaardigheden had
bouwwerken van

 Berlage  Ar t  had
 was". t 

 geërgerd,  er
kwaads  ik

 het
„  Beweging"  het volgende: 
„Wa t de massagroepeering betreft, waarop bij  de mo-
derne architectuur  de nadruk
(lostersche  daaraan te voldoen, 

 die
 blijft ,

onder  de  blijk t te
 heb ik  gezegd

 Berlage. A. . 

G V A N < . 

E N  advies gevraagd 
 verplaatsing van  petroleumtank 

over  afstand  ongeveer .  gevaar-
te,  n . . 
middellijn , ; afmetingen en

 eene verplaatsing  op
tengewone

 werk werd dan ook op zeer  bijzondere manier  ten 
uitvoer  gebracht; de  voorzieningen, de voor-

 de eenvoudige statische 
 voorzieningen ten grondslag 

 medegedeeld. 
Bedoelde

 van .
werd gedragen  betonplaat,  op cSi 
palen. e Beproeving, waarbij  de  met water
gevuld,

 te zware  van  paal, zoodat
 op

 der  eerste. t eigenlijke nieuwe fonda-
 bestond uit  van gewapend beton gevuld 

 waarvan . hooger  kwam 
te  de  op
 mdament. 

 le aanwezigheid
 van

petroleumtanks — bracht  ondernemer
 te

 vullen  al
 vraag  de

bestand  den opwaartschen druk

 voorkomen. 

 Weliswaar

 verwachten krachten  het 

. 

 belast  opwaartschen
. 2..

in zekeren  kan  denken, dat hij 
ontstaan is  wenteling  een  om  Verti -
kale  lerhalve oefent hij  de

 uit, waarvan de  ontbondene 
 naar  hij

geval de bodem  opgeperst. e door-
 gepaard met uitrekking , terwij l de

 evenredig  met
bodem.  de elasticiteitsgrens, . per 

 dan wordt daarbij  een 
 uitgerekt

 een boog, waarvan de koorde 
 laaruit  voorde  pij l . 
 nu  vloer  verdeeld denken in sector  vormige 

gedeelten,  er  in de e 

(  de  kabel 
 vindt  voor  de horizontale ontbondene der 

 de kracht, waarmede
 zin over  lengte aan het randhoekijzer 

wordt getrokken —: 
t  O  V

 lengte
radiaal gerichte kracht groot . G . bijge-

 bedraagt
 x . = . 

 van
 Bijgevolg  de  van 

den

over  bodemvlak  met de boveneinden 
 aan

staanden wand is
 waartegen 

 van
indeeling ontworpen, die  plattegrond zichtbaar

 vri j
 kracht werkzaam op 

de
 van

 vertikalen

. 

per binnenstut: . a 4m . = G 
 buitensfut: 2 . a (  — . 

volgens  van
 figuur

( . 
r  waren steigerhouten het  mate-

riaal; deze rondhouten, dik
 voet , zouden dus eene maximum druk-

spanning  op te  van
. 2. 

 >it  voor  eenvoudige samendrukking valt 
 neden de  ijke t<  te

was voor  stut-in-net-algemeen t 
vloeide de noodzakelijkheid voort de steigerhouten
knik naar alle zijden over hun volle hoogte te verzekeren. 
n de figuur  zichtbaar, dat  niet ten volle is ge-
schied ; weliswaar

 radiaal vlak,  vlak 
 waren  de schuin 

gestelde  a en b aangebracht. Horizontale kop-
 het  van

matigen  warezekermeer  doeltreffend geweest. 
e  der  is overigens inde figuur 

 stutten waren aan de ondereinden opge-
wigd  ook  geval met de radiaal geplaat-
ste  op  bodem,  plaatse waar  deze tegen 
den  steunden. 

 let  bezwaar-
lijk ,  omdat

 deelsomdat
dien  alle  op geweldige  werden

 gekaatst. 
Nadat  voltooid,  tijds-
verloop  het bassin gevuld tot . water 
diepte, de tank drijvende gemaakt, het bassin nog tot 

. meerdere diepte volgepompt,  verplaatst, 
'/a slag gedraaid  door  gedeeltelijke vulling met water 

 op  fondament. 
Uit de  valt het niet

 tc vormen.  lig.  o.a. de haaltouwen 
duidelij k zichtbaar. 
Een  lof voor  deze kranige manoeuvre komt 

 aan  firma . . Eu  den heer 
 Zaandam, 

 opening  mangat blekenóvan
.
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 niet mee
na te gaan.  van deze 6 stutten n nabij den  ge-

.  boveneinden n  a  in
 blokken ; bl i jkbaa  hadden zij

d te n gehad. g de
l iggende b lokken was te n geweest. j eene 
belast ing van langsvezelhout t toch de -
king bij  c  2 . s 1» de  dikte. t men, 
dat  b lokken  dik n en doo  stutten 

n , dan blijk t e t -
wel n met  >cmd doo n gevon-
den . 

 maanden a is een g uitge-
d op een n te j  o.a. k ge-

maakt e lucht, j eveneens
goede n n .

n n aan het n binnen in een tank 
n zoodoende . 

k
 Van

 f 1

„mooie  Van

 gehouden

 gebouwde 

 beduidt

N E N . 

.
a

f e t 
e

 als

 Genootschapsprijsvragen 1911. (Zie de programma's in 
 1911);

Bericht van de Uitgevers. 
e omslagen, alsmede linnen banden (a  1. ) voor den 

afgeloopen jaargang zijn bij  ons verkrijgbaar . 

 Zweed

.

 f  f

A 
N V A N T

746,

 1 E E L 1 N G EN 

 candidaat  gewoon lidmaatschap wordt 

 heeren . 
 adspirant  Genootschap toegetreden 
 zoodanig

 bouwkundig
 Bestuur  volgende adressen ver-

zonden : 
d iemeente Zaandam. 

(ïeeft  verschuldigden eerbied
schap

 genomen  ontworpen bebou-
wingsplan  lam  Uwe < iemeente, 

 eveneens  gewijzigd ' 
 Bevordering der  Bouwkunst 

voorgelegd enaanbevolenbijhaaradresvan i6( >ct.
dat  plan ver-
reweg de  verdient

 van

 ruimt e

 indien  eerste plan  uitvoering zou worden 

 dezelfde
indien d
nuari  goedkeurend  verkoop aan

 daartoe  het 

meergenoemd  irderin g 

n  Genootschap
 1"

 vindt
 bedoeld wordt, 

 doende

renootschap

w.g.  'oorsilter. 
 re Secretaris. 

Amsterdam,  Februari
Aan EdelAchtbare  Burgemeester 

 Wethouders  Ticl . 
EdelAchtbare

 eerbied  Ge-

nootschap  Amsterdam, 
dat

d Uwer ( /' icoo. 

gevoteerd  ontwerpen  voor 
 raadhuis in Uwe (iemeente, 

tlat  in tlit  tc  voor-
bereiden van  tlie alleszins waardeering 
verdient, 

 in aansluiting daarmee meent goed tc
 aan  voordeel verbonden  lut 

uitschrijven van  natii  bi  prijs-
vragen, 
tlat  van te  tot  van

 legd bi  in  verdient, 
 inzonderheid indien  geldt,  in tlit geval,

 gebi
 in  buitenland als in  vaderland. 

Wij  gunstig  tlat tic ( iemeente 
 gehad nut  irhaar . 

,  lut Genootschap voornoemd  w 
Achtbaar  beleefd in overweging geeft  al-

 prijsvraag uit
 ontwerp s Uwert iemeente. 

 let (ienoi  beschikbaar  voi ir
 van nadere inlichtingen. 

 [et < ienootschap „Architectur a et
w.g.  Voorsitter. 
W.g.  re

Amsterdam,  Februari

r  het lid, den heer  G. J. , wordt voorge-
steld  onderstaand  te  tot lut (iemeente-
bestuur  Amsterdam, welk voorstel, door  het in het 
volgend nummer af  drukken toevoegsel toegelicht, 

 behandeld in  ledenvergadering op 
o t  verslag vergadering 

 achter. 
 dank werd van den  \.< losthoek 

 Utrecht.  eerste deel der  „Nederlandsehe 
 <reschiedenisen  waarvan

bespreking zal volgen in

 i - A ,  G.J. . 
 Wethouders 

 Amsterdam. 
 verschuldigden eerbied tc  < ienoot-

schap  et  te Amsterdam, 
tlat  levendige belangstelling  gevolgd 

 zaken betreffende de bebouwing 
van  te Amsterdam  daarmee in 
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verband staat onafgebroken heeft gemaakt tot onder-
werp  ernstig overwegen, 
dat net  te Amsterdam, de  plek 
bij  uitnemendheid en nógde  van de hoofdstad,steeds 
hoog gespannen verwachtingen heelt  ten 

 waardige en aesthetische bebouwing als 
gevolg  zeer belangrijke wijzigingen  de belendin-
gen, de uitmondingen van verschillende
dat het heeft  genomen van de  tot bebou-
wing  twee  belangrijke  de 

 die
de Bijenkor f en  deGrooteClub, welke bebouwingen 

 invloed  op den schaal van 
de waardigheid welke het  )am

 beheerschende twee v< torname 

dat  kennismaking met  het Ge-
nootschap, voornoemd, tot  diep leedwezen

 die  teleurstelling heelt 
 >en  teleurstelling die gew< irden  t<  diepe 

 wij l het  het
 de

 doch, en  plek tlie
rechtgeaarden  is vanwegehistorie 

 traditi e daaraan onafscheidelijk
 ontworpen

 rationeele,  is gesonde, opvatting van architec-
tuur  verband
gebouwen,  te

 ergo
tij d
op  zoodanig zullen
bijdragen
architectuur,  afspiegeling  cultuur  voortko-
mende  bestaansvoorwaarden welke door  het he-
dendaagsehe  worden

 moet worden voldaan, 

 op  het voorgaande tie  be-

 zinlooze navol-
ging van traditioneele  onvereenig-
baar  met vorengenoemde hedendaagsehe eischen, 
dat  tot  te 

 dan tot  zeer onwaardige bebouwing van den 
 waardoor  eventueel op te richten

 het
 omgeving  kunst-

waardeloos
redenen  het Genootschap voornoemd Uw col-
lege  meesten nadruk
 het  te  welke  tot

 van  bekende  het
 andere  te  tot

 )am  architectuur,
ontwikkeld uit  te  het 
werkelijk e leven,  zij
't Welk doende,  dij

 let (Genootschap

G , [3o8*e ( G E W O N E -

, N O G

N T < . 

 in 't bizonder  aan 
 heerJos.Th.J.  tlie  ge-

vonden

. A.J.
dering

1

 schrijven
 Amsterdam  mededeehng datvoor

 der
 en  Onderricht 

 Vervolgens een 
 A.  Wegerif,

 Apeldoorn,
 zeer 

 de  en  definitief vast-
gesteld.

 voorstellen dat de architecten-
wereld

 Nederland. n  ons 'shemelsnaam met 
 leemschut-actie, met het  net  verwijderde

 in

die duizenden  een ongezonden 
 indruk  bouwkunst onzer  dagen zal 

 dat door  levende
 worden,  product

 dat

g millioenen
k

 den heer . J . 
, lid  om

 bebou-

 )am,

e voorzitter  van meening dat een actie, zoo men suc-
ces  behandeld. 

e  of 

 af
 die

 voor 
 de  eigenlijk

huis-commissie,  daarbij  de reputatie
 te

 je heer  Jongh,  meening, dat een dergelijke actie 
 vroeger  door 

 is, gelooft dat  ons niet op dien 

1  in
 de

 Van

cipieele
 resultaat te

 om
 niet

e voorzitter  de moeilijkheden, die voor  het 
 Zij 

antameerde  de e  deskundig ad-
vies, Wat  is

 op  prijsvraagsysteem,  is bij  de
e  te 

 wat  minderwaar 
 t 

 heer  te
 daarte-

gen te moeten waarschuwen, waarop de voorzitter  de ge-
bruikt e woorden  en
1 )e  en is van 

.et  gedoogen dat de beschouw-
de  (lok 

 te
hoop op  is  op 
te  te

 wat  met tallooze opofferin-
gen

 op  berustende en
 ontwikkelenden

 het werkelijk e

Verder  tot Bev. 
 Bouwk. houdende  om  betui-

gen  (Gemeenteraad
 aldaar.  voor-

 vastgestelde  wordt
 door  genoemde j  voorgestelde 

 te
d

eerste deel e Nederlandsche -
ten  Geschiedenis  voor-
malige  Breda. 

 dank

 Een

Een  bij  het Gemeentebe-
 tc  op

 prijsvraag  ontwerpen
s aldaar,  1 0 00

 bij

 inmiddels geconstitueerde commissie,
 ten-

einde  1 1  te organiseeren. (>.m.
op  architectuur 

 nijverheidskunst;
verwacht

de s
 voorzitter  geacht te 

 openbaar  optreden 

 is  (Gemeentebestuur

dam  van den  om 
n

 heer]
gewezen op

 afwachtende 
 te

 v an 

 op
 zoonoodig han-

delend te  optreden. e heer e Jongh waar-
schuwt onder  naar  't geen de heer \ ander 

 ondoordachte instructiewijzigingen 
 bevoegdheid  dringt  op behan-

deling
 )e  op  voor-

 definitief  te treden tot
„Verbon d  Nederlandsche -
gen",  vereeniging. Nabespre-
king  regeling der  in het Verbond 

 zonder  hoofdelijke

n  van8afgevaardig-
den  Vergadering  Verbond op 

 Gekozen  de 
 Th. . 

Cuypers, G. . . A.J . Baanders, Jan de , 
. C.  Bazel  [.de  )e aanwezige heeren 

 Baanders e r  verklaren

Vervolgens  heeren d 
 C.

 zitting te nemen  Algemeen bestuur  van  Ver-
bond.  van

s  wijzen. 
 vragenbus levert  op betreffende

 vraag aan de daartoe bestemde com-
missie zal  overhandigd, 

 rondvraag volgt hierop sluiting.

. , 1 E . 
<)p  van  eiland Seeland,  waarde 

Zweedschen  even  N. * >. van  stad

 denken dan
 watervlakte  bestrijken,  zoodoende de sche 

 invaren van  Sond,  noodzaken

Gebouwd hoofdzakelijk 1
 Frederik .

 van dien  onver-
 op

kracht e l aanvanke-
lij k  luitscher  'ascha, genoemd

 veeleer 
 Vlaming: Antonius Obergen

n  lateren stadsbouwmeester  van 1 lanzig . 
 gedeelte van

 op
 sober  oprijzen

 noklij n
bewegelijker  zijn  spel ontplooiend  verfijnend 

 waarin  benedenbouw de middeleeuwsche 
 spitsboog-vensters,  tot 

 versierde deuromlijsting 

http://eerstestuk.de
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en bekroning.  dakvlak  onderbroken door 
 dakkapellen en  tweeverdieping hoog dak-

venster, het geliefkoosde onderdeel  luitsche bouw-
kunst  tlie dagen. 

s van de kapel sluit zich den verderen
n  midden van het plein, daar  waar  thans de sprieterige 

 de eenzaamheid van het -
 eertijds  met beeldhouwwerk versierd 

achthoekig
 overlevering  in  smeltkroes der 

Zweden.

. 

 volgen  ant-
woorden der

 Zij n de aangrenzende  niet villa' s
bouwd,  er

 de -schets. 
Vraag  Wat  op  het

Vraag  wordt  o van bovenbe-
 eigendommen'.

 gebouwen ;  gebouwen
 bedoeld  vri j  of aaneenge-

sloten  scheiding

 terreingrens  straten
 daarbuiten blijven  gevels ? 

Antwoord. Ontwerper
 vraag

-restaurant  dienste 
van  architectenhuis,

 bedient tevens de  'rogramma . 

C; E S l O T E W  r Q 

r 
G 

Cgj 

O  e  (2> c, fS"  c i J - < C 

(- - -> 

O P E N -

P ^Cr -i i*]*ttCT * ' 0 0 

CJ *  w e e ;. 
tr\ 

Vraag

enz".  van
 opgegeven

 vier vertrekken
Vraag  er

 )e

Vraag  er
pen  de  van

 de trans-

 )e
pachter j  transportlif t 
gebruik

Vraag  Op
 en

 X

Vraag io. t het onbebouwde gedeelte van het ter-
rein  of mag het ge-
deeltelijk er  en gedeeltelijk er  achter  liggen,of wat 

 hetzelfde  het gebouw  vri j 

e  gevel moet aan den hoofd-
verkeersweg  Terugsprong  eventueele

 stoep  worden toegestaan. 
 natuurlij k  (met  oog

 het Café-restaurant)dat, na
 een

A L  (

; J < E 
N V A N „< ' T ( 1

No. . o
 Eenvoud". 

 )oor  tot
„  4 Y Z " . 

5.
6

met diagonalen  halve

 )oet de  naar  hooger

Op het  het
 Travail" . 

 Eenvoud"  en o „Eigen" . 
 Stop". 

. 
,, iö Waarheiden Eenvoud". 

 1 far"  „Anny" . 
8  en

 ,, Cirke l in driehoek. 

!  FUE
N . 

Omtrent  te  September  a.s. te houden 
 nadere bijzonderheden

 worden. 
 des avonds,  de

 ontvangen  Society forTes 
ting  onder  medewerking der  verschillende 
Amerikaansche tngenieurs-Vereenigingen.

 Namid-
dags Sectie-Vergaderingen.  )es avonds ontvangst door 

 Society ot Civil-Engineers. 
 41-11  51-11  Vergaderin-

gen gewijd,  avonds 5  Excursie  West-

 Bezichtiging der .  Sept.: 
 Vergadering. g van de

der  Sluiting  het
 8  de

Hoteltrein,  het  gedurende
 te  be

 Proefstations
 tie President der  Vereenigde Staten, de leden 

Vervolgens gaat de  Pittsburgh,

T 
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 en cementfabrieken bezichtigd worden,
 dc -

Valley-Spoorweg;
 New-York

 het
 het 

Verband deelnemen. 
 Congresbijdrage  lollars gesteld, voor  dames 

 bovenvermelde excursie

Formulieren voor  van  Juni ver-
krijgbaa r  gesteld. 

 Amerikaansch  bijdra -
 van  voornamelijk om het

afdrukken  ma-
 toe

waarvan  het  dat van
tonijzer,  het  cement,
zeewater  over  andere onder-
werpen,  een  toegezegd, 
en over  welker  toelating de

All e
"  het

t  het
deelnemen,  het oogenblik t is te ver-
wachten, dat  zullen aan-
melden. 

 het  plaats
 vertrekkende stoomschepen, 

 die maand de terugkeerende Amerikanen gewoon-
lij k  vooruit
schepen verzekeren. 

E
. 

t  van  1.1.  het

 wij  vernemen
Stadhuize  harer  leden

 om  irganisatie  te

 opgeleverd, en  de Schoonheids-
commissie  reglement  om

 grondslag  haar  taak

 dusver  de  com 
 advies in zake de bebouwing van gemeente-

bouwterreinen  li .  W.  de instructie 
 taak dier  aldus aangegeven, dat zij

 van Burgemeester  en Wethouders aan dat 
 had uit  plaats bij 

 beoordeeling
aanvragen  van terreinen achter 
het  en vervolgens, daartoe uitgenoodigd, 

 bouwplannen,
 voor  van

 het uitwendige
bou

 taak  wel  van  ge-
 voor  sommige 

restauratiewerken advies
n , doch  den

tal  gevraagd,
 van

architecten-organisaties, uit wier

 het  deel bestaat,
advies  had

 of juister  optreden, der 
 vond

 die  waken

 B.
 waren

 plan dat nu  Burgemeester  en Wethouders is 

langer  te  B.
 commissie benoemd door  den Gemeente-

 dan 
 van  door  den Gemeenteraad. 

reorganisatieplannen

.l . de
 Bevordering der  Bouwkunst, de

 „Architectur a 
 Amicitia" . 

te

 v
 tot

e
 advies  en \\ '.. om desvérlangd

wendige der

r

 monde  harer  leden ten Stadhuize pogingen 

eene

 bevoegdheden  uitgebreider  taak.
 berichtgever  zijn

 Architectur a

t  u
 drie vereenigingen de  van de

 sprake

 u
standig  der
gen  zaak

de  bevoegdheden der  Commissie 
 acht. 

 dat 
 Schoonheidscommissie  trachten te

 het aller-
 om de schoonheid te  [are

 van
 moest de

 wel

 haar  oordeel  van 

 die  ja, 
de  zij

 waarvan de  zal

 geschaad 

Voor  de kun-
stenaar  vrijhei d te  gedachten 

 ligt  dat
Stenaars.dienieu

 met
hoe  samengesteld,  de waarborgen  voor 

 beoordeeling
 Ware bij

 Amsterdamsche Beurs de uitspraak eener 

niet
er  tlat

 wat  is: een frissche uiting van nieuwe gedachten. 
 thans  de

Wat

maar wie  gaat  voornemen om hare be-
voegdheid  die  hoezeer 

Wi l  een vijftienta l jaren onze stad be-
bouwd  met

 geen beter  middel,
 zoo-

als tlit  Wi l  Am-
sterdam zich  vri j
belemmere  niet de  geestzijner 
bou

Vraagt  mij , wat  beter  acht voor  de geestelijke 
ontwikkelin g  stad, duizend
geniale scheppingen, ofwel  en tien middelmatige, 
dragelijk e  aarzelen

 advies  uitbreidin g van
bevoegdheid

 de  specula-
 vrij" . 

 zich
|. E. V A N . 

VA N
T E N
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 Genootschapsprijsvragen 1911. (Zie de programma's in 
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Bericht van de Uitgevers. 
e omslagen, alsmede linnen banden (a  ) voor  den 

afgeloopen jaargang zijn bij  ons verkrijgbaar . 

 f

 f  f  f

E  No.

A 
N V A N T

 A .  11  W .

E V A N E . U N S T J . 

E . 
.  )ic C  gehou-

 op G  e.k.,'s avonds 
.30 UU  Genootschapslöcaal in „Parkzicht" . 

. < (peping  Notulen  ledenvergadering. 

 de heeren  F. 1 lartkamp .PrinsJr . 
.  der  C.  Cheriex en P. Gerritsen als ge-

wone  het (Genootschap. 
 Ballotage  de volgende candidaten voor  het ge-

woon .1.  heeren , voorgesteld 
 de heeren Jos.  en G. . < G.

der  Zwaag, voorgesteld  Wiedijk en 
G.  voorgesteld  de

 de r  en < G . 
 Behandeling  het  heerG -

6. g
 Vanaf 11 'oensdag 0  e.k.  gedurende twee 

weken  het (Genootschapslöcaal  „Parkzicht "  tentoon 
gestel/l  de o< irden  >p de prysz-ragt n, in  uit-
geschreven  Vereening „Bouwkunst en  riemt-
 hap" te

.  adspirant-lid  tot het (Genootschap toegetreden 
 zoodanig  het Bestuur  de heer 

. .  Amsterdam. 
A N E , re Secretaris. 

G V A N N  T E -
, T« ,  l l u

 >at de  architectenkringen 
 lam ombouwing  ge-

spannen  goede redenen. Gehoopt, werd daar, 
op  idialen verwezenlijkt te zien;
gewenscht werd  waarover  reeds 

gestreden,  tot
 te

k  met eerbied  vereering 
 wie

 Zij  gevoelden  welken toestand
 vol energie tot taak dien toe-

stand te veranderen, dien  van geestelooze lauwheid 
te  te  Zij  ge-

 optreden leidde tot eene inderdaad

 't dezen stoeren werkers al  tot 
 doordringen  wat 

 gevoelden, te  ver-
scheidene  frisch  doen, welker 

 dan

 dier  te bewijzen, 
dat gewaardeerd werd wat  het 
leven  loorde  niet
misschien zelfs met onverschillig schi iuderophalen

 vonden  minderheid, en al spoe 
 waardeering en  vakgenooten.
 buitenland  kunstherleving,  groot 

deel geïnspireerd op wat  hier  deze 
 danken, 

 dat  het

 zaad  jonge gezonde kunst zou 
geboren  als  den  komende 

 het leven  schoone evolutie 
met  ons 

rekenen  het bezit van  tlit
streven.  let nageslacht  dankbaar  voorloopers 
herdenken en de overheid  onder  wierbescher 
ming  karaktervoll e  ontstonden, 
die  proto moderne
streeks

 het  het Centraalstation te 
 op

 zou, de Beurs  behalve onderscheidene 
 de meest

der  gedachte, met beslistheid aankondigen wat 
 moest. 

 >it verschijnen  vreugde,
massa het niet. 

 en vol vertrouwen werd voortgearbeid, het oog 
gericht houdend op de groeiende  het men 
schenleven en doen,  van alle  de

 op

 beheerschen. Zóó  onder  omstandigheden 
kwam  de orde de herschepping vanonsen Dam,nooa 

dientengevolge te  had.  't 
dan ook met wijziging, vastgesteld als  eener 

 betrad den \
 Tot zóóver  vreugde  beleid, daarna 
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 monumentaal

 d o or

 of

, 

E . 
 Februari  werd het meer  dan levensgroote 

k r  in
m te Amster-
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 1

N 

N E
E G T E  G E L E G E N-

 V A N E EN E -

G T E
G N V A N

A U S T  X . 

 doel Ontwerpen
 grondgebruik voorde 

verschillende  des lands  keuze  den mede 

doelmatige inrichting  goedkoópe uitvoering  lan-
delijk ; oorkonten bijzonder

 i t  1

 11.

 1

a.

h.

c.

8.
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t verslag der  keurmeesters zal op de tentoonstel-
ling  belanghebbenden ter  inzage zijn; het
zoo mogelijk  gedurende do tentoonstelling, in druk 
verkrijgbaa r  gesteld. 
Aldus vastgesteld in do vergadering van het  >agelijksch 
Bestuur  der e Nederlandsche -
eeniging op iS  )ecember

 G. E  Voors. 
V. , Secretaris. 

B. G V O O N V A N N <>r 
. 

 leze prijsvraag heeft ten d< »el de aandacht  vestigen 
 ontwerpen  boerderijen  heide-ontginningen, 

die zoowel  doelmatige inrichtin g  goedkoope uit-
voering  landelijk voorkomen  uitmunten. 

 laartoe  volgende inzendingen gevraagd: 
e  eekeningen vanb<lerderijenopontginningen, 
 die  hoofdzaak werkelijk  uitgevoerd, maar 
 grond van practisch  verbeteringen of 

 voldoening  ik- hieronder gestelde voorwaarden 
 geringe  van  ontwerp mogen 

afwijken. 
 Ontwerpen van boerderijen volgens de hier-

onder
;. e  voor 

 bedoelde oorspronkelijk
vervaardigd

e deelname
 of niet

 beoordeeling  ontwerpen is
 benoemd, bestaande  de 1 leeren:  S. van 

Beuningen , Voorzitter; 11. Stek
Wagemngen, Secretaris;  Elema te Assen; -
link  Utrecht; G.  van Poppel  Gilse, alsmede de 

i 
 voorgesteld

 1

Aanvragen  vóór
isten Octob'er  schriftelij k

 Secretaris e antwoorden 
 medegedeeld 

 de vakbladen. 
 Voor  prijsvraag is beschikbaar  een bedrag van 

 prijzen  tlie in-
zenders,  aan

 doel beantwoorden. 
o. e  deze prijsvraag
volgende voorwaarden  voldoen. e
moet  het bijzonder  voor  eene heide-ontginning ge-
schikt  en  eene  huis-
gezin  dienstpersoneel,  voor 

 jongvee,  varkens, de noodige berg-
ruimt e voor  den oogst,  wagens
tuigen.  meeste
doelmatige inrichtingen  goedkoope, doch dege-
lijk e  boerderij. e  de 

 moeten  redelijke
e geheele inrichtin g van ik'  boerderij

 gemakkelijk overzicht, voldoende 
afscheiding der  verschillende bedrijfsruimte n

 handenarbeid verkregen t ontwerp 
 leenen  verdere uitbreidin g van het be-

drijf .  verlangt een aangenaam landelijk voorkomen 
van  boerderij,  vermijdin g  af-
wijkingen  ile  gebruikelijk e bouwwijzen. 
 le inzendingen voor  klasse  voor 
eene heide-ontginning  gras-

 die
 bouwland, waartoe in het 

geheel een  Soo
dient gerekend  stalling

 stuks jongvee,  varkens  paarden. 
 >e inzending  prijsvraag 

11.  teekening van
 en  verschillende

b. enkele detailteekeningen, schaal  van de

c. eenperspectiefteekeningvan  uitwendig
 gezien  de voorzijde, ter  grootte

ongeveer  bij  Voorklasse  kan
 minstens o.

 bet  inwendig
(/. eene beknopte  van de teekeningen,  wel 

 vermelding der  volledige bouwkosten 
 van  afwijkingen

 ter
 ge-

detailleerde

8.  volledige
 Januari

 prijsvraag  Bureau 
e Nederlandsche

Buitenhof  's-Gravenhage,  klasse  met op-
gave  den  van den inzender, voor 

 11  vermelding van  opgave 
 een correspondentie-adres

van  inzender
nut eene verklaring , dat hij  inderdaad de

 vermelding  medewerkers. Eerst-
genoemde omslag e ge-
opend worden  briefwisseling 

 met
uitdrukkelijk e toestemming,  straffe

 den inzenders  deze  vóór 

 beoordeeling van  inzending  klasse
 nadere

 vragen
boerderij, die  oorspronkelijke
uitgevoerd. 

 le e  inachtname  de 
 gestelde  voorwaarden de 

verschillende  zorgvuldig overwegen
 toekennen aan  inzenders, welke 

 de  voldaan. 
 bekroonde  passende

stelling
 de  Nederlandsche 

 waartoe
 der  inzending

lij k

 op de be-
 ontwerpen
 verslag der

stelling  belanghebbenden ter  inzage zijn;
 de

,  Voors. 
, Secretaris. 

werking  met de
 brief d.d.  Februari j.1. gericht 

 hare mede 
 bij  van  programma's te 

 hoewel

vraaguitschrijfster  zich
 naar  de wenken  richtte,

 prijsvragen
aanbevelen". ,  de

 V A N i o o k \ Secretaris. 

 en  Febr.  dezen jaargang 
 besproken,

 der  leden  et  gesteld
 van 

 ontwerpen van kunstwerken ? 
 de beoordeeling 

eener  schepping? 

 zegt over  het  volgende: „dat elke 
kunstdaad

 onbewuste  den geest, de 
-ii -  kunstenaar;
 verhelderd bewustzijn  eene

 van  ttiefder  doet 
kennen.  moet worden

 element;
 ind 

 welke,  een  de ontwikkelde
 methode

 welke  uitgroei tot

Welke eigenaardige  gebruikt,
vrager  inzicht  de waarde

 ontwerpen.  oorsprong, diepe on-
dergrond, onbewuste, spontaniteit van den gerst, visie, 
moment van verhelderd bewustzijn, bewustwording, kir 
iiiklerisliek, waardevolste element, wiskunstige oer en 
grondvorm..., kunnen die woorden de leden van

 verheldering  begrip leiden ? 
t de  werkelijk,dat de vraagnu duide-
 beantwoord  inziens

 klaarheid  vreemde uitdruk -
 van  de Bazel zoo zuiver 

mogelijk vervangen  lollandsche; want
willen brengen  leiden
wanbegrip. 

Elke kunstdaad vindt  oorsprong in den diepen
 van

 van  kunstenaar; ') 

 kenmerkende

 en oer-
 ontwikkelde

 zijn, volgens welke de 
 tot

 ik  dat bedoeld
 begrip te geven tot  de waar-

deering inhouden
1 loofdzakelijk gaat  nu vraag ik:
ik  die

 beweegreden  doet
 men  tus-

schenzin „evenalsin het zaad ', op,  wat ze  tus-
schenzin,

 wiskunstigeri oer- of grondvorm,
 ontwikkelde  zich

k
kome,

langstellenden dan  duidelijker ,  het stelsel 
niet kan  als  de beoordeeling eener 
vrij e  J- E. . 

 EEN  V O O E 

N . A S G T E , 

 —(

 tot 6  zal
e (  ge 

 der  Gemeente-
gasfabrieken tc Amsterdam. 
Voor  Tentoonstelling verlangt het Comitéeenaan-
plakbillet ,  wenscht  prijsvraag uit te 
schrijven  ilgende voorwaarden: 

 lithografisch  door

 tekst  bevatten : 
l.\l  >\.\  < '  A S T EN ' >< .  l ' l

 Ö v . . 

 )e  billet  vierde van 

 Bovendien zal bij
 lithografi e uitgevoerd 

 opdat de Jury kan
 geacht  tc

 één 
 zijn
 zijn

 dragende hetzelfde 
 bevattende naam  van  vervaardiger. 

 tevens een corres-
pondentieadres  zijn. 

e  franco vóór
 1

gasfabrieken, Amstel  Zwanenburgwal, Am-
sterdam. 

e  uitgezonderd
 den  prij s bekroond,  voor  de uitvoering 

aangewezen  het eigendom
ders. 

 ontwerpen 
 exposeeren. 

 prij s  vijthon 

Bovendien  de prijswinner  tweehonderd gulden ont-
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 op  het  1
 voor  en 

de Jury  eindtlruk
 voor,

s t l - ' ' i prij s  te
 billet  weken  de opdracht 

voor  zijn. 
 de volgende heeren: 

A N O S S U U ,

fabrieken; .  C. E A Z E L ; Jos. Tn. ; CAV . 
 A N  ST. 

e  van tlit programma zijn te
 ten  der  Gemeentegasfabrieken,

stel  2t.)</,

1 )E t >( 1
 le  kalender -

nijverheidsschool „Quellinus" ,  Amsterdam, is steeds 
 vreugde,  blijd e verrassing. Wij 

 afstand
 steeds  blijven  de 

 maand van het  weer  oude jaar
 had  tie vervanging plaats  zoo 

als  gezegd,
 verrassing.

maandkalender.
Quellinusschoolkalender  ter  weers-
zijden  twaaltbladige
dagen, zóó, tlat  grooten afstand duide-
lij k  tc  hoofdzakelijk 

 vlak 
 in

perkamentachtigen grond,  het gehéél
 beschaafd aanzien  Op het blok is

 eenvoudige
fond  werden

 iets  lof over
 hadden,

gen :  tic lithografische
 i.  ambach-

telijk e d
 zeer  verleidelijk toegepast?  't  in

 cijfer , letter  anderen  doorden 
fond  tint le  loc tlit zij. tic
nusschool  zooals zij  is, n.1. een 
kunstschool, die  van haar  taak kent  het 

 tlie taak  Ontwerper
kalender is a  de 

 B.

< . 
< >p de prijsvraag  reclamebiljet

 in  tc houden tentoon-
stelling  ontwerpen. 

 prijs, /'  toegekend , 
decoratie!  tic -
school „Quellinus"  Amsterdam, die inzond onder  het 

t t houdt tentoonstelling";
 / v ). behaalde  (roeboerang

 >e  gehouden op Zondag
 e.k. in iebouw  Steeg .over 

 No,  tc .  | u r \
 in

Vraag 1.

Antwoord.

Vraag

Antwoord.

Vraag j .

Antwoord.

Vraag ./.

Antwoord.

Vraag J.

Antwoord.

Vraag 6.

Antwoord.  niet

Vraag y.
Antwoord.

Vraag

Antwoord.

. 
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Bericht van de Uitgevers. 
e omslagen, alsmede linnen banden (a f

afgeloopen jaargang zijn bij  ons verkrijgbaar . 
) voor den 

 moderne

 beginselen

WEE  )EX EX J  >SC  ETEN . 

z

. 
 Genootschapsprijsvragen 1911. (Zie de programma's in 

No. 43 1911);

.

.

.

 f

E G Xo. 10.  9  1912 

A 
N V A N T

Ur n V A N E , U N S T- J . . , T . 

N 
E T . 

 de uitgeefster  van  de Boek-,  en 
Handelsdrukkerij v li. Gebroeders Binger,  wij 

 < , 

nieuwe bijdragen voor de (Geschiedenis der  ederlandsche 
 Nijverheid, ens., < inder  redactie

 Bredius  W.  eerste aflevering, der-
tigste jaargang, welke aflevering

 )r.

. de , 1 let Nümeegsche Schippersgild en  An 
tependium,  van Schevichaven, t s 

 W.  >e Beeldhouwer 

 >. S.  Zuiden,  'ole-

 Vertooningen  en de 

 Zaemenspraeck  en Jan Vos, door 
E. F. ,
's-Gravenhage, door  Eduard van Biema en Schilderijen 

s Stadhuis in  medegedeeld door!

. 

Wij  Genoot-

schapslöcaal , tot onge-
veer  e.k.  gehouden
van  antwoorden,
de Vereeniging „Bouwkunsten Vriendschap"te
dam in  uitgeschreven prijsvragen. 

 van  Zater-

E , re Secretaris. 
 gevraagd van den  E. van

 wonende  8

G E  GEWON E -
, N O G T

T L N . 

e  welkom

 vergadering,
 veranderd goedgekeurd. 

 vorige ver 

 tot functies in  „Verbon d van Nederlandsche 
 aangewezen die func-

ties  vergadering 
 verkiezingen

 van onzen secretaris 
houdende mededeehng niet ter  vergadering te

 mededeehng behoorende bij  punt

 schrijven  de Nederl. Vereeniging van r 
handelaren

 reeds bekend
 F.  hou-

dende mededeehng  te  om 
 worden

 heer  Jos. Th. J.  mede-
deelende dat  de  functie als 
afgevaardigde  de  Vergadering  het 
Verbond n 

 aanvaarden. 
Een  de  toe 

woorden  heeren 
, B. G.  Zwaag en E, Sunier  met alge-

meene  lidmaatschap worden
 de  is .  inzake 

de  verband hiermede zijn de vol-
gende

 schrijver  de  luidende: n 
 is

 adres zenden, doch hoogstens afkeuring
ken.  liervoor  de  vorm:

 schrijven  den  S. s luidende: 
 mij  hedenavond aanwezig te 

 er

 het  V(  den

de  lambebouwing"; 
 (G. 11.  luidende: 

„To t mijn  niet ter  ver-
gadering
met het

 den  >.  leusinkveld luidende; 
 betuigt,  zijn vriend

 Utrecht  volle sympathie met voorstel 
en toevoegsel-conseptadres Architectur a  Febr. en 

t 1.1.)  lambebouwing te Amsterdam"  ; 
 schrijven

dende- ..< >p de vergadering  hedenavond  ik tot 
 niet  doch  Udoor 

 heer 
(G. |.  accoord e gepubliceerde 

 had gedacht 

dat  Genootschap

 zooiets gespaard

http://Il.de
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steden gewoon, doch in de hoofdstad, Vmsterdam, waar-
naar  de kleinere steden zich  de lei-
dende vereenigingen  genootschappen  dat 

 iets niet meer  Er  valt niet te ont-
 dat  het resultaat

 it  dat mag
dit  in 
het vervolg
medewerken  te zorgen dat wij  de goede men-
schen op

 „op
tenuitvoer

 schrijven van  heer j  luidende : 
„Al s  der  naastbelanghebbenden bij

 ik wel

 Uwe  behandelen, te doen
telijk ;  mij  niet mogelijk is daarbij  tegenwoordig 

 vervatte
mijn volle sympathie.  )it

 ik reeds in de  begeleidende mijne 
inzending n gewezen

-w  tot re-
 leiden;

de (

Voorts heb ik bij  alle  die na de bekroning 
 eventueele wijzigingen, etc. er  op ge-

 met het  rooilijnen slechts
 voorloopig  wer-

kelij k  van het  damplein  niet geringe 
 beheerscht  de  der  op de 

 te
 in mijne
 groote  geworden, reeds 

 bekend konden zijn, bestudeering daar-
van  verwondert  wol 

 driejaar  daarna,  reeds  die  dambebouwing 
 gedeelten,

chitectuur,
 die  bebouwing te 

 waar  v<  bij  nadenken duidelijk 
had  gevolgde handelwijze 
noodwendig leiden s

 vermeid  allerleidiragatiè  den
,  het grootste gedeelte meer  waarde 

zouden  vóór de
 daarna", 

 schrijven  den . X. d
 „U w  ik

 gelezen,  mijn spijt kan ik' t voor 
 vinden  COncept-

adres staat.  dus  adhesie
reeds, maar  adres zal ongetwijfeld ter  teekening wor-
den  ik  dan  niet de gelegenheid

 irbijgaan  k<  ik,
Uw  verwacht

e bedoeling  formuleering optreden Architec 
tura,  middel  anderen  maatschappelijke 
redenen  zwijgen of elkander  bestrijdend deover-

 verwarren, reeds eerder  geestdriftig ver-
zet

 nevermind avanti
 schrijven  Th. J. Cuypers 

 ik
leiding  te  dat 

 Bijenkor f is
 voor  Groote 

 te
 ten 

nadeele
en  door  kritie k

 voortdurende toewijding aan ons eigen werk. 

 verklarend  betooi 
 sympathiek. Voorlezing  meer  verlangd 

 ieder  der aanwezigen

 inde 
 brieven

 doch

 Van  Pek

te  over  één 
 verschillende

 onderscheidt ook de m 
 onderling 

 in-
 Verder

buitenwereld.
 te  van 

 zijde

 het
vereenigd;  daarvan en
dat  de overheid

 ter  wille
 wordt

bestuur), dat bedoeld het
 als zijn

 dat  waarvan het

en scharrelen  bepaalde n 
 wordt  optreden tegen  dambe-

bouwing, waarom dan ook  die  het -
plein?  Gulden
blijven,"  en ons niet  beinvloeden doorde in warme 

 „wat  B.  ende 

 moeilijkheid
 B.  W.

sing  de hand te

 Gratama heeft met
 voorgesteld adres en

 naar  een moderne architectuur,
 verklaard voorstanderis,isdaaraan niet

We  het 
geval  Beide projecten  niet 

 redelijk te stellen
alscritisi  maar  de
wijzen ;

A 
75 

1  heer  Joling  dat w'  tot

 Wanneer 
 wil

 spr. vraagt „wi e 

 )e

 verder 

 1
der beschouwde gevallen; beide ontstaan echter  onder 

 bindende  wegens
 daarom

 optreden 
 't(

 aan  één
 niet gevraagd

 vervaardigen van
 dambebouwing

 uitgeschakeld
 de  naar  goedvinden gewijzigd; 

daarvan ' t Gemeentebestuur. Uit-
sluitend  we  'tooggericht

 op wat  en  wat  redden 

 Gratama  woorden,
 de  moet deroverheid een

draad  Voor de  dambebouwing  bizonder 

 de  aard

 Gratama: -1
 en

 geaccep-
teerd

 het standpunt 
 het

 doen
vorm

hooren en  voelen, verwacht van een in juisten vorm 
 voorge-

steld
 in de

 ter
 formuleeren

 formuleering hij
1 de  een concept-motie  deze 

 opgesteld en is dus
afspiegeling  de  meeningen. t concept luidt 

 ledenvergadering  het (ienootschap „Architec -
tur a et  o

onmiddellij k
 „d e <

dat  invloed zullen zijn op de 

 damplein,

tlat  de
 cultuur  en derhalve

 te 
 aan de  die doorde zich  verjongen-

de  gesteld worden, met  van 
 eerbied  de  van vroegere 

geslachten verschuldigd, 
tlat

 het  oude
 tie  dezen  onvereenig-

baar  de
 als  tlat bovenvermelde 

 de gebouwen  de Bijenkor f en de 
 Club  voldoen  vermeldeprincipiëele 

 derhalve  schaden  het
 dam  waardevol

 te  den wensch uit 
tlat  de bevoegde  't 

 dreigenden
 te

 redactie ondervindt veelzijdigbestrij 
ding,  de discussies  ver  het

 heer  Van  voor 
 modern  niet, en  dat hetbouwen in 

 ook  goede  kan
 bestreden. 

Na tleze discussies wordt op aandringen
 de behandeling der  itie te verdagen 

tot de volgende vergadering. 
Bij  de  de heer e Jongh naar  de 

 irdracht . e is toegezegd
 verscheen.  de voorzitter 

deelt  tlat de  niet bij  de redactie inkwam en 
den r er  n< >g s  zal w< irden herinnerd. 
1 . 

B VA N N V A X T 
 E l "

G V A N E G O T

Na  werden de  der  vorige vergade-
ring  goedgekeurd.  'oor  der  leden
op  inlichtingen meegedeeld dat 

 voordeur  de Stadsaalmoezenierska 
 zal worden  ilgens  tic
 Straatenjr. zijn toegezegde causerie over  de 11. a 

riaker k en  behoorende kloostergang te Utrecht. 
 van genoemde

 lendrik . h  in de jaren  >ss, 

 worden en  vergroot  in
de  het  der n overging en in
het  het  deel

 om hun goederen er  in 
 te

 daarna gaf  overzicht  de verdere ge 
geschiedenis  dit eens zoo grootsche  tot 

 in  de materialen van de  werden verkocht 
wegens den deerniswaardigen toestand, waarin het ge-
heel verkeerde.  de  het 

 Gothische
 kin

 het vrijgekomen terrein het nu nog be 
staande Gebouw n en Wetenschappen ge 

 Van  kloostergang zijn alleen nog aanwezig 
 arcaden en kelders met gewelfoverdelcking. 
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Vervolgens behandelde  symboliek van deze 
 't bijzonder  en van de e 

 't algemeen, wat betreft de ligging ten opzichte 
 windstreken, de indeeling, de  en de in- en uit-

wendige versieringen. r  de vergadering werd de 
 Van Straaten bedankt voor  zijne bespreking,
 tal van oude  schilderstukken en  werd 

toegelicht. 
 laarna was  de orde de bespreking  de ver-

betering der  rioleering in de binnenstad. 
Besloten werd, dat de club zich in verbinding zal
met de Afdeeling van de . tot bev, der  Bouwkunst en 
met  Aannemersbond om te trachten aldus gegevens 
te verzamelen en daarna gecombineerd  adres te zen-
den,  lierna sluiting, 

 2  Secretaris. 

1 :-

 zü

5*

 voor  de Beeldende 
 Amsterdam isdezerdagen  tentoonstelling 

gehouden van het
 voor  schilderkunst, Tjeerd Bottema,  zijn 

 stipendium-jaar  gemaakt. 
Benige op deze

 ische kunstonderw ijs  alleen-zaligmakend 
 schilderij-kunst  officiëele 

waardeering begint te verwerven. t  volgende zal, 
 tlat

 deze  onopgemerkt
Voor  afgeweken  verplichte studie-
reizen s  schilder,

 copieën  oude  reisschetsen 
 taak gesteld  vierde 

 studiejaar  het ontwerpen 
 schilderingen, bestemd  versiering van een 

 Bibliotheek  's-Gra 
venhage. 

\ \ ie  eet  t  gesteld  met de waardeering 
der  schilderkunst, en  weinig onze 
regeering  tot nu toe  die

 niet nadrukkelij k genoeg zijn verheu-
genis over  ideëele beteekenis  feit  uit-
spreken; en  den hjnzinnigen baanbreker  der  nieu 

e wandschilderkunst, r , 
 directeur  Academie,  het

voldoening  het veldwinnen zijner 
denkbeelden te  vinden.  let  geloof ik,

 tlat het zijn  het  tlat
 uit  breiden  hoogere teekenschool, 

 tie daardoor  meegebrachte ambachts-vijandige 
conventies,  werkplaats  ambachts-
beoefening  dien  tij d daaraan 

 hit  studie der  schilderkunst

r 
s Geschriften  onderwerp,

 ik  veroorloofde  te 
ih

 de Nederlandsche  der 
 dezen  bewerkstelligen  daar-

mede blij k geven overtuigd te  van de noodzakelijk-
heid om  versierende kunsten de hun toekomende

 verband  ambach-
 te hergeven. Êen overtuiging, die de regeering dan

 te
Nederlandsche werkgeefster,

 opdrachten  tot vervulling 
dier  opdrachten deed opleiden. 

 bestreven  onmiddelijk be-
gint  verdachte wegen zich  te

 eenigszins averechtsche wijze wordt aangevan-
gen  met ongemengde verheugenis

 worden deelgenomen.Wanneer  er  redenenzijn 
 noodzake-

lijken  wezenlijke voldoening maar  een  tuter 
vormelijk e vervulling  ten

 verheugende  aanstonds een zorgwekkend 

Wi l  regeeringswege s streven 
bevorderen,  dan  konsekwent

 den  aangegeven  eg te volgen.
niet  van opdrachten aan onbe-
voegden  het academisch 

 vraag, tlit -  ernstige 
 gelijk 

 parodi-
eeren van  >er  bedoelingen,  kijf . 

 tk- -werkstukken 
 quaestie  tlit treffend. 

 bedroevende
 wandschilderingen voldaan;

 betreurd worden! 
Betreurd omdat  niet ontkend  worden, dat 

 precedent  voor
richting  volgende daden

aard  karakter dier  daden.  >aarom worde
tk- gevaarlijke zijde  avontuur  onder  ge-

 )en schilder,  weinig geslaagde arbeid de ongeluk 
 van

 slachtoffer
 onomstootelijk is geworden,

 academische
 schilder  monumentaal-decoratieve 

 voeren. 

 bevredigende
 Opgevoed  werd  schilderij-

schilder,
 opgave

arbeid
 onmiddellijk  for-

 blijkens zijn andere werk, 
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 wandschilderingen,  wandschilderijen,  hij 
 wandschil-

wandschilder  in ambach-
telijk e
daartoe leenende  geschil-
derd,

 de opbouw  het compositioneele schema, 
 opvatting  van  ryth-

mische  van  vrij e gebondenheid 
 en de omgevende architectuur  samenhan-

gende,  essentieele  decoratieve com-
 middelmatige

 vieux  on-

 begrijpe
 tegenstrijdigheid

 worden.  velen 

 werd zeker 
 zooveel opoffering en onder  zooveel 

 harden  conventionalisme 
 bij  andere 

overeenkomstige gelegenheden,

 dwalende,  worden gedaan  de 

Nederlands  wandschilder. 

 En hetmoet  gezegd 

datgene n  woord  daad 

 academische opleiding  haar 
huidigen  eenenmale onvoldoende is 

 de monumentale
 zij  ander : deze proef-

neming bewijst

 zij  andere
 uitdrukkingsmogelijkheden 

 beheerschen en  daarmede 
samenhangende  zijn
drachten  dat

 gave,
 tweede

werk  wezen,
leidend

waardeering  poging
 wordt

 VAN . 

. 

regeering gewend  te willen
 lam weder  ter  beschik 

 be 
doeling  zetel  stadsbestuur te

„( ,  van Amsterdam
 warme aanhankelijkheid voor  deze stad bezield,

len  op. hunnerzijds te getuigen: dat  wenseh, 
 Amsterdam's  als raadhuis ge-

stichte
 ook

 op  tijdsti p geplaatst 

 gemeentebestuur  te
 midden

hoofdplein  oor 
spronkelijk  voor  het stedelijk 

 de verzinnebeeldigingdaar 
 bouwwerk  te even 

aren  gemeentebestuur
 onnationaal tijdvak  ver 

nedering
„E n Amsterdam  op  oogenblik de gerecht 
vaardigde beh< >efte te  stad

 tijdvak
 ontwikkeling,  zelfvertrouwen verkeeren: 

 wonder,  velen  oude
 blijkens deskundigen verklarin g daar-

 >g  weden  »gen 

 lat  hoofd-
stad

 ook  aanmoediging  krach 

„( ,  verklaringen  larer s 
g  vinden, meenen onderge 

teekenden  andere  daaraan 
 worden. 

„  >at  )am  de 
 Nederland  dienen, 

 hoofdstad des lands, jaarlijk s een be-
zoek  staadshoofden 

 plechtige gelegenheden verblij f geno 
e  is bestendigd, 

ook daarvan is onder  Amsterdam's bevolking het besel 
 (Getuigd  worden, dat Amsterdam deze be-

zoeken  op
 voldoening is en

 11. .  als hoofdstad te worden be-
zocht,  als hoofdstad gastvrijheid te  be 

 bovengenoemde wenschen  gevoe 
 gedaan. 

 derhalve ondergeteekenden vergund, de over 
 de hoofdstad

 waardeeren,  zoodanig 11. .
tot  te

 tc  dat o 
ninklij k  te Amsterdam  gereedheid worde ge 

t  ondergeteekenden en van vele 
anderen,  zijn zij  zeker, met hen: gekoes-
terd  oprechte

 landsbelangen,  als zoodanig meenden, 
 aandacht van r s  te 

 m ondergeteekenden
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vorderen,  inrichtin g van  waardig 
 verblij f

op  Amsterdam  van 
de

. J. F.  J. . 
 Wall  |. Fred. Bangert.  F. de

J. F.  Blankenberg, J.J.Blusse\T. Th. Boelen,
W.  W. F.  Jr.,
 Cuypers, .  van Eeghen, Prof.

Embden, Ed. Gerzon, . A. F. van  [all, . [. N. van 
, 1 . A .  A. , Prof. . 

 Josephus Jitta,  A.Jonckheer,  van
. G. Birberger, Prof. -

sen, .  < >gtrop,  Th. .
.  P.  Spanje, 

, n Way-
enburg,  Westendorp. 

( 1EN. 

 van  lezen  kennisgeving 
 vriendelijk e beoordeeling 

 nieuwe kalender. 
1 >e schrijver  stelt  vraag  this 
beantwoord  hieraan
Schrijver  < lp  de maandnaam en
eenvoudige

 de datumcijfers zijn uitgespaard. 
 hierde lithografische

 zuiverheid
cijfer ,  anderen  verkrijgen

 tint  geven. 
 )e vraag  feitelijk

lith .  vormen uitspaart 
en den fond invult ,  vormeninvult 
(teekent en den

 vraag  antwoorden dat  en tee-
kenen van vormen nietsuitstaande
van  steenteekenen.  penceel met tusche 

 vult naar  gelieve een vorm 
 de zuiverheid der 

 wordt-
 twijfel

de  in  zelfde
 tic vraag  stellen  een aesthetisch 

 wenschelijk
 vormen  niet veel

 ligt niet
 schrijver  verband  met ambach-

telijk e zuiverheid. 
 )e cijferblaadjes  evenwel  met  getec-

 de  doch met arabische gom, d. w.  de 
datumcijfers en de  de maandnamen
daarmede ingevuld.  lesteen is daarna  met vette 
verl  de  afgewasschen zoodat  uitgespaard 

 is 
 lith. werkwijze, de  gomteekening. 

genoemd  wanneer  gepoogd
 uitgespaarden

 verbasteren, 
\ an  van eenige lithografische 

karakter  vertoonde  geteekend ontwerp 

doch  zou
uitgevoerde teekening. 

. 

/ ' jokt,  l 'jokt. ! 

e
 6

 de la  te Parijs

Nu  Van der  Pek 
zou mij  beschuldigd

 volgende had
e  uitgeschreven

 1  waren, onder  meer, de archi-
 d'  Servandoni, 

 (ïabriel werd 
 uitgevoerd.

 nu als  van  en  Garde e 
dienen en  geven. 

, die  leerling  (ïabriel

 W . N 

Alcohol,

A 79 

Noord-Brabant.

Xeclameplaat-prentbrieftaart-sluitsegel.

Tine.

/.onder motto.

Gif.

Tonv.

//; de klauwen van den alcohol,

St. Cassianus.

Gevaar en bescherming.

/.onder motto.

/ 'ivere

 Ho, Signo Vinces.

Symbool.

Teekening van een kruis op

Waarheid.

Alcohol is vergif.

Ad l'ios ('sus.

. tnnie.

Sic Vos Non Vobis.

Opvoeding.

l.ijinverf.

 Si

V A N . 

heid

file:///ltet
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z

 bevoegde

* * 

.  1911.
 43 1911);

.

.

.

V.

.

 11.  16  1912 

A 
N V A N T

E

8.30

Agenda. 
 ledenvergadering. 

n stukken. 
). Tolink,  der waag 

 Verkiezing  afgevaardigden naar  de Alge-
meene Vergadering  het

 Th.

het

 bedanken
 de

 inzake de  )ambebouwing, welke motie hierachter 

g en

 de

 W. Nijhol f

 an Baanders  te Amsterdam
 Jr. . J .  de  11. A.Jansen, 

 door  de heeren A. A . 

 Van Zijn e Excellentie
landsche

t ]

betuigt
Wij  nogmaals

 antwoorden op de 

 door  de Vereening „Bouwkunst  Vriend-
schap"

 Secretaris. 

e

 daarvan  door 
 voorgesteld: 

e  Genootschap 
„Architectur a  Amicitia" . te Amsterdam,  op 

t

 van  )amgelegen,name-
lij k die  Groote 
Club" , 

dat  op 

 het aanzien  het  (amplein,
 als  is, 

dat

 het de  de  is, om vorm te geven 

met inachtneming  aan de monumentale 
 vroegere geslachten verschuldigd, 

 betoond

 waar 
de door

 met de

 dat bovenvermelde 
 de „Bijenkorf "  „d e 

Groote  niet  prin-
cipe  van 

 als

 uit,  tic

 pogingen in 't
om  door 

 daartoe speciaal  te
 architecten,  uitschrijven 

 prijsvragen,  tie

 te

 )e  )e  tlat
 Van  Pek te 

GEN( N
 Genootschapsprijsvragen, ontwerp 

 ontvanggebouw voor eene bloemententoon-
stelling kwamen  antwoorden in onder de volgende 

' s : 

 bestaande uit

 Flora"  -
Voorde . A .J .
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U S E U  V O O . 

 Wajang",
z  11.

 „Sans peur et sansre-
proche"y

 ten

 en

 igi<

( onclusie: Zeer goed. 

 V A N N O E O N E N. 

 herlezen.

 Waartoe tlan dut han-
delsmerk .' 

 werkelijke

 Wodan-cement". 

 dien

83 

 1

1

 in 
een stijl overeenkomende mei die voorde Dambebouwing 
gesteld. . .

. .

.1.

.1.

 en  en
 en

e

 een 

 een
 een

stand,
 een 

 en

 eene  ter 
inzage lig/

 en

 een
 en  Be-

 wi  lef-

 eene 

 een  en

 een 

 een
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 zich zelf uit hoofde van de aesthetica gekeurd en goed 
bevonden  geheel
storend  het  1 )e fout  het Nederlandsche 
stadsbeeld ligt niet  de ongekeurde  de 
verbrokkelde

: „ \ ooreerst moet de Gemeente  schoon moge-
lij k  wellicht door  gebruik te
krachten, die niet  de <

 Belgische  dat doen,
snippere  niet  veel, bij  van
de
Buskens voor  aan den Schiedamsche 
weg  resultaat bereikt
slechts niet  verkocht en den eisch 
stelde, dat dat  lij n
 >e  Buskens
aannemelijk,  het

 bekwame  genoeg v -beelden 
van  die één

 kregen,  het eene  naardei 
en  om  dan het andere. 

 slotte  de raad  en  het 
 Buskens worden aangenomen,  dat voorstel 
 de d dat

stand  gevels der  Schiedamsche weg
 huizen alleszins gewenscht is, en noodigtB. en

 bij  de  zekere bepalingen
nemen.  (eze bepalingen luiden ongeveer: de ontwerpen 
der  mitsgaders hunne details, zullen vooraf, uit 
een  welstand  Burg. en Weth.

eventueel  de
 verbouwingen

Tot .  bij  de

rapport opstelde.  hadden o  twee 
raadsleden-architecten  eenigen tijd , 
zijn  door  twee bouwkundigen 
eigen-bouwers) 

Naar , en W. de overtuiging
 dat het  ieders werk 

 handen
verbetering  het stratenaspect, de

 werken
-

terdamsche schoonheidscommissie  het
 doch daarvoor  zal de  Buskens zich

woord  zijn welstandeischen, dat nu
de schoonheidseischen . 

A T E 
< >< >NS . 

 wordt te g een groote internationale bouw-
 < tonstelling gehouden.  iservoor 

p  Ver-
der
denkbeeld  moderne verhuizen. 

E . 
e  W. n

 gemeenteraad  volgende
 den St.Jacobstoren

 nieuw ontwerp in  onderbouw 

 W.  wijzen
 op te

 keuze

 nader

trekkin g
 overdePlace

 erop 

 brengen

, om het

worden  één

 verduidelijkin g
G.  100;

 Berlijn ,
„De bijzondere schoonheid van  de la Concorde 
brengt de gebruikelijke begrippen van  noodzakelijkheid 

 van stijl, zeer aan het wankelen..  kan 
 tegengesteld,

onsamenhangend  de se met rastra
 in den stijl van  i

fonteinen, 
gevolgen

 A  7, \
 Bourbon),  Obelisk; 

 van
kunstgedachten?  toch heeft dese vermenging niemand 

 lij
 eenheid, die verkregen is

al  verscheidenheid
Gabriël .-  eenheid  ver-
tnderingen,  nazijn dood?  (Gabriel 

 achthoekig 
n werdendichtgeworpen  [855 ( Gabriël 

van  voren

e
Eendracht,  dat  door 

 waarheid. 

. 

 de
 luiden : 

 gemeente-
wege

 schrijven. ()p  >am 

 middelmatigheid,  te 

 |. E. . 

A 
s.S 

 „A . et  6

 als zijne meening 

vrij

 tijd s
1

 cultuur,  „redelij k 

 or-

 enz. . 
s

w« irden,  tk  ver-
 te  waar  de

1  hij  vóór
 tij  heeft tot kort geleden gemeend, dat 't van zelf spreekt, 

dat

 o ok
 dat vader  Abraham eertijds droeg en, naar 

 lat

 voldoet? 

 werd
 w  leven gesteld worden. 

 voor-

die hun eigen tijd eischt? 

 dikke

 zij
andere redenen
waartegen

 vóór
 omtrent

 voorge-
 11- . 

 V O O  E EN T V< >O E  ><»

N , S S O N E 

G  G E Z E L L EN T E N G 

V A X . 

 geëxpoceerd: 

h.

materialen

Verlangd
 waarop zoo 

bouwkunde,

 drie

e

 flink e

E 

V . \ i G V A N F 

T E

 6 r
e

ter  het  b.b.tentoonstel-
ling  het

 tij d  ver 
zékerd
Als  uitgeloofd  tweede 

 uitgeloofd ƒ
werpen  de Jury worden aange-
wezen. 
1  oordeel,
der ingekomen  voorden  prij s voldoen, 
het  der  prijzen  de

e  in
ontwerp aan het  den

 gedeeltelijke 
 de hoedanig-

heid  daartoe
e  vóór  den

 adres  den  v.h. uitv. 

 zijn  ge-
teekend

e
vergezeld  correspondentie adres en
verzegelde envelloppe,  hetzelfde

 en adres
e  de tentoonstelling 

 correspondentieadres

 uitvoerend  voor 
U  <fc Vaktentoonstelling : 

. U N S. A A G E  oora. 

[A N O L F F . ,



86 87 

 V O O  E EN T V O O E

E G „ G  T E A T E 

N G E E  A L ' ' S -

T U S  T E G V A N T

. 

Verlangd wordt  passende reclameplaat, zoo moge-
lij k  overeenstemming met het

e Vereeniging  zich ten doel te Gouda een expo-
sitie teorgamseeren waan >p voornamelijk  worden 
tentoongesteld ol  beeld gebracht de  tandel, e 
en  (St.Janskerk met hare gebrandschilderde gla-
zen en wat op dat gebied  ot '  voortgebracht, 
geschiedt of geschied  in (rouda. 

e teekening  zijn op ware  geschikt voor 
reproductie  kleuren. 

 papiermaat  het reclamebiljet  ongeveer 
. 

Op het biljet  het  te 
lezen zijn: „Tentoonstelling Gouda

 >et gewezen worden op de S t  en  glazen. 
t

 gebruikt te worden. 
 >c mededinging  opengesteld  alle Nederlanders. 
e ontwerpen blijven het

 behoudt de Vereeniging „Tentoonstelling< rouda 
 zich het recht  dezedesgewenschtgedurende 

ongeveer  dagen te (iouda  te
Als  w(  uitgeloofd  bedrag
en  tweede  van ƒ  (deze beide 
door  de jur y toe te  en ƒ

 het  waan  door  het  tlat daarvoor 
 stemmen worden uit-

 .  >c jur y  gerechtigd om, indien naar  haar 
oordeel  der  ten 

 voldoet, het  bedrag der  prijzen onder  de
zenders  eenige der  beste  te
 >c  ondergeschikte  het 

ontwerp  het toekennen van den ten  te ver-
binden. 

 de  tot gedeeltelijke 
prijstoekenning indien de hoeveelheid en de hoedanig-
heid der  inzendingen daartoe
 >e ontwerpen  vrachtvri j  vóórofop

 het  den  jury , den
.  Schroot, Ambachtsschool < rouda,

 plat  zoover  op car-
 op stevig carton zijn opgezet.  )e door  de 

 bekroonde  het
Vereeniging. 

e  motto 
en vergezeld  correspondentie-adres en 

 verzegelde  hetzelfde 
 en inhoudende  beroep en

ontwerper. 
 >e  maanden  de

der  jur y franco  het  correspondentie-
adres worden teruggezonden. 

 let Bestuur: 
. ,  'oorsitter, 

J. V A N , Secretaris. 

T Z
( ' . . E , Sloterdijk . 

A N E N , Fotograaf, Gouda. 
 S( ,  (iouda, 

11.  E  . Boekdrukker, (rouda. 

 met

 Gebouw
 aan de Nieuwe  te 1 )elft. (>pening g

g , 's avonds 8 uur, Gewone Verga-
dering

 J. : e 

De Secretaris,  V A N ( .

V A N . 

 bemerkingen.

 ('..,

 Beikorf:

 Sticht

 .l-X:

 Bos, w.

l

 t./.

Vraag
 schetsmatig

Antwoord.

Vraag 16.
. Xntwoord,

Vraag 19.

Vraag 9.

Vraag 10.

Vraag 11.

Vraag
 vóór-

Vraag 14.

Vraag

Voor ite Jury: J .

file://i:/di
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 Genootschapsprijsvragen 1911. (Zie de programma's in 
No. 43 1911);

.

.

.

V.

.

E G No. 12. G 23 T 1912 

A 
N V A N T

 1

N 
E T . 

Op dc eerste der  Genootschapsprijsvragen, Ontwerp 
van eene Ambtswoning  een Burgemeester eenei 
groote Gemeente, kwamen  antwoorden in onder  de vol-
gende motto's: 

"  bestaande uit  teekeningen. 

 „Architectuu r v. d. 
"  . . . . „  „

 „Vita "  „
 „A . W."  (monogram) .. „

 „Studie"  .,
Voorde Jury : 11. A .J .

B. Als gewoon lid wordt voorgesteld de heer  F.J. Staal, 
Architect te Amsterdam, doorde heeren J. Gratama en 

 reSecretaris. 

J. . E S N

e jur y heelt de  prijs , groot ƒ  verdeeld onder 
de navolgende motto's: 

: „Sans peur  et sans repoChe", ontw.: Joseph 
. B. . met medewerking van Alb. Banncman. 

: , ontw.: J. d e en . 
Schmiet, beiden te Pretoria. 

 ,,Ëbby, ontw.;  E. v.d. Wall,B. . te 's-Gravenhage. 

G  in:  G E W O N E
,

Na opening door  den voorzitter, den  leer . A.J. Baan-
ders, worden de notulen onveranderd goedgekeurd.  )e 
 leer  v. d. Pek doet even de vraag, hoe het staat met het 

verslag der  lezing van den r , dat nog steeds 
niet in het weekblad verschijnt. e r s deelt 
mede, dat het eenigste wat hij  van den r . is te 
weten kunnen komen ongeveer  aldus luidt : „ben nog 
niet klaar" . 
Als ingekomen stukken worden een tweetal lijvig e boek-
deelen getoond van „1'Ar t Public" , all.  uitgave 
van het e van België en door  den r  van 
Buitenl. Zaken aan het Genootschap geschonken. n 

r  is bereids den dank van het Genootschap voor 
deze schenking gebracht. 
Aan de orde is thans de installatie als gewoon lid der 

n |olink, Zwaag en Sunier.  )e voorzitter  heet hen 

met een paar  vriendelijk e woorden als nieuw lid welkom 
in den krin g van A. et A., en hoopt dat zij  de belangen 
van bouwkunst en (ienootschap naar  beste weten en 
krachten zullen voorstaan. 
Bij  de verkiezing van een lid van het Alg. Bestuur  van 
het Verbond van Nederl. n 
(noodig wegens bedanken van den r  Jos. Cuypers 
worden  der  stemmen uitgebracht op den r . 
A. |. Baanders, die de benoeming aanneemt, terwij l tot 
Se alge vaardigde naar  de Algemeene Vergadering van 
het Verbond van Ned, n ge-
kozen wordt de i leer  J. (iratama, die zich eveneens zijn 
benoeming laat welgevallen. 
Vervolgens doet de voorzitter  nog mededeeling, dat op 
tie laatste der  Genootschapsprijsvragen (ambtswoning 
voor  den Burgemeester)  antwoorden zijn ingekomen, 
om hierna over  te gaan tot behandeling van punt  der 
agenda, n.l. der  voorgestelde motie inzake de -
bouwing, luidende : 

e Voorzitter  wijst in een inleidend woord op de arti -
kelen verschenen in d en Groene Weekblad 
alsmede op bet eenzijdig gesteld artikel van het Bouw-
kundig Weekblad. t doet hem genoegen dat inmitl 
dels nog het nieuwe "  is te voorschijn ge-
treden, waardoor  voor  A. et A. nu geen beletsel bestaat 
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dit plan geheel vri j  te bespreken zonder  dat hierbij  't 
tcere punt: de aantasting der  collegialiteit, in gedrang 
behoeft te komen.  bedoeling' is enkel dat Architec-
tur a de autoriteiten ten opzichte der ' 
door  voorlichting wenseht te dienen. 

e heer  )e Jong had gedacht een geheel andere motie 
afgedrukt te vinden n.1, een, die meer  den indruk van 
het gesprokene ter  vorige vergadering zou hebben weer-
gegeven, 't Gaat in de thansvoorgestelde motie, zij  het 
tlan in meer  bedekten vorm toch weer  over  de gebou-
wen van Bijenkort en Groote Club, en dat keurt Spr. be-
slist af. n wat  zeggen van de uitdrukking : „hetwelk 
als historisch plein van groote beteekenis is". Voor  Spr. 
is de m in 't geheel geen historisch plein meer. Alles 
witt aan de historie zou willen herinneren is verdwenen, 
alleen het loterij-kantoor  is misschien trouw aan zijn 
historie gebleven. Spr's  griel tegen de motie is tic be-
weging tegen de  )am commissie die toch is saamgesteld 
uit mannen van naam op architectuur-gebied. n wil 
nu een andere commissie, ook Spr. verwacht niet veel 
van een commissie, wat kan die ten slotte doen? e 
ideëen van den heer  Van der  l'ek om voor  de te bebou-
wen terreinen aan tien  )am een prijsvraag' uit tc schrij-
ven lijk t hem dan nog het meest gewenscht. 

e Voorzitter  zegt dat met „historisch plein"  bedoeld 
wordt: het plein waar  historische herinneringen aan ver-
bonden zijn; dus absoluut niet slaat op de architectuur 
der gebouwen aan dat plein. Wat de  )am-commissie-
lievcr  de e — aangaat, deze 
commissie had aanvankelijk een geheel andere bedoe-
ling. 

e heer  Van der  Pluym, zegt dat het woordje „vermij -
den", in den zin : „om het navolgen der  oude meesters te 
vermijden" , niet opz'n plaats is en beslist vervallen moet. 
Volgens Spr. zal het eer  toejuiching verdienen zoo men 
waarlij k de oude meesters zou gaan navolgen ; we kre-
gen tlan wel wat beters dan nu. 

e heer  Van tier  l'ek zegt zich niet met de voorgestelde 
motie te kunnen vereenigen. We hebben  zaken te 
onderscheiden n.1. er  is aan den  grond van de 
(iemeente en grond van particulieren. Ten opzichte van 
het eerste ziet hij  gaarne het uitschrijven van prijsvra -
gen; voor  het laatste wil hij  niets bepalen omdat de 

 tegenover  die particulieren in nietsdan groote 
moeilijkheden zou geraken. Spr. ziet dan ook liever  een 
adres aan den d verzonden dan een motie aangeno-
men; bij  dat adres kan dan een memorie van toelichting 
worden gevoegd waarin vve alles kunnen zeggen wat 
we op het hart hebben, en schakelen aldus de gebouwen 
van Bijenkor f en Groote club uit. e geven we 
een weg aan. 
1 )e heer  (iulden vraagt zich  wat zou de vergadering 
van Architectur a doen zoo zij  eens de d van Amster-
dam  'r  )e zaak dient zuiver  gesteld. Wat toch is 't 
geval.  >e jongeren vergen dat er  een kunst ontstaat die 
de reflex der  hedendaagsche cultuur  zal zijn. t is met 
het oog op de huidige samenstelling der  maatschappij 
niet wel mogelijk. Spr. acht de jongere architecten ge-
roepen op te komen tegen dc reactie in de bouwkunst, 
die niets anders is dan de reactie der  bourgeoisie. Van 
deze reactie getuigen ook de opgeworpen plannen. Wan-
neer  A . et A. dus ontwerpen wil hebben van hedendaag-
sche cultuur  dan dient ze de Architecten aan te wijzen 
die in staat zijn dusdanige projecten te leveren. A.et A.wil 
nu den d van Amsterdam laten regelen wat ze zelf 
niet weet te regelen. Noch een commissie, noch eene 
prijsvraa g zal iets bitten ; men dient hier  thans aan te ge-
ven in welke richtin g men gaan wil en dient, als gevolg 

daarvan de architecten aan te wijzen die in staat zijn de 
kunst der  hedendaagsche samenleving te vertolken. 
1 >e heer  Gratama onderschrijft het betoog van den heer 
(iulden gaarne voor  het grootste gedeelte, doch verwacht 
voor  het oogenblik geen resultaat van de voorgestelde 
werkwijze, gezien de huidige samenstelling van den 

. j  is van meening dat de -
sie niet in staat zal zijn een architect te weigeren die dooi-
den bouwheer  wordt aangewezen. e kwestie van 
Bijenkor f en Groote Club dient uitgeschakeld te worden. 
Spr. zou liever  nog een stap verder  gaan tlan de heer 
v. d. Pek en zou voor  bebouwing, dus: hetzij  voor 
partikulier- , hetzij  voor  Gemeenteterrein, een prijsvraag 
uilgeschreven willen zien. 

e voorzitter  zegt dat het Bestuur  van de motie geen 
..portefeuillekwestie"  maken zal en gaarne tot overleg 
bereid is. s de motie niet goed, welnu, laat er  door  de 
vergadering een andere motie gesteld worden. 
1 )e heer  de r zegt. dat wat de heer  (iulden voorstelt 
n.1. een architect voor  een nieuw , een utopie 
is. Waarlijk , de collega's die door  particulieren met een 
opdracht belast zijn,zullen ons hartelij k uitlachen cn vol-
komen terecht. Pn bovendien cle collegialiteit onder  de 
architecten is nog niet zoo groot, dafzij  een of een paar 
collega's zouden willen zien aangewezen noch zouden 
willen aanwijzen om de plannen der g te 
maken.  )aarom ziet spr. gaarne tot het gemeentebestuur 
het verzoek gericht om de plannen öf in handen dei-
Schoonheidscommissie testellen of voor  de plannen een 
prijsvraa g uit te schrijven. 
 )e heer s betreurt het dat noch door  den heer  v. 

d. Pek, noch door  den heer  Gratama critiek gewenscht 
wordt op de plannen van Bijenkor f en Groote Club. Spr. 
acht het daartegenover  een plicht der  jongeren zich niet 
te onthouden van critiek . t zou een miskenning en een 
belecdiging zijn voor  die enkele jongeren die licht kwa-
men brengen, voor  die enkele voorloopers voor  wie wij 
allen eerbied moeten hebben en houden. Spr. wil dan 
liever  maar eens kwetsen, de critiek moeten tic jongeren 
maken als iets van een belijdenis voor  hun principe. 

e heer  Gratama zag gaarne de vraag in het debat ge-
bracht : g het (renootschap als Genootschap een der-
gelijke principieele belijdenis doen? s het Genootschap 
zoo zeker  van zijn leden? n die bij  hunnen toetre-
ding als lid een z.g. belijdenis (geroep van: modernisten-

 afgelegd ? Staat er  iets van vermeld in de statuten 
van het Genootschap? 

e voorzitter  zegt dat het niet  in de statu-
ten staat dat de leden  architecten zijn, doch het 
ligt in den aard der zaak dat de leden de belangen van de 
bouwkunst voorstaande, zullen moeten erkennen, dat de 
bouwkunst in de eerste plaats aan de samenleving'in haar 
tegenwoordige samenstelling uitdrukkin g moet geven. 

t spreekt van zelf dat dit de moderne bouwkunst is. 
e heer e Jong betreurt de critiek die dc heer s 

voorstaat. Spr. noemt dat .geen critiek , doch „afmaken" . 
V oor  critiek voelt ook spr. veel mits ze gedocumen-
teerd, zakelijk en daardoor  leerrij k is. Spr. herinnert 
aan de critieken van s die met genoegen gele-
zen werden omdat ze opbouwden en leerden. 

e traditi e n van hetGenootschap staan zeer  zeker  critiek 
voor  doch volgens spr. enkel zooals hij  hier  aangeeft. 

e heer l vraagt naar  aanleiding van het ge-
sprokene des voorzitters: Wat is dan de richtin g der 
moderne bouwkunst? Niet de eerste de beste onder  de 
huidige architecten trachten thans juist tot de  en uSe 
eeuw terug te gaan met hunne z.g. „reactionnaire "  wer-
ken. Spr. is ook voor  critiek mits ze  werkt. 
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Eigenlijk is bet volgens spr. de laksheid van het Genoot-
schap die oorzaak werd dat we thans werk zien geboren 
worden dat ons niet lijkt . A l ruim  jaar  lang is de ar-
chitect van dc Bijenkor f met zijn projectenbezigennooit 
heeft „A . et A."  ook maar  één woord gerept.'  hans is 
het tc laat. Spr. wenseht de motie te cearteeren. Beslist 
noodzakelijk is dat de critiek op Bijenkor f en Groote 
Club uitgeschakeld wordt. Wat moet het publiek er  toch 
wel van denken als „sans frases"  het werk van collega's 
van naam en jarenlange praktij k afgebroken wordt. 
Van den bouwmeester  van de Bijenkor f kan men toch 
waarlij k wel zeggen dat hij  de moderne ideeën voor-
staat en er  naar  streeft en van dien der  Groote Club 
dat die door  een jarenlange en groote practij k en als 
gediplomeerd bouwkundig ingenieur  toch waarlij k niet 
onder  de eerste de beste architecten mag gerangschikt 
worden. k volgens spr. heeft het ('.enootschap de tra-
ditiën hoog te houden: niet afbreken, doch opbouwen. 
Spr. gaat met het voorstel v. tl. Pek mede. 

e heer  Gulden zegt dat iedere architect die „klanten " 
wil houden, dus ook volgens den heer , ver-
plicht is te bouwen in reactionnaire richting . 
 )e heer : dat heb ik niet gezegd. 
e heer  (iulden: b je dat niet gezegd ?  )an heb je 

het toch bedoeld. . Als men achter  het -
museum loopt, ziet men uit of men de kuitbroeken nog 
niet ziet. e geest onzer  samenleving is reactionnair; 
onze maatschappij  wil terugblikken naar  het oude, om-
dat zij, in de tóekomst blikkend, het grootste deel 
harer  macht ziet afnemen.  laarom: men vrage aan de 
gemeente: draag op aan allen, die bouwen opgrond,dien 
gij  uitgeeft, dat de architecten door  den d worden 
aangewezen en dat de d of B. cn W. zich wenden tot 
de  lollandsche architecten, die bij  stemming zullen 
uitmaken, wie van hen de bebouwing zullen tot stand 
brengen. n zal men werken in den geest der  moderne 
cultuur  en zal men goede resultaten verkrijgen. 

e r l verzoekt ter  wille van een resultaat 
voor  deze vergadering, te stemmen over: motie ol adres, 

t  tegen i'o stemmen wordt de bestuursmotie daarop 

e r  Gratama bepleit nog eens een prijsvraag voor 
alle terreinen, waar  de r  v. d. Pek zich, op grond van 
tic vele daaruit voorkomende moeilijkheden nog eens 
tegen verklaart . 
 le  leer  de Jong zag het adres gaarne tweeledig gesteld 

dus voor  gemeente terreinen een prijsvraag en, kan 't 
(dit aan dc beslissing van B. en W. overgelaten) dan ook 
voorde andere terreinen. 

t voorstel van den r  Gratama: het verzenden van 
een adres aan den d met verzoek om een prijsvraa g 
te eischen voor  de bebouwing van alle terreinen aan <>t 
in de onmiddellijk e nabijheid van den , wordt bij 
acclamatie n de vergezellende memorie 
van toelichting zal  a. worden gewezen op de moog-
lijkheid , om de betrokken eigenaren in deze richtin g te 
verplichten. Op verzoek van den voorzitter  verklaren 
de  leeren Van der  Pek en (iratama zich bereid aan de 
samenstelling van adres met memorie mede te werken. 

e r l wijst hierna nog even op het feit, dat 
den i a. s. . P. J. . Cuypers  jaaroud wordt 
en wil het Bestuur  hieraan even herinneren. -
zegging deelde de voorzitter  mede, dat op tie bestuurs-
agenda deze datum reeds stond aangeteekcntl. 
Bij  de rondvraag bracht de  leer  de r  namens een 
bewoner  van het n het verzoek over  ot 
het Genootschap zou willen medewerken, „dat de stilte 
van het n niet gestoord wordt, door  den 

aanleg van een tramlijn" .  >e vergadering wenseht een 
gedocumenteerd voorstel, en tlan liefst toegelicht tloor 
eenpaarkaarten en zal dit op een volgende vergadering 
zoonoodig behandelen. 
1 lierna sluit de voorzitter  onder  dankzegging deze goed 
bezochte vergadering. . -

T N . 
 L L O Y , T . 

(iedurendc dc voordracht, die tloor  den heer . P. Ber-
lage gehouden werd Jan. 1.1.) na diens reis naar  en 
door  Amerika, werd onze aandacht gevestigd, behalve 
op werken van meer  klassieken aard, op dat van enkele 
architecten die zich in andere richtin g gedrongen voel 
tien waar  hun het kunst gold. Wij  brengen in herinnering 
de namen Sullivan, Wrigh t en andere.Speciaal die, welke 
aan 't hoofd van dit artikel is geplaatst bleef naklinken 
in.de harten der  jongeren, en tlit wekt geen verwonde-
ring. e afbeeldingen van het werk van de/en meester 
waren voldoende om een band te leggen; men wertl ge 
voelens gewaar, men ontwaarde verwantschap.  let 
zien der  afbeeldingen van de Protestantsche n 
van het , hierbij  gereproduceerd, waren 
voldoende om voor  den schepper  dier  bouwwerken te 
gaan voelen, sympathie op te vatten. 1 )at niet wij  alleen 
doordeze producten van Wright' s kunst bekoord zijnen 
deze hunnen invloed ook elders hebben tloen gelden be-
wijst het verschijnen van een „Sonderheft der  Architec-
tur  des X X Jahrhunderts"  getiteld „Fran k d Wright , 
Chicago", in het vorig jaar  uitgegeven door  Ernst \ \ as-
muth.A. ('o te Berlij n in den handel ad
Na de genoemde voordracht van den heer  Berlage wijdt 
de Bouwwereld in twee nummers een artikel aan dezen 
architect, terwij l het Bouwk. Weekbl. en het Techn. 
Stud. Tijdschrift , afbeeldingen zijner  werken bevattende, 
daarop de aandacht vestigen. Eerstgenoemd bladschrijf t 
begeleid door  eenige fraaie reproducties, welke o.a. ook 
hierbij  gaan, o.m. 
„Natuurlij k heeft in menig opzicht de Amerikaansche 
bouwkunst den invoed ondervonden van den in vele op-
zichten nuchteren, praktischen geest tlie de gindsche sa-
menleving beheerscht.  lit heeft in verband met de ge-
gevens van nieuwe bouwwijzen en materialen, van de 
samengestelde eischen van het intense hedendaagsch 
gebruik, zoowel openbare als partikulier e bouwwerken 
doen ontstaan die men niet tot het domein van eenigen 
historischen stijl kan rekenen. r  aan den anderen 
kant is het geheel der  eigenschappen waardoor  zij  zich 
onderscheiden, nóch zoo harmonisch, nóch zoo samen-
hangend tlat men de betiteling van „moderne stijl "  op 
hen zou mogen toepassen.  let begrip stijl immers heeft 
aan zwaarder  eischen te beantwoorden.  let onderstelt 
een absolute eenheid, een rijphei d en evenwicht van 
conceptie, vv elke ook in die Amerikaansche kunst vv erken, 
welke zich van bewuste stijl-imitati e willen vri j  houden, 
nog niet bereikt worden. 
 lie laatstbedoelde groep is bovendien zeerin minderheid. 
 let zuiverst modern isde Amerikaansche bouwkunst en 
nijverheid wanneer  zij  zich op utiliteits-standpunt plaatst 
en daaruit hare vormen en samenstellingen afleidt.  let 
schijnt even wel of zij, wier  succes in zaken opde vervvezc-
'u'jkin g van dat beginsel berust, het in dc kunst niet willen 
laten gelden. Althans daarop wijst de ongewone toepas-
sing welke juist in de laatste jaren aan de historische 
bouwvormen opnieuw overal in Amerika ten deel viel. 
liet is als trachtte de rijkgeworden Amerikaan door 
zich een historisch getint interieur  te scheppen, zichzelf 
en anderen te tloen vergeten het absoluut gemis aan een 
eigen aesthetisch verleden. 

http://in.de
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 Genootschapsprijsvragen 1911. (Zie de programma's in 
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Agenda. 
g en Notulen der  ledenvergadering, 

n n
3, Ballotage van  heeren C.  Baanders,  11. 
Jansen  F. .  voorgesteld als candidaten voor 
hel < rewoon  .ïdmaatschap. 

 Voordracht,  Dr.  Brugmans,
leeraar te Amsterdam,  bezoek

 stad

g en sluiting. 

 brengen  leden, dat  dc 
 vergadering tic onderwerpen  Genoot 

schapsprijsvragen  behooren  worden 
vastgesteld  verzoeken daarom opgave van  idanige 
onderwerpen. 

 vergadering zal  bestuur  voorstellen 
 de e ingediende concept 
 definitief goed tc keuren.  oog hierop 

 bedoeld  dagen te voren ter  lezing ge 
legd

 volgend  Genootschap 
verzonden: 

d  Amsterdam 

geeft met verschuldigden eerbied  (Genoot 
 „Architectur a  Amicitia" , ingevolge de opdracht 

 vergaderingdd. J O t
 hem

bebouwd  wijze, zooals dit nu staat te 
geschieden,  anders  worden dan  van 

 middelmatige  waarde; 
 overtuiging uitspreekt,  lamplein

hoofdplein  hoofdstad  lands  waardige 
bebouwing dient  verkrijgen ; 

 daarom ernstig  aandringt  alle 
middelen  werk worden gesteld,  deze waardig 

 verzekeren ; 

 t l o or l '  ingesteld de m s 
Commissie,  eene  niet anders 

 correctief kan  machte is door 
verbeteringen een middelmatig  tot

 hooge geestelijke waarde  werken ; 
'  nadrukkelij k  overweging 

geeft  daarheen  geen
den  >am gelegen, hetwelk  eigendom

 worden bebouwd, alvorens door eene 
 prijsvraag is uitgemaakt,

oplossing  beste is; 
 U  verkoop ol

 geven  gemeente-terrein  lam 
gelegen, tk - voorwaarde  verbinden,  koo-
per of erfpachter  zoodanige prijsvraag worde uitge 
schreven; 

 noodig  stelselmatig uitschrijven van 
prijsvragen  mogelijk  bevorderd

 verbouwing op  particulier e 
eigenaars,  aan den
gelegen; 
dat  prijsvraag, opgevat volgens  lande 
geldende regelen voor  bouwkundige prij s 
vragen  de Jury eene keuze  geven  werken van 

 architecten van  land ; 
 op

 gewaakt

 geheel verkregen kan worden, dat zich 
geestelijk  boven  middelmatigheid, die 

 dreigt  kt

 wel doen. 

Voor
w.g. . A . J . , Voorsitter. 

(w.g, A N E , Secretaris. 

Amsterdam, t

S A

 den Gemeenteraad over
r  Binnenlandsche

d.d. ,  antwoord
s

Februari , waarbij  werden uitgenoodigd,
r  wenden  willen bevor 

 Paleis op den m weder  ter 
beschikking  (.emeente worde gesteld. 

file:///LEIS
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 >e missive luidt a's volgt: 
k had de eer  uw schrijven van n 11. met bijlagen 
te ontvangen, ter  uitvoering van het besluit van den 
gemeenteraad van Amsterdam, dd.  Februari
waarbij  de d uw college heelt uitgenoodigd, zich tot 
mij  te wenden met de vraag, te willen bevorderen, dat 
het k Paleis op den m weder  ter  beschikking 
der gemeente worde gesteld. 
 >at Amsterdam er  prij s op stelt, dit grootsche monument 

van bouwkunde weder  als stadhuis te bezitten, ook om 
de herinnering aan het roemrijk e tijdper k van krachten 
bloei der  stad. waarin het is gebouwd, is ten volle ver-
klaarbaar.  >e g kan zich echter  niet alleen 

 dien wensch laten leiden. Zij  kan het Paleis, -
eigendom, niet, zondermeer, afstaan, en zij  kan de tegen 
woordige bestemming van het k Paleis niet 
prij s geven, zonder  dat op afdoende wijze in tlie bestem-
ming zij  przien. Zij  meent daarin  >< ik voor  A msterdam 
een gewichtig belang te moeten zien. Al is de zetel van 
het r  niet aldaar  gevestigd, toch draagt Am-
sterdam nog op zeer  kenmerkende wijze het karakter 
van hoofdstad ties . Naar  luid toch van art.  der 
(Grondwet, wordt tic , die de g aanvaard 
heelt, plechtig beëedigd en ingehuldigd binnen de stad 
Amsterdam. Vreemde Souvereinen en Staatshoofden, 
die een officieel bezoek aan ons knul brengen, plegen 
tiaar  te worden ontvangen.  >e audiënties eindelijk, welke 
tic n ten behoeve van al e onderdanen ver-
leent, vinden daar  plaats.  )it is de traditi e van nu bijna 
eene eeuw sinds het herstel onzer  onafhankelijkheid. 
 »eze traditi e kan niet door  de g en ook niet 

door  de hoofdstad zelve worden prij s gegeven, zonder 
dat tleze laatste haar  karakter  als zoodanig verliest. 
Zells. al behoeft tlit niet als essentieel te worden aange-
merkt, is daarmede verbonden het vertoeven van tien 

g op den  )am, in het hart der  stad. 
Uit een en ander  vloeit voort, dat de , niet in 
overweging kan nemen, het k Paleis ter  be-
schikking der  (Gemeente te stellen, zoolang niet opnieuw 

een k Paleis, volledig geschikt niet slechts v
het verblij l van th- n en e gasten, maar  ook 
 lortl e ontvangst  lowel van burgers en autoriteiten als 

van vreemde Souvereinen en Staatshoofden in Amster-
dam zal zijn verrezen en  irzijnebestemmingin gereed-
heid gebracht. Tevens zou allereerst moeten vaststaan, 
tlat de noodige gelden voor  den bouw en de inrichtin g 
van het nieuwe  'aleis ter  beschikking van het k zullen 
worden gesteld. , terwij l ongetwijfeld daarmede 
een belangrijk bedrag zou zijn gemoeid, zou de e 
rin g niet verantw  ird wezen, indien zij, tk >< ir  onverplicht, 
het Paleis aan de Gemeente af te -taan, het k voor 
tien last van tleze uitgaaf stelde. 
< >mdat in tleze gewichtige aangelegenheid klaarheid 
behoort te bestaan, en omdat de wensch van een groot 
deel der  burgerij  naar  het bezit van dit gedenkteeken 
tier  aloude stedelijke glorie  de g wordt 
verstaan, heb ik gemeend, tloor  hel bovenstaande de 
inzichten der g aangaande de oplossing van 
het aan de orde gestelde vraagstuk te moeten tloen ken-
nen. Uit het , in verband met de daarover 
gevoerde beraadslaging, blijk t echter  niet, ol het de 
)edoeling van den < Gemeenteraad is, het aan de -
ringmogelijk te maken,  im het tloor  tien d gevraagde 
in gunstige  > verweging te nemen. Z<  .lang de (Gemeente-
raad daaromtrent in het onzekere verkeert, kan natuur-
lik over  tlit vraagstuk tloor  de g met de Ge-

meente geen overleg worden gepleegd. 

) 11 N  i ) U \Y  UNST N . 
L O Y , T T E . 

Vervolg van pag. 94. 

r  grootheid wordt met offers gekocht en die offers 
bestaan dikwijl s in eene zekere onvruchtbaarheid in 
onderdeelen, welke wederom het gevolg is der opgeleg-
de beperkingen. Voorts neemt men ze waar  in eene ze 
ken- minachting voor  tlie onberekenbare invloeden van 
intiemen en persoonlijken aard, welke ons een gebouw-
doen liel hebben. Al tleze oilers worden gebracht aan tien 
kultus der  innerlijk e waarachtigheid en men mag dat 
tien architect niet als fout aanrekenen, want het is vaak 
de schuld der  omstandigheden waarin hij  gedwongen is 
te werken." 
n tleze ééne zinsnede van Ashbee wordt met weinige 
woorden Wright' s kunst geschetst. Zij  onderscheidt zich 
— zooals trouwens de moderne bouwkunst in het alge-
meen — tloor  een onmiskenbaren hang om naargrootsch-
heitl te streven  bij  kleine opgaven en bei-fikt tlat 
voornamelijk door  elfektvolle groepeeringen van onge-
broken massa's. Edoch elke deugd heeft zijne gebreken. 

e grootschheid gaat althans bij  Wright' s woonhuis 
architektuur  niet zelden ten koste tier  intimitei t zooals 
wij  althans tlie plegen te begrijpen in onzen, door  oud-
hollandsche ol oud duitsche voorbeelden geschoolden 
geest; de zakelijkheid is niet vri j  van nuchterheid;de 
rust doét vaak denken aan dorheid.  >e individualitei t is 

 de spits gedreven. Zi j  moge krachti g en gezond zijn 
en — ook tlit als bij  demoderne richting  der architektuur 
overal ter  wereld bovendien gegrond op de beginse-
selen eener  logische samenstelling enpraktiche bruik -
baarheid, maar  daarbij  is zij, hoewel zonder  ordinair  te 
worden, soms banaal en daarbij  van eene koelheid, eene 
zakelijkheid, welke waarschijnlij k slechts enkelen onzer 
voor  hunne huiselijke omgeving op den duurzou kunnen 
bekoren, liet gaat Wright' s kunst als iemand die steetls 
in onopgesmukteii vormde naakte waarheid verkondigt, 
onplooibaar  en onverzettelijk. t dwingt eerbied af, 
maar  het wekt gcciic teetlere genegenheid 
1 leze trekken spreken nog sterker  in eenige andere van 
W right' s gebouwen als de Unity-Tempel en het Unity 
huis te (>ak Park s en in het administratiegebouw 
der  .arkin fabrieken te Buffalo N.-Y.), maai-daar  zijn zij 
meer  gerechtvaardigd door  den aard der  bouwwerken. 
Bij  den Unity -tempel is met zeer  persoonlijke visie een 
aan de antieken verwante graad van monumentaliteit 
verwezenlijkt. Worth het vraagstuk der  aesthetische 
oplossing van den cemeiit-ijzcrbouw gesteld, dan biedt 
deze tempel van machtig etiekt een uiterst leerzaam 
voorbed der  bereikbare mogelijkheden. r  vreemd 
konstrasteert  zelfs in tli t werk van Wrigh t met den 
indruk van het geheel, hoe enkele belangrijke ondertite-
len beslist onaf, niet ten einde toe doorgedacht schijnen, 
liet administratiegebouw der n is tic-
uiterste konsekwestie van het bedrijfsgebouw.  >it reus-
achtig gebouw,tlat met zijne vier  galerij  verdiepingen om 
een middenhal ééne samenhangende kantoorruimt e is, 
tot het laatste plekje voor  lessenaars en archiefkasten 
bestemd, vormt het indrukwekkend symbool der  over-
zichtelijke eenheid van het bedrijf .  let is absoluut zake-
lijk , Zij n ensemble zoowel als zijn kleinste onderdeelen 
werden uitsluitend gebaseerd op de eischen van het ge-
bruik ; licht en lucht stroomen in overvloed binnen. Alles 
is even hygiënisch als praktisch bedoeld. 

r  is zoo karakteriseerde Prof. r  tli t 
gebouw in zijne voortreffelijk e rede over  den utiliteits-
bouw ter e hier  is geen gele-
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genheid voor  krant jes lezen en pijpjes, voor  luieren en 
babbelen, zooals in onze bureaugebouwen waar  schier 
elk klerkj e zijn eigen kamer heelt. 
n dit gebouw is — anders dan doorgaans bij  Wright' s 
werk — het interieur  geslaagder  dan het uitwendige, 
waar  het karakter  van zuiveren utiliteitsbouw met tot 
saaiheid en doodschheid overdreven nuchterheid is door-
gevoerd. t uitwendige is levenloos, üt is het een 
symbool van geheimzinnige machten, welke, binnen die 
zware muren opgesloten, werken en zwoegen .-
Wrigh t vond blijkbaar  nog weinig gelegenheid zijn ta-
lent te ontplooien in openbare werken. Zij n werkkrin g 
bepaalt zich in hoofdzaak tot voorname partikulier e 
landhuizen. n geheele reeks gebouwen dezer  katego-
ri e uit verschillende stadia van Wright' s ontwikkeling, 
te beginnen met een specimen uit  geeft in de ge-
noemde afleveringen der  „Berline r  Architekturwelt " 
een belangwekkend idee hoe uit schuchteren en weife-
lenden aanvang zich geleidelijk eene steeds scherper  en 
zuiverder  omlijnde kunstuiting vormde. e heelt zich 
daarbij  geheel vri j  gehouden van historische elementen. 
Eene eigenschap die den kunstenaar  gemakkelijk werd 
gemaakt door  zijne bijna geheele onthouding van al wat 
naar  ornament zweemt.Waarschijnlijk geheel ongezocht 
roept het werk van Wrigh t echter  enkele malen japan-
sche herinneringen wakker  zoowel wat betrek het uit-
als het inwendige. 

t komt o.a. duidelijk uit bij  eenige kleine landhuisjes, 
bij  de glasverdeeling, bij  het dekoratie!'  gebruik van 
planten en takken en vazen. r  verder  heerscht zon-
der eenigerlei concessies optie meest brutale wijze het 
utiliteitsbegrip , zoowel wat de konstructie betreft als de 
voor  machinale uitvoering berekende vormen. 1 lard, 
Strak en stug doet dit zich vaak voor  te vergedreven als 
de werking van iedere reaktie, maar  het is door  de wijze 
waarop het tot in onderdeden werd volgehouden, de 
uiting van een sterk en niet gewoon karakter . 

t werk maakt een archaischen indruk . Verfijning , 
waarbij  toch de beginsels ongerept kunnen blijven, zal 
men tevergeefs zoeken, tenzij  daarvoor  kunnen gelden 
enkele sprekende en mogelijk niet onopzettelijke kon-
trasteffekten als bijv . de weelde van prachtige ()oster-
sche tapijten in overigens uiterst simpel gehouden inte-
rieurs. 

e beperkte hoogte der  vertrekken -in verhouding tot 

hun oppervlakte doorgaans gedrukt is hun meest 
„genuitlich "  element. Groote stoelen en zware talels 
zijn ongeveer  het eenige meubilair. t overige, kasten 
en buffetten, maakt deel uit der  betimmering.  )eze is
zeer  simpele vormen gehouden. Als hoofdmotief van het 
interieur  heeft zich naast de centrale verwarming, ge-
handhaafd de omvangrijke, doorgaans in baksteen uit-
gevoerde schouw met open haard. 
n verband met dit gemis aan meubilair  — 'twelk een 
teekenend onderscheid vormt met het normale, door-
gaans met bric-a-brac overhalen amerikaansche huis 
— is typisch hoe bij  de plattegrond-uitbeelding, waar-
schijnlij k ook met het oog op de verlichting der  gedruk-
te vertrekken, de buitenwanden geheel in venstergroc-
pen plegen te zijn opgelost. e geven, vooral wanneer 
zij  besloten zijn tusschen den /waren gesloten onder-
bouw en het vervoorspringende dak — effektvolle kon 
trastwerkin g  den indruk der  luchtige galerijen en 
loggia's van italiaansche villa's. Echt zuidelijk is in menig 
opzicht ook de breede, echt landhuismatigplatte aanleg. 

e ontwikkeling is gezocht in het horizontale vlaken de 
samengestelde dienstafdecling van het amerikaansche 
huis komt aan dien wensch tegemoet. Wrigh t weet het 
gevaar, tlat tli t type aan te weinig afwisseling, te weinig 
relief mank gaat, doorgaans te vermijden o.a. door 
overvloediger! aanleg van terrassen, pergola's en uitge-
bouwde paviljoenen. 
Zoo is het landhuis, dat dikwijl s architektonisch tot een 
eenheid verbonden wordt met een nabijzijn d koetshuis 
of garage, geworden eene interessante groepeering. 

e breedte-ontwikkeling van Wright' s landhuizen wordt 
op velerlei wijzen door  den ontwerper  nader  geaccen-
tueerd o.a. door  de w hellende daken, wier  groote 
overstek een krachtige horizontale lij n in den gevel doet 
overheerschen.l let altlus ontplooide type, kan een indruk 
van rijkdom , ruimt e en overvloed teweeg brengen, die 
men mist in onzen, bij  ander  klimaat passenden meer 
gedrongen aanleg. . . . 
Wrigh t is voor  Amerik a eene typische verschijning.  lij 
had daarbij  het voorrecht, boven menig europeesch 
geestverwant, dat in de traditie-looze, krachti g pulsec 
rende amerikaansche samenleving, zijne theoncn een 
groot publiek vonden dat voor  dc verwezenlijking rij p 

was. . 
„Wi j  kunstenaars zijn geneigd ons te beschouwen alstle 
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ontdekkers  die wij  wereld 
schenken. t is niet zoo, want door  ons, als werktuig, 
werkt de „Ueberseele", de geest  tijcis.. 

 onze  vertoonen zich deze lijnen van ner-
veus haastige actie,  groote  de  voor 

 verhoudingen, de  voor  de  voorde 
eentonigheid  het  is
chanische  het streven
de  te t  is  onzen tij d psy-
chologisch verklaarbaar. Wij  hebben  te denken 

 industriëele  de
 der  afstanden,  de telefoon, het electrisch licht 

 draadgeleidingen, de goedkoope
energie en de hiermede verbonden  der arbeids-
voorwaarden; wij  tlat het

 produktiestelsel failliet
telegraaf, de fotografie, de  »nt« ikkeling  de  en 
bijzonderlij k
dere verschijnselen  tijd . welke,
 inbewust, op  inwerken. Zij  alle uit  pop 

 op het wereldtooneel; zij  op
 zij  een gemeenschappelijke, voor 

 verstaanbare taal

.,(>m het  stijl
 stijl

 zich
 vormen

tijd. " 
 Amerika dieper  dan elders doorge-

drongen,  >aar  op  aanvang
kuituu r  op tic  van

 zonder  traditie , zonder  verplichtingen naar 
 den  ol

 het
baanden.  lieden

 dan  bij 
 - voor  kunstuiting

d  gebaseerd is  uitslui-
tend op  moderne

 van dezen arehitekt  in, eenerzijds als zuivere 
 uiting  nieuwe  anderzijds

 niet ontwikkeld is uit losse theoriën, maar  aan-
stonds  publiek vond dat het e beide 
faktoren van  oefenden eene wisselwerking op 
elkander  uit.  krachtig  goede kwam

 van Wrigh t
veelbelovende

Wc >rdt voiirtgezet . 

' ' o f . . 

 van
-tal

 titel „  le  Zij
Thorbeckë's bekende
ringszaak"  verdedigen. 

 was

 welke  hel 
dere  vaste  Niet 

 grond  „  zich 
„steeds  vastgeklampt

g uitgenoodigd  Weten 
 tic  tic 

 tlit  was
 kunstenaars  wetenschappelijke mannen te 

 dus een dankbare taak . Victor  de 
 hoffelijk e theorieën

 tic
bood  landgenooten aanval

 Brochure 2)
negenheid t
Steeds  van tlit

 wat  aandacht  zal
 tlat  vroeger  de Afgevaar-

digde W  geklaagd had

 10

 van
 blijkbaar  gedacht!

 dat  noodzaak
waardig huishouden

 z oo  zijn  verde-
diging  o o

r  was

 waarlij k
 Brochure 

 inderdaad

schen
 de

(die  gedachte ver-
bonden  Grafelijk e

 dankbaar

ken  worden, 

van

werp

e  bij  het Wetsontwerp had 
 de

 van r  met algemeene 
 aangenomen  heerd'Estour-

 afgevaardigden

„ten ,
„heid  zouden bijdragen  de
siering van  aantal 

„gedaan  de noodige gelden" 
 gulden — „aangevraagd

„zerzijd s  gekleurde ramen,  noodig  voor 

 waarop
„Amerikaansche  grootemarme-

Volksvertegenwoordiging niet

 wilde gaarne  de g niet reeds 
andere  had  waarom de 

 voortbrengsel der glasschil-
derkunst  niet  product van eenigen anderen

 slotte werd in overweging 
 dragen „dat  verschillende 

 prijskamp 
 gehouden".  alle  aan-

 onze aandacht  spanning kwam  >u-
den.  onverzwakten  belangstelling  de 

 geopend  de 
 en  werd  bijna uitsluitend

 Buitenlandsche  de 
 Voorzitter  van

 Jhr. .
officiëele  der belangrijke  lezende ge 

 wellicht 

 zeiven, die

konden
 gemis werd ook tijdens de be 

 herhaaldelijk  beroep
daan

 schragen. 
Niet  dus, dat  eene  waag 

 vinden.
 daarbij  vermijden  oordeel

 die  gaarne door  allerbeste 

 werden  aanleiding  de opdracht 
 geding

 le
 eigenaardig, genoeg, geheel 

 bedenkingen en verweer
 hoofdzakelijk de  waarop de g zich 

 achtereen 
 verschillende  ter  die  ter 

 van  re-

 wenschelijke  „Prijsvragen" . 
 Bestuur  van  Bouwwerken

 verhouding van  de

1  de  herinneren
 zaak,

 was
 vragen  Tweede  antwoord des 

. . . gemeend
 Carnegie

„vrijhei d  laten, zoowel omtrent 
 vervaardigers

„Toen  adressen van  Neder-
landsche glasbranders,

 gelegenheid  worden  dingen, 
 verbazing een bericht-

j e  zeggende  glasbranders
 zaakje  bedisseld was  de 

 gedaan  bij  naam genoemde 
„firma . k  vrijhei d genomen aan den r 

 dat zat,  inderdaad die bestelling had 
 gehad  ja, wanneer  en

 de plaats van
 plaats gehad

 afspraak

 firma  dat

 enzijn opinie erover  er
 behandeling van

W  nadert,  aanstonds 
 een 

dubbele kwaliteit wordt  eerste
e  zoodanig

 gehouden
oordeel derTweede kamer,  spreekt

 geding aangaat, van elke 
inmenging  onthouden. 

 van  heer  )e
r  als lastgever 
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 dat

 de

 het

 de be-

 de

de

 er 

 men

 Van

G N V A N 
T ,  V A N . , 

A N * A N T G E  E N E O E S

 als 

 eerste
namelijk schabloneeren,  en biezentrekken, door 
eenig schrijver  gezegd. 

 Wij

 En  viel
 daarbij  aanmerking,

 niet  te passen zijn,
 technieken  wat ons kan inte-

 8 behandelde
techniek.

 goed  toegepast. r  juist

lij k  den indruk alsof de spattechniek
 olieverf  gedaan,  altij d 

geschiedt  lijm e

k  wel 
 Schilderwerk  met de-

calcomanie,
 wij  aanbevelenswaardige

 dan  waar de schrijver  met  zeggen, dat 
 „niet  verf 

t N O L . 

 verband met  van de  vergadering 
op  dat

 navolgen 
der  we  herleving

 opwarmsels
moet  daardoor  de eenigste

 voor  gepleit 
had, en  minder  mijn  Al ver-

 nu wel, dat dit niet  mijn woorden  't alge 
 naar  aanleiding van  de 

 mij  toevoegde;  gemeend  te 
 verslag

 mij  die woorden liet zeggen.  vind
 voor  „A .  A."  welke zoo vol 

warmte,
 aanwezig  zijn, 

 wanklank

 frisch
 lui  tij d  geven en  we  de 

 reflex van  gansche
van
gelt,

 orde  getuigenis 
 tlie

 eeuw, de

vroeg-twintigste eeuwers het
vanaf dienzelfden 1 )am  al

 dat
 al  we binnen

 grooten mode-magazijngevel
-magazijn,  waarachtig gezonde 

„duu r  tartend, boven kleinzieligheden  het 
heden  verheffend en  bewaarheid  het 

 A.  A.  blijven voort 
 A.

Amsterdam, einde t

V A N . 
E . 

 i 

E . J. . 
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 Als
 te Amster-

dam, door  de heeren . cn G , cn 
 van  Amsterdam, thans

lid, door  dc heeren . W'all c  en
. n de  vergadering zuilen de onderwerpen voor 

de Genootsehapsprijsvragen van dit jaar  wordt
steld. n leden wordt verzocht opgave van zoodanige 
onderwerpen te doen. 

n  vergadering zal het bestuur  voorstellen 
de door  de e ingediende concept 
statuten goed te keuren. t
doeld concept  dagen te voren ter  lezing gelegd  de 
bibliotheek.  ie Secretaris. 

G * GEWON E N VE
,

 voorzitter,  heer . A  Baanders, opent de ver-
gadering met een „hartelij k welkom"  aan de
gen, leden en talrijk e  en in zonderheid aan 
 'rol .  Tl.  in ons midden is tot het  >uden 

eener  voordracht getiteld „Een Bezoek aan een Neder-
landsche Statl in de , 

 notulen der  vorige vergadering worden hierna ge 
lezen en onveranderd goedgekeurd. 
Gewezen wordt  het adres in zake de  Jambebouvv ing 
dat door  ons (  verzonden is aan B.  W. van 
Amsterdam als resultaat van de discussie in de laatste 
vergaderingen. t adres, gevolgd dooreen van onge-
veer  gelijke strekking en verzonden door  de Aid . Am-

 van . tot Bev. der  Bouwkunst schijnt, te 
oordeelen naar  een  niet zonder  resul-
taat  zullen blijven; althans  luid van dit bericht 
zullen B.  W. voorstellen doen aan den . 
Voorgelezen wordt  schrijven van het Ned. Cement 
Syndicaat luidende als volgt: 

 N C

 uitschrijven wordt  is lbo vendien alscirculaire verspreid. 
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hij  uitkomen dat hij  niet steeds een  Vij s vraag zou eisch-
en, zeggende: „Al s ik, als particulier , voor  mijn
„raampje s noodig heb, dan mag  voorde vervaardiging 
„er  van kiezen wie ik wil, en daarin kan  willekeurig en 
„arbitrai r  te werk gaan. r  een n het hoofd 
„der kegeering staande, die gaat aanbieden een Natio 
„naai geschenk, mag niet zoo handelen". 
Zoo was dus niet het punt van geschil de absolute deug-
delijkheid van het prijsvragen-stelsel; maar  men gevoel-
de zich bezwaard over  een directe opdracht als thans 
werd voorgenomen en oordeelde daartegenover  een 
Prijsvraag, met haar  gebreken, beter. 
Voor  de s schijnt het mij  van groot belang 
de aandacht bij  de aldus nieuw gestelde kwestie te hou-
den.  lun bestrijding heelt blijkbaar  zijn invloed in wijder 
kringen niet gemist. ' geen hunner  heeft er  zeker 
aan gedacht dat wij , als een gevolg daarvan, persoon-
lijk e opdrachten zouden krijgen, waarbij  de bevoegdheid 
der lastgevers ontkend wordt cn de raadgevers onge-
noemd blijven. n missen wij  immers de waarborgen 
die er  toch altij d in de openbare behandeling der  Prijs-
vragen gelegen zijn en steeds zullen dus dezelfde bezwa 
ren cn bedenkingen moeten rijzen. Niemand-is er  dan 
van verzekerd dat kunstvaardigheid alleen van invloed 
zal zijn bij  keuze van een . Want het worde 
hier  bescheiden maar  openhartig gezegd : moge  het 
niveau der t gedaald zijn in den loop der  tijden, even-
zeer  daalde het vermogen in onze bestuurders om tot 
groote t op te wekken cn gelegenheid te openen. 
Vroeger  had men Bisschoppen die wonderbare goud-
smeden waren cn Vorsten die den Paleisbouw verston-
den. r  thans is dit haast niet mogelijk meer; lut leit 
ligt er  toe, de groote lastgevers voor  tic s 
schijnen uitgestorven, 

 let  zeker  al zeer  onredelijk wezen, indien men hier-
van de mannen een verwij t wilde maken, die dc zoo bij 
uitstek ondankbare taak hebben van ons steeds ingewik-
kelder  maatschappelijk Bestuur. 

r  het zou even onredelijk wezen het gevaar  tc ont-
kennen, dat hierin voor  de openbare en nationale t 
gelegen is; het gevaar  dat < inbevi tegdheid, en wat daar-
van het gevolg zijn moet, grooter  aandeel erlangen in 
de totstandkoming van openbare kunstwerken tlan ge 
wenscht of geoorloofd is. 
En daarom zal onder  tic s het denkbeeld van 
 Vijsvragen steeds  >rstanders vinden ; daarom zal het 

 zekere populariteit blijven behouden, waarlij k 
een niet te onderschatten voordeel in een land waar  men 
nationale geschenken in t kan tloen zontler  tlat 
iemand tien heer  tic Stuers werd terecht lof gebracht 
voor  zijn geisoleerd maar  moedig optreden) er  zich om 
bekommert. 

\ \ at echter  in de gevoerde debatten niet minder  tic aan 
dacht verdient, tlat is het Bestuur  van groote Bouwwer 
ken, waar  lut direct tic belangen tier  Beeldende kunsten 
te behartigen heelt. 
 le heer  van k heelt  ms daarover  eenige mede-

deelingen gedaan tlie tic belangrijkheid der kwestie zeer 
duidelij k naar  voren brengen. 

e Nederlandsche g is begonnen met harer-
zijd s als geschenk aan te bieden het tloen maken van 
„muurschilderinge n en tiaar  is een heeleci irrespondentie 
„over gevoerd.  le Carnegie Stichting heelt echter  dat 
„aanbod niet aangenomen en gezegd: neen, in tlit ge-
„bouw kan ik tlie muurschilderingen niet gebruiken". 
En, zoo lichtte tic heel'  Van k nog toe: „het 

„geldt hier  niet een nationaal geschenk waarbij  men zou 
„zeggen: wij  zullen eens zien of op het een of ander 
„gebied iets moois kan gemaakt worden in dit land en 
„dit t zullen we geven; neen, het geldt de voldoening aan 
„een wensch uitgesproken door  het Bestuur  der Stichting 
„da t tic verantwoordelijkheid draagt voorden bouw van 
„het Vredespaleis". t is dus een feit dat de g 
ook nog over  iets anders heeft gedacht dan over  geschil 
derde glazen. Waarom er  niet gedacht is aan het aan-
bieden van een dier  schoone schilderijen die den roem 
onzer  moderne Nederlandsche t uilmaken — wij 
vernemen het niet. r  wat ook de regeering gedacht 
zou hebben, een schilderij  of een tapijt , een geschil 
derd-glas  een muurschildering, welk kunstwerk het 
geweest zou zijn, waarmede zij  de eer  des lands cn tien 
schoonen naam onzer  kunst in tli t internationale Paleis 
een rechte vertegenwoordiging zou willen geven, tic 
Carnegie Stichting was er  om ten slotte uit temaken: 
eerst wat men gebruiken kon, daarna nog van wiè men 
het gebruiken kon. Wanneer  ik dit niet zonder  ernstige 
bedenking vind, dan bedoel ik daarmede geenszins be-
zwaar  te maken tegen een centraal Bestuur  bij  tien bouw 
van het \ redespaleis, noch om het op te nemen voor 
een verlangen, doorniemand geuit, maar  tloor  tien heer 
van k in het geding gebracht, „tla t het Bestuur 
„van de Stichting gedwongen zou kunnen worden «tan 
„t e nemen wat geboden wortlt , geen keus zou hebben, 
„zich zou moeten neerleggen bij  wat men geven wil" . 

t wortlt zeker  algemeen erkend tlat het Bestuurder 
Stichting noodig heelt ..het vertrouwen door -
.,ringen gesteld in hen tlie den bouw van het Vredes-
paleis op zich hebben genomen, wil het zijn moeilijke 
taak kunnen vervullen" . r  met bijzonderen ernst 
dringt zich tlan toch de vraag naar  voren: Wie, wat is in 
tli t geval tic „Carnegie-Stichting"  die het eene aanbod 
niet aannam cn het antlere wenschte ? 
Natuuriij k worth tlie Stichting in tic eerste plaats ver-
tegenwoordigd tloor  het Bestuur  dat tlan  in het ver-
volg van het ticbat steeds als zoodanig genoemd wortlt . 

k heb de eer", aldus sprak tic heer  tic Stuers, „ti c vij f 
„heeren die tlat bestuur  vormen alle te kennen ; het zijn 
„mannen die ik hoog schat om hun ontwikkeling op menig 
„gebied. k erken tlat zij  op menig gebied verre boven 
„mi j  staan; alleen neem ik tic vrijhei d om tlat wat de 
„Glasbranderi j  betreft niet te erkennen. n tlat opzicht 
statui zij  niet hoog". 

Er was niemand in tic r  die hiertegen protesteerde 
cn ik gelool zeker  tlat tic geachte Staatslieden zeiven er 
ook nimmer aan gedacht hebben zich een oordeel in 
tleze t aan te matigen. Zij  hebben, zoo mag men 
aannemen, slechts lofwaardig cn correct dc verantwoor-
delijkheid aanvaard voor  tic adviezen van hun Archi -
tecten. Want dezen zijn bij  het Vredespaleis, zoowel als 
bij  eiken , tic eenige en hoogste raadgevers der 

, in alles wat tien bouw betreft. 
Zi j  hebben this (toen eenmaal uitgemaakt was dat men 
niet zou zeggen.'  wij  zullen eens zien of op hel een of 
ander  gebied in dit land voor/  iets moois gemaakt 
kan worden), zij  hebben bepaald wat het nationaal ge-
schenk tlan wel zijn zou, ook hoe het zijn zou en waar 
het zou worden vervaardigd. 

 iit kwam waarschijnlij k de eenzijdige en onvoldoende 
inrichtin g van het Bestuur  onzer  openbare werken in 
een pakkentler  feit ter  sprake tlan hier. 

n ;tl is hel een moeilijkheid, waarvan tic bespreking 
wellicht gevoeligheden kan wekken, zij  dient bij  deze 
gelegenheid te worden aangewezen en toegelicht. Van 
belang voor  de Bestuurderen, raakt zij  echter  direct den 
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werkkrin g der Architecten, en
eener e . 

d wordt er  terecht geklaagd over  de geringe 
waardeering  den arbeid der  Bouwmeesters ten deel 

 Er is, het moet erkend worden, geen mociclijker  en 
geen ondankbaarder  kunst dan die van den Architect. 

e is zij  door  de steeds wisselende tijdsomstandigheden 
bedreigd geworden! n de grootscher  cn primitiever 
verhoudingen van voorheen was ook de Architect een 
handwerker  en een beeldende kunstenaar. r  tic on-
gunst der  tijden, mag men wel zeggen, heelt hem
meer buiten de  dei- beeldende kunsten gedron-
gen;  het schijnt wel dat de laatste
het hier  nog komen versterken. 

t verval der  oude ambachten, het opkomen van zoo-
vele en gecompliceerde materialen, het
grootbedrijf , de algemeene industrieele omzetting van 
het  leven zij  ld 
houwer, vóór den Schilder  en den , den Archi -
tect, die midden in het moderne leven,  dc middelen 

 dat leven hem ten dienste stelt, zijn werk doen moet. 
n zoo treedt meeren meer  het isolement in. dat door

 zoozeer  gevreesd en vervvenscht wortlt . 
n — wij  moeten daarbij  de werkkracht , dc 

energie, en menige nobele poging dubbel waardceren 
 hun  belangstelling schenken tlie hun moeilijken ar-

beid toch slechts ten  kan komen. 1 let is juist uit 
tleze gevoelens tlat dan de bedenking moet rijzen, die ik 
hier  ter  sprake breng. 

 alle  den w betreffende vraagt een 
r  <>l een Bestuur  allereerst en alleen het advies 

van zijn Architect. En  is  ter  wereld geen positie 
met minder  controle en grooter  alleenheerschappij  tlan 
tlie van den Architect tegenover  de  beel-

 lij  kiest, en sluit buiten; hij
wanneer  tic arbeid tier  beeldende n zal beginnen ; 
natuurlij k zegt hij  wat er  gedaan zal worden en hoe het 
gedaan zal worden ; ook hoeveel geld  voor  tlezen ar-
beid, na  van al het
deelde!, nog beschikbaar  zal zijn. Zoo wordt het monu-
mentale  dat eenmaal, in  tijden, de 
uiting S van het  vermogen tics
krachten der  (iemeenschap, het persoonlijk werk van 
tien Architect.  al behoort nu het geven van zekere 
leiding en advies tot de natuurlijk e taak des

 men  toch  een zoo  ge-
 overmacht hem ooit bij  de oude kunstwerken 

wertl toegestaan ol aangewezen, 
liet  een  ont-

 verslapping, tlat het karakter  van een monumen-
taal (itbouw alleen door  tien Architect zou moeten

 bepaald, zooals dit thans meermalen geschiedt.  le 
eenheid die er  tloor  verkregen wortlt is geen artistieke 
maar  een zuiver  industrieele. En het verheft waarlij k
positie van den Architect niet tlat zijn  van 
deze  gewoonlijk geen  heelt en  dus 
tic geheele vrij e beschikking krijg t over

t onttroont hem, het voert hem uit het 
rij k der t in de werkwijze der  fabrieken. 
En de  staan als
individuen onder  de bestuursmaatregelen van den Archi -
tect. e eenvoudigste aannemer heelt tegenover  den 
Architect een verzekerde positie.  vóór
werk begon zijn alle eischen en voorwaarden
en vastgesteld in bestek en begrooting; de betalingen 
zijn gebaseerd op vaste cijfers, en mocht er  eenig con-
flict  komen, welnu, dan heeft hij  zijn vak vereeniging, die 
hem niet zonder  hulp laten zal.  den beeldenden 

r  bestaat dit alles niet. Vroeger  zorgden de 
gilden voor  een zekere representatie van het vak, thans 
komt elk gebouw tot stand zonder  dat de beeldende 

, redelijk vertegenwoordigd, ook maar  een enkel 
woord heeft kunnen medespreken.  let schoont-woord 
van Victor , die daarmede een treffende karakte-
ristiek gaf der oude e Bouwwijze: „Le
1 '1  l'architecte, le  c'est le tnacon", is wel menig 
maal herhaald, maar  hoe weinig wordt het ter  harte 
genomen! 
 let is nog niet hing geleden dat de schilder  van de zoo 

uitnemend geslaagde muurschilderingen in het gebouw 
van den Netlerl.  liamantbevv erkershonil. de heer . N. 

d , tot een groep jongere architecten spre-
kende, hun op het hart bond : dat zij  in de eerste plaats er 
voor  te zorgen hadden dat hun medewerkers van de 
Beeldende t vri j  gelaten zouden worden. 

e hartelijk e en zoo welgemeende raad doet duidelijk 
zien van welke vreeze ieder r  bevangen is die 
den eenmaal zoo schoonen gemeenschapsarbcid der  bou-
wende n nadert. n behoett, bij  de huidige ver-
houdingen, voor  die „volledige vrijheid "  niet ernstig be 
zorgd te zijn, want het zal ten slotte zeker  door  allen 
worden toegegeven dat die volledige vrijhei d den grond-
slag tier e t ondergraven zou. 

l echter  zou reeds bereikt zijn indien een rege-
ling getroffen kon worden waarbij  erkend werd, dat de 
Beeldende n niet geheel aan den Architect be-
lmoren onderworpen te zijn. t zou ongetwijfeld den 
Beeldhouwer, den Schilder  en zoo velen anderen een 
vastere positie geven waar  zij  in tien bouw betrokken 
worden, maar  het zou vooral den Architecten en hun 
werk ten goede komen. Zij  zouden weer  hartelijk e mede-
werkers vinden in hun kunstbroeders, die het toch zoo 
noodzakelijk tegenwicht geven tegen de steeds opdrin-
gende industrie, zij  zouden metterdaad tic noodige hulp 
erlangen om hen op te heffen uit het gevreesde isole-
ment, tlat echter  voor  het grootste deel door  tie thans 
bestaande verhoudingen veroorzaakt wordt. 
\ reemd mag het heeten, dat onze zoo buitengewoon 
actieve Architecten-Cienootschappen zich nog nimmer 
met deze moeilijkheid hebben bezig gehouden. Toch 
schijnt een eerste daad hier  niet onmogelijk. Er  bestaan 
reeds voorschriften voor  nationale en internationale 
Prijsvragen. Welnu, wie neemt het initiatie f opdat door 
tleze voorschriften een betere inrichtin g der jury' s worde 
vet kregen, zootlat deze niet meer  uitsluitend uit Archi -
tecten, maar  o.a. ook uit  leeldende s worden 
samengesteld: 

\\ ellicht zou een dus samengestelde jur y niet behoeven 
ontbonden tc worden, wanneer  tie prijzen zijn toegekend, 
maar  kunnen zij  als d van Auviesofvan Arbitrag e 
voor  tien duur  van het werk behouden blijven, 
leder  Architect die de sterkende aanraking nut tic 
eischen zijns tijd s als iets begeerlijks weet te begrijpen 
en inziet dat zijn administratieve opperpositie veeleer 
een valsche last1'  is tlan een sterkenden steun, zal het 
voortitel , ook voor  hem, van zulke regeling erkennen. 
En de Colleges, die in ruimeren zin als Bestuur  of -
gever  optreden, zij  zouden meer  kans hebben op een in 
elk opzicht deskundige voorlichting bij  hun zoo moeilijke 
taak, waaraan zoo grootte verantwoordelijkheid ver 
bonden is. 
J le meest eigenaardige en meer actueele kwestie die op 
dien gedenkwaardigen  «tenjuniind e e 
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 wat heeft  nu een zoo eminenten
|hr. de s van Swinderen in de Tweede r
verkondigen !  neem  alweer  woordelijk over  uit de 
 [andelingen: 

 in het  dat bij  glazen als 
 bedoeld,  te  zal hebben met

 industreel". 
 volgens  uiteengezette  zou dit 

 aldus
 in het algemeen dat voor  gekleurde glazen 

 bedoeld, gezocht moét  irden naareen kunste 
 die het ontwerpen  het uitvoeren van het ge-

„vraagd e kunstwerk op zich  kan" . 
 natuurlij k  vergen,  door  Z.Ex. zou zijn 

 evenmin  inzicht voorderamen van het 
Vredespaleis gevolgd ware.  wel
over  van r  hem 
verzwegen  inzicht onder
voorstanders vindt.  >aardoor  ook tot 

 heer
 hij

 voor  het  de
 >it  in strij d  dat  der-

gelijke  zich
heelt voorgedaan.  kan  zich denken, dat men 

 Prijsvraag uitschrijf t vooreen
 zelf zijn  uit te voeren

 te bezorgen
 ziin adviseurs blijkbaar  al te 

zeer  is er  ten slotte 
 verneemt  van

„er is gevraagd  firma:
 bin de  werd

 onduidelijk  (hoewel zeker  met 
 i k herhaal-

delijk  firma"  teekenaar, diege-
ii  „voor  erkt  voi  werken

 dat in 
 kunstwerk,

 behooren tc
 den kunstenaar, die voor

werk,  werk, aansprakelijk zou
 zonder  op-

 in
 tot t
 geheel  er
 industrieel  waarbij  de verant 

 worden voorbijgezien. 

k
 ik  ter  sprake mocht

breeder  uiteenzetting en  zeker
 en  meening in  van 

 algemeene  een slechts betrekke-
lijk e waarde hebben  Gaarne echter  ik ten 

 ik buitengewoon
n deze  der 

 in
het bewijs zou er  doorgeleverd worden dat onze moderne 

 voorgangers in  vroe-
gere  te begrijpen  ook

 en  een goede organisatie. 
A

. 
Geruimen tij d  dit  der 

ik  Handelsblad

 is aan den heer  A.  Comte,  )irec-
 het  van  te  )elft, 

„opgedragen de Ontwerpen te maken  de
„ramen in gebrand  het Vredespaleis, die het 

 van  aan -Stichting 
 vormen''. 

 stelt  de geheele  in het
zonderlingste licht' . Want  het vele

kn nadat  lang  is over  den glasbran-
der,  in  eigenlijk  vereenigd

 „Courant "  het
 < mtwerper! 

 aan  iets ontbreken :
 door  gedaan is! 

A.J . o. k. 
EEN T ) 
1 n  in de voor-
gaande  van
streeks  wederinstelling van  in-
stituut  voorkomende gevallen  re-
geering  van  zou 

 dienen,  ieder,
rij k  heeft gelezen,  moeten erkennen, dat de 

 argumenten
 besef moeten  hebben, hoe dringend 

 een  adviseerend 
 thans reeds,  <u  professi  lerkin-

deren komt dit getuigen, s regeering 
 stedelijke overheid  zonder  advies,

 gaat,
zoolang een erkend adviseerend  is 

 onafwendbaar  be-
doelingen, vastheid  klaarheid  blijf t ont-
breken

 die,
 worden. e voor 

beelden  het
 is  het  noodza-

kelijkheid  dergelijk  te  door  de 
gevolgen  de  te 

Tr i tuwens,  werden  elders
 ; daarenboven, wanneer  ik wel ingelicht  de 

 adviseerend instituut reeds in -
ringskringen,  als in de  kunstenaars 
gevoeld, lang  dat deze misvattingen werden be-
gaan. 
Alles  al  van  waarop

-instituu t  samengesteld, <>l het 
vruchtbaar  en met wijd  de groote kunstbe-
langen zal  zijn,  acht

 dat wij, welbezien, oprecht verheugd hebben te 
zijn, dat  regeering  tic  zestig

 dergelijk instituut
 laardoor  staan wij  feit,

 tradities,
sing van  vraagstuk
ning

 is
steld  een instelling als de hierbedoelde, hoewel 
permanent als lichaam, in  bestanddeelen
zal  andere  de

 er
 benoemd. 
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 zonderde ver-
vullin g daarvan  inziens de tegenwoordige toe-
stand,  bedenkelijk  verre
boven  van  onvermijdelij k 
mettertij d  belemmerende macht

 het  tic  ad-
viseerend  dat

 waartegen iedere  generatieop 
 strijden  die  vertrou-

wen  zii 
zou heeten voor

 wij  voorbeeld,
 beginsel  de 

 voor  strijd t  sinds jaren, de reorganisa-
tie  gansche kunstonderwijs.

 in  zijn  einde
 tegenwoordigen, redeloozen toestand,  lui 

 verstoken  van lut
ambachtsonderwijs verstoken blijf t van  waar-
door  scheiding  schoonheid  noodzakelijkheid 
bestendigd \\  irdt ,  tic  gestadig tot verwildering 

 drijven  ambacht gestadig doet verdorren, 
 aldus  twee  gescheiden  van wier 

samengaan  beeldende  ge 

 denke  de voorbereiding  dergelijk 
 opgedragen aan  adviseerend 

 dat  deel  bestaan
levenden  w  tlit
kunstonderwijsvraagstuk  punt vanoverwe-

 uitgemaakt. 
n denke  't  precieser

deze adviespudding  uitvallen wanneer  hij  bereid 
 sommiteiten  de e schilders-

school ol  directe volgelingen,  enkele 
 'No. artiesten 

 buiten-
maatschappelijke beteekenis heeft
W anneer  wij  deze 
tijden  tlit

 indien bij  de samenstelling  rekening 
 gehouden  bewegelijkheid

 tlie bewegelijkheid voortdurend in
 vloeien,en iedere samenstelling vermeden

 tot  gestoken meeningen
voeren,  persoonlijkheden, voor  wie het ver-
leden  beteekenis

 adviseerend lichaam samengesteld
 benoemden  voortdurende belem-

mering worden, en  noodeloozen strij d en 
 waartegen  te waarschuwen 

plicht

 de juiste grondslagen
ling van  kunsten in  tijden duidelijk 

 kunstenaars op  is
 op den weg van het bestaande verbond der  kun-

stenaars-organisaties  tlie  aan
 waaruit

regeering  adviseerend lichaam

t professor n
 heelt

zoozeer  van noode  iseen verheugend leit; maar 
 verder  gaan.  voor  dat

 stand  het
 waarborgen  dat  kan

 het kunstleven,maar 
 zal  heldere  van het

bewegende  groeiende
. N. O L A N O L S T. 

T \ l S E > U < i. 

 lu-t „  landelsblad" .1. Zaterdagavond schrijf t de 
E A Z E L een  onder

bebouwing",  dezen
„N u  het  „Architectur a et 
„Amicitia "  een  aan den d  ge-
beente Amsterdam positie/ en onvoorwaardelijk ver 

 het  van  het middel 
„isom  te  verwekken, en spe-
„ciaal inzake  lambebouwing tic  geven

 van tic beste Nederlandsche architecten,kan 
„het zijn  hoewel ik het tegenover  dit sym-
pathieke jeugdige enthousiasme, not >de doe, dezen prijs-
„vragenkolder  eens van vak- cn kunststandpunt 

 te

k  te  niemand
„er  van verdenken zal tic  van  nieuwe 
„en moderne  van ganscher  harte ge-

 eene  tic
 gevoerd en

„Babylonische spraakverwarring  ge-
lijken , indruk , als het  aan

 fruit . 
„  )e  vallen,  in

 'n

 deze uitlatin g  worden opgekomen omdat: 
 inhoud van lu-t adres

weergegeven; daarin  is niet  onvoor-
waardelijk  lu-t uitschrijven van prij s 
vragen  't  het middel is  schoone !

 verwekken ; tlit  niemand
beweren. 
2°.  genoemd  het Genootschap in' t openbaar 

 gekleineerd  vleiende uitdrukkin g 
van prijsvragcnkolder waarmede het  zijn behebt. 
Ware de E A Z E L ter  vergadering geweest, dan 

 hij  kolder  letterlijke n
senwaterzucht  paarden, waardoor  tic dieren geheel 

 worden! hebben kunnen ontdekken.  >c
g  en  de noodige 

 besproken,  uitsluitend door  jeugdige enthou 
siasten, en  is tot  van het adres

 vrijwel

 dat i.e. tic  >.  g(
beeld geeft; een  een gi ied lid van het (renoot 
schap  wil, dient ter  vergadering te  wanneer 

 tic orde zijn, teneinde daar
 hem tlat

dan staat het Genootschapsorgaan
 't belang der zaak  hooren. t

evenwel  die gelegenheid voorbij  en wil hij  na 
lu-t  een besluit  nog eene nabetrachting 
houden  een daad van  dan .i . 

 dagblad niet  eerstaangewezen  maar dient 
hij  uit  aard  /aak 

 zijne medeleden  waarde  hebben dan 
 dagblad-lezer,  een vakblad, .e. 

„.
 het Bestuur

 A.  overweging  't
van  lambebouwing  waarover  lu-t 



116 117 

Genootschap zich  gaan  te
 huishoudelijke  in vele  de 

 doen 
zijn  in

 wij  streven
 van  professie  buiten  ver-

hoogen,dan dienen \\ e kwestieuse
te  )oor

 't openbaar
 kringen om tot overeenstemming 

 onze  worden geschaad, en 
 de  geschapen  niet meer 

 op  zon-
derlingen indruk

 voor  drie
 tegenstrijdige 

adressen bij  het (ïemeentebestuur  als on-
vermijdelij k gevolg dat  der

 werd geschonken. 

. wordt rer/ies.  bij  op gezonde basis gestelde 
 winst  zijn. 

A U L . -

A N E E TOT T . 

A  er  over  geklaagd
 er  weinig écht

wordt, dan  deze

nog  vorig  de  de snij-
boonen en de

 feit moet  zijn
 reden hebben; en er  meerdere

 voor. 
 voornaamste wordt gevonden

gemeende liefde  het
 der  hedendaagsche

 werd reedszoo  de
genoeg  het leven tegenwoordig; het  zoo iets

 quantité négligable,
 het karakter

zij  niet in  naast het wereldbewegen van 
 tijd . 

 zonderling  hierboven
de kunstenaars worden genoemd; toch  helaas'n 

 waarheid,  de  van  dezer 
 op  graat

 wordt bewezen  het  bijna
 voldoende  dat  liefde)  het werk besteed 

 uitzondering van  werk  en
 dat  kunstwerken duidelijk

 dit  het  de
het  gekund, als hij  zich  werk 

onverzorgd
kig,  onzuiver. En de

 zijn
 duidelijk ,  zijn  door  niet be-

vredigd  irdt.Zo i >
 erken niet geheel op

 geschoven worden. 

A N

 er  andere
 schoonheid op

Wi l  is, daar 
 schilderijen

 af;
wel  of

Voor
- wordt de  naar

 en  laatste

handel-

 laat  be-

 te gedenken, dat

 tij d
 merkwaardig

 zou
worden?  vermeld  Genevay's werk: ^Le Style 
l.nnis  Charles  limn el sun letups".
 vooral

 van  er

L N EN N . 

l van k \ was 

op goud.

 zijn

weelen,

beelden
 van

 - op
 kunstwerken-afscheid

 op

 galerij,  uitgevoerd 
wandtapijt  Scipio  < lorstellende. tapij t

 't 

 gedruisch
 op

 hoorde

hield  hier, dan
 op  op

 taudra  cela!....") en,  om-
wendende,  at 

 al  te 

z  ga . . . "  „E t 
 Que  de

 ..Je ne 
 verrai  oü je vais..." 

 tie 
Brienne en de  „Wi e

 daar  ?"  ik 
 ik

j  in zijn grijs-gevoerde

 ik kan
„Uw e

 wilde

leunde j

spreek
 andere

 terugkomend, zeide

 Venus
lijk e  weet, dat

 schilderijen  dat  er  goed verstand
 vriend, ik  verlaten.... 

Vaarwel,
 ik

 wordt  door  ontroerd? s het hier 
 duisteren: ,. Tristior motte". 

Aldus ( . 

EEN NE! J >SC . 
 >oor  Nederlanders wordt gepoogd 

 tot )prichtin g  Nederlandsch < >pen-
luchtmuseum.  )eze  noodigden belangstellenden 
uit tot  Vergadering welke op  Apri l 
e.k. te  tweeure  in

 om
Aan  voorrecht hadden  te  met 

 openluchtmuseum,
 betoogd te worden. 

\ erondersteld  worden dat velen,  uit afbeel-
dingen,  uit
kennismaking, bekend zijn met de< >penluchtmusea .v.

 Christiania.
innére  de  den . de  in 

 ook  waarde  voortreffelijkheden
 schatten, welke een getrouw 

beeld  beschavingsgeschiedenis
 zijn woning en familieleven in den uitgebreiden 

zin betreft. Zij  stof voor  vergelijkende studie, 
 voor  gel  irden practischen hand-

werker,  landbouwer  zij  voor 
 architect en  beeldhouwer,

schilder,  het ontwaken en ontwikkelen van de 

t  po-
gingen in  tot
van  Nederlandsch Openluchtmuseum,

 van  velen
 lande  bevordering van  onderwerp dat zóó 

nauw  van
Nederlandsche v< >lk. 
Wi j  ruime mate 

 zij  gewaardeerd

Van  A.  ver 
schijnt  Nederlandsch 

. 

. . . 

E E V E L A A N T . 

Bij  geometrale afbeeldingen der  gevels dient tei 

 tinten  en grij s is gevormd, 

band, sluit  aan  witsteenen 
band, waaruit de hoofdhoeken  't 
zelfde  tot aan de  duidelijk
afgeteekend  waar  ook inwendig de groote 
zaal de verdeeling beheerscht, 

d de ingangen  het graniet gepolijst, is daar-
door  in  en dieper

e  worden  in kleurigen
 handvorm, die  in de kleur 

geeft. 
e vensters, die in  afteekenen 

 roomkleurig  cotta,
 het donker  der  duidelijk 

 dakbedekking  de  ge-
scheiden  rood in den  de 
tweede verdieping met  vensterverdeeling, 
door
scld  aansluit met tie

 cotta. 

. 

1 >e inrichtin g dezer  de
e eigenlijke Beurs-

zalen
 )e  distributi e  te regelen dat het 

 vlug  geschieden 
 Beurszaal eenerzijds en de telegraaf-telefoon 

van k anderzijds, verder
de openbare Beurszaal, -
mansbeurs

t de  den Gemeentelijken telefoon-
dienst in tie  icieteitslokalen werden ondergebracht,

 afzonderlijke  worden bespaard. 
 bezwarende eigenschappen,  de 
 Zuidergrens langs  'apenbrugsteeg 

en de Noordergrens  de perceelen der  burenjdaar-
bij  omstandigheid,  de Papenbrugsteeg,
3  breed  te weinig licht verschalt
benedenlokalen, en het Noordelijk  het

 tien  lostelijken h< >ek 

 )e  Warmoesstraat, die
 het niet  op

lichtin g  langs te
Aangezien de  hoofdingang, 
met daarbij  behoorende vestibule,  het Beursplein, 
en  8 tot . diep zijn, moet de groote Beurs-
zaal  breedte van r  en een lengte . 

 tie  tie Warmoesstraat geschoven 
worden.  )eze  teurszaal  hoogstaand 

 toiletinric h 
 zijn  de <  Beurszaal en 

van uit de Societeitsvestibule. (Wordt voortgezet, 
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Perspectievische schetsteekening van Bron Bru,
beroemden n bouwmeester,  wien 

s eminent college van Burgemeesters en 11 et 
houders op  Apri l  opdracht gaven voorden bouw 
van het nieuwe stadhuis.  >e berichten  eene 
prijsvraa g blijken  de lucht gegrepen te

Van den uitgever  Aller t de e ontvingen wij  mede-
deeling dat binnenkort  verschijnen: 

 A.

 >e  ondermeer  on-
geveer  groote platen  oorspronkelijke teeke 
ningen, gravures,  zijn:
ƒ7  >. geb<  ƒ8

. 

tt'  veel

 2
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 Janssen,

N.

 N.

.

No.  's
 d.

No,

., x

T . 

G  No.  wij
door
Venlo,  afschrikwekkende
Stedenbouw,  Fockema Andreae, wethouder  der  gemeente 
Utrecht.  E

E J No.  Amsterdamsche
 de Amster-

damsche  W.  Gemeentelijke 

.

.

.

.

V.

 \ oor
 .1.

 f

 nummers

 orgaan  wekelijks
bedraagt

 f  Zij
 betreffende

 lidmaatschap 
—. s 

 16.  20  1912 

A 
N V A N T

:  A . . , , . , SE 

, E , ,  A . ,

E V A N E , U N S T- J . . ,

N 
] )E T GEN< . 

Voorloopig  medegedeeld  dc eerstvolgende 
, tc houden op Woensdag i c.k. 

tics avonds tc S  in „
 zal  gecombineerde vergadering van de 

Afdeeling Amsterdam . tot Bev. der  Bouwkunst 

n  vergadering  mogelijk
tegenwoordigheid  bestuurderen

 corporation, de leden der Jury' s en meer-
dere genoodigden  introducés  onderscheidingen 
worden  in  f.

man-Prijsvragen A.en B. 
Gedurende  vergadering  de bekroonde ont-
werpen  het (renootschapslokaal

 van alle inzendingen  worden gehou 
 in het  tot Bev.  Bouwkunst

 tot  Zondag i c

Bedoeld  op werkdagen geopend van iot<>ts 
uur, des Zondags van  tot  uur. e toegang is vrij . 

A N E , re Secretaris. 

G VA N E  VA N 
E N VA N T GENOOT 

P A ET . 
Nadat de voorzitter  de vergadering geopend had en de 

 voorgelezen en goedgekeurd waren, werd over-
 het Utrechtsch 

d  is  op 

 club  genoemd ver-
bond is  „Architectur a et Ami 
citia" , in  te  de club tot

 waardoor de konink-
lijk e  o ok

 voor  de Afdeeling
e vergadering  onver-

wachte verhindering  W. e 
zich bereid verklaard  causerieoverherstellingen 
van oude

 in  regeling van  avond,  niet
 aangevuld  vrij e bespreking over 

 o.a. over
welke de  in  tij d  in
\ oorgenoemd  tot in de onderdeden en 

 op-

 vergaderingsavond van de Utrecht 
 club. C. . E  rste Secretaris. 

E N V A N S EN U N ST E 

 ' * E . E S T U  : -

T E N X E  V A X  | . \ X 

A L F , S E T -

G EN N A A N EN F O T O 'S V A N

N . 

\ \ el  allen, dat er  eene e 
 bestond,  waartoe 
 diende.  o ok

commissieleden  dat,
 zoude  tlit  gi ted zoude
 eigenlijk resultaat kende  niet. 

Spoedig  niet  den
 commissie vergeten en  dacht niet beter, 

 zich  administra-
tieve bezigheden en  het  advies  zake 
restauratiewerken; en zonder  twijfel
haar  niet overbodig.  het schoone, 
directe  van  voor  oogen is gekomen, 

niet  als  doch  noodzakelijk. 

 kort voorbericht deelt de  het 
 en  van een inventaris en eenebeschrij-

 Nederlandsche  (Geschiedenis 
en  het doel van haren arbeid mede. 
Eigenlijk  overbodig, immers haar  breedvoerige 
titel  tlit voldoende aan. Toch is het goed te ver-
nemen, tlat zij  het  wel
het bemerkelijke motief, dat vanaf dit jaar  eene herleving 

 gebied der  bouwkunst valt waarte  welker 
 voortduurt en omdat hethaarwen-

schelijk  te nemen,
tie  leven,  de waardebepaling  zulke 

 noodzakelijk  ior  de  niet 
als  behooren  worden vermeld, 

 strij d  aard van 

 mij  al', of dit inderdaad wel
het wel waar, dat sedert  eene herleving in de bouw-
kunst  waar  te  wij  tic 

 dat  ecclecticisme 
in de  geheerscht heeft en zooveel

 er  dan ook niet in tlit breedvoerige 
 bangheid schuilen om het kaf van 

lu  ki iren te scheiden ? 
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Na  voorbericht volgt  voorwoord  schrij-
ver  zelf en deze  op
..  an i

kunstgeschiedenis  land, en de
 de  in

bevolking*  deze gedenkteekenen der 
voorvaderlijk e  ieders bereik te brengen. 

t  mij  niet  dat aan 
 laat wedervaren: 

de wetenschappelijke  eischte
 der  feiten

 in  ik vrees
 om  in

 belang  en
er  worden, eer  af te schrikken
aan

f  immers zijne bewer 
 vele

 vele

 >e Baronie  van de 
 best

, Zundert, Baarie,
< lorspronkelij k werd  het

 in
 in-

 bij  de provincie (  Beligica. 
n de  eeuw kwamen er  GalischeFranken,waar-
van verschillende
heden  11.

 aan de abdij  vanNivellesen in
 in  eene afzonderlijke gouw 

 af.
 in

 twaalfde 
 We-

derom  in verschillende  in
 in

Bij  Jan lin  ging het over  aan Engel-
brecht . tot
werdt  Chalon r  van Breda. Na zijn dood 

 overging aan Filip s Willem en 
ten  aan s in

n
dat de  in het bezit der  Baronie zou 

Wat de e Geschiedenis aangaat, wordt mede-
gedeeld, dat St. Servatius het  in de  eeuw 
in  definitief eerst in

 Bepaalde
 in

 de
vooral  dat er  nooit mannenkloos-
ters  werden.
aanteekening niet gezegd. 

 in
invloed  na

 aan n ontnomen en aan de Pro-
testanten
het meerendeel  aan
Oorspronkelij k

 bij  de oprich-
ting der  in

 bij  werd dit

 Breda  toeneen  vicariaat, tot dat

meenten  het Pro-
vinciaal

 wel, dat het
 is,n.1. de -

straat" . 
Alphabetisch

 de

zijn. Wel  daar,  dat voornamelijk
plaatsen  paar  schoone 

 doch dit blij  ven uitzonderin-

 met natuursteenen

.  Galder,
de Nederl. 1 lervormde  te Ginneken, de
te (  te n
Nispen. 

 het
 op  1 )e

 tot  de

e Academie, de Groote , 
het s en
ciërhuizen. 

n  in

Gotfried

 van

t  in
bij  gebouwd tot  van

j 
 en 

 dat
die van

 de  was van  van 
 de e — en  Tho-

mas  Bologna.
 het

 loe het bouwwerk  den loop dertijden er  heeft uitgezien, 
 talrijk e

 bestaande

e  van
 was

 parochiekerk van Breda. e bouwberienten gaan 
 welk jaar  het koor  den 

 Als  geene bepaalde na-
 als uitvoerder 

 1  de kerk

 en
 en foto  in  boek  toe-

Van  ook  Catha-
 hei rsidden  dertiende  door 

 Verschillende plattegron-
den,  en

 maar schitte-
rend  van het klooster, 

Verder  zijn in Breda  vele  en 
 vanhet raadhuis vermelding. n

 oorspronkelijke raadhuis door  een brand ver-
woest. Naderhand  oude

 in  aan 

iszeermooi,eenvoudigdoch

n  Breda  wel de meest merkwaardige ge-
 in

 in 't  in

 verwachtingen van  zijn  over-
troffen  en  eigenaardig, dat, hoe 

 hand
wordt. Want  vooral,  in alle 

kunnen  de 
 waarden

begrijpt ;  en  de
 kunnen  maker,

 tie  1 . tot

 lil t
 en  Ne-

 en  nu
 is van wat de  laronievan Bredaaan waardevolle 

 in
 zoo  nu en  te  wat

 kan  Want  waar,
in  tij d  cn  van 

 vaderland  uitgaven —  let
 A.  \\ ' . B. etc. — bekend ge-

 eene  systematische 
 van  tot  niet tot 

Stand  daarom  van zulk
 eenig. 

Wat  daarvan 
 ik een t  de

 zijn,  een voordeel  staat 

 te  bij  de gewone editie en tweedens 
 van  zelf zeer  twijfelachti g 

is. m  van  de
 m.i. te

 kleine  der  be 
treffend,  nu tot slot
n  werd e ingesteld en in

 daad-
werkelij k resultaat vertoond. 

 trouwens dit  niet 
 aan  groote  de commissie 

 verstreken tijdperiod e
 ill

 aannemen dat het 
laatste  in de  eeuw het licht zoude zien, 

 bedoeling der  com-
missie  voortvarendheid is 

 zeer . 

'
N O S . . 

S . » . (Vervolg.) 
L A N E . *) 

e  grondverdieping, die met
 binnenplaats  de noordzijde, het geheele 

 beslaat heeft alleen  den  lo-
 die  direkt daglicht  de 

 de dienstvertrekken gerangschikt
 winkelruimte. t midden 

 gedacht om de Beurszaal reeds 
op de begane grondverdieping te  en daardoor 

 de dienst 
 en telegraaf, de drukkerij , de vestiairen voor 

 voor  de  van 
 zooveel  dat 

 van winkels  te
All e lokalen die direkt  uit de Beurszaal toeganke-
lij k  op  vier 

 hoofdverdieping. 
e  lokalen  daarin wel te
 zijn in  plattegrond  zes vakken, die 

 verdiepingen  weten 
 doorgaande trappen, waarvan  ronde met lif t 

naar  ventilatiekokeren
Zuidelijk e  tie
plattegronden
den,  No.

 linkerhand  ronde trap, 
waarbinnen  geprojecteerd,

 9  groote snelheid te 
 leze  kelder  daar, door 

 dwarsgang onder  onze Postlokalen  verder  onder 
 Beursstraat doorgaande, met de

verbinding  wenteltrap 
 die, grenzende aan  en
 helderkleurig  uitgevoerd en de

met  en majolika bekleed. 
e  trappen  Warmoesstraat

 de wanden van kleurige sier-

e rijwielbergplaat s en  van de beganegrond-
 uitgevoerd in  metselwerk; de 

 tot  hoogte der  die door  aanraking 
 verglaasd, daarboven dof. 

 baksteen;  bouwmateriaal, komt op 
de  in

L A N E . 

Ook in  verdieping  het 
 in beslag, (

 in  overzien. 
 in  vier  van het  en de twee 

personenliften  dc  bestemd voor 
 Bestuur  midden  den Pleingevel, daarbij  aanslui-

tend zuidelijk  Secretariaat en noordelijk de (ïeschil-

http://ec.lv
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lenkamer. Verder  den  \V.  dc
 ,eeszaal,
 vertikale verbinding door twee liften met de drukke-

ri j  den  tie

l
 Papenbrugsteeg. 

 zijn afzonderlijke toiletinric h 
 evenals

 vinden wij  Beurszaal  < >p den in-
wendigen  van  beursbedrijfnebben

 van  noordelijk

Warmoesstraatzijde  voorden restaura-
teur  zijde der  Papenbrugsteeg en de overige lo 

 zijn beschikbaar  ver-
huurd.  personenliften

 dezer  verdieping, evenals  de 
Warmoesstraatzijde  ronde e trap die aan 

 Beursplein
 zolder  kanalen voordelucht-

afvoer  gevoerd  van 
onder

 dezen gevel

verlichtingsgrenzen  gedrukt. 
Verder  voorde Warmoesstraat 

 bevordert  regelmaat
e  trappenhuizen  naar  Tele-

foon-  Telegraafdienst zijn  gehouden  de 
hoofdmassa van

r  lange gevel, waarin weinig sprongen
 verband

verdeeld  vertikale richtin g
tk- hoofdassen,  hodfdsteunpunten van  naar 

 aangeduid door  van 
natuursteen. 

 bovenvensters van
 terug achter  den gevel, zijn dus van de

Beide ingangen  voor  beursbezoekers 
van  Warmoesstraat dienst doen. 

 midden dient  voor de 
 verwarming. 

 drie  rechterhand verlichten 
 leursdrukkerij . 

Boven  middenpartij
 langs

, en het terras, waarachter  de 
woning

 zaalgevel

 van dezen  worden  beperktdoor 
 Papen 

 worden geëerbiedigd. 
 van  Beurs-

straat
 Beurszaal

 achter  benedenverdie-
pingen. 

 dezelfde,  Plein 

 vlakker  bewerkt,  onmiddellijk e 
 win kei vensters, waarlangs het per-

sonenverkeer  onmiddellijk voorbijgaat. 

 V A N

Van  des toeschouwers komen wc binnen 
 Beursplein  tic  we door 

 tot  vestiaire,  eenige treden hooger 
 kapperssalon is

 )c  verkort,deze voerennaar 
 vestibule g nut  toegang naar 
 Beurszaal, tlie  tic breedte  afge-

beeld. 
 ruimt e  tlie  voorschriften der 

 op dit terrein, wordt voor 
 zaal
t dak  volkomen de uiterste toegelaten hoogte 

 Warmoesstraat. 
Op  dc Bestuurskamer voorge 
steld, daarboven  der te verhuren kantoren, nog hoo 
ger  ilder  centrale ventilatie-inrichtin g
dakruiter . 

e  de Beurszaal rust 
op  tusschenbogen  ge 

 profilijzer . n zijn
 gedicht  cotta  ju  midden 

met een dubbele beglazing, welke weerstand  bieden 
 kapruimt e daarboven, 

 dak  bovenlicht van glas, 
gedekt
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E V A N E , U N S T- J . . , T , 
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G G  V A N E 

J TOT G " EN 

V A N  „ A ET , 

. N N O G E . S 

S TE 8.30 U U N T L N 

. 

Agenda. 
. < /pening cn Notulen tier  ledenvergadering. 

n en n stukken. 
e van de heeren . Goldschmeding Jr . en 

A. van Vliet als gewone letlen van het Genootschap. 
 ritreiking der onderscheidingen aan dc bekroonden in 

'de J.  Leliman-pr ijsvragen .  en 11. ten overstaan van 
ile Besturen der luide bovengenoemde corporation en in 
tegenwoordigheid der  van de Jury's dier prijs-
vragen, genoodigden en belangstellenden. 

 Uitreikin g der  onderscheidingen aan de bekroonden 
in dc ( 'icnoolsi hapsprijsvragen r</ii,  eveneens in tegen-
woordigheid der Jury dier  prijsvragen. 
 Bepaling van tic onderwerpen der Genootschapsprijs-

vragen voor  bestaande in a. een openbaar  bouw-
werk,  een burgerlij k bouwwerk, c. een constructief 
detail, d. een decoratief detail tip bouwkundig gebied, 
c een decoratief détail op nijverheidsgebied, f. een 
schriftelijk e verhandeling. 

 Aanwijzing van zes leden, tlie met het Pestuur  dc 
Jury voor  deze prijsvragen zullen benoemen. 
S. Behandeling van tic vraag uit tic vragenhus: s het 
te overwegen het Bestuur  der  Nedertl. . Gemeente 
te Amsterdam te vragen een prijsvraag uit te schrijven 
voor  een te stichten kerkgebouw?" 

 'kinnen voor  eene Zomerexursie in dit jaar. 
 Voorstel van het Bestuur  met betrekking tot dc 

huurovereenkomst met de j  Parkzicht. 
. g en sluiting. A N E , re Secr. 

(ictlurcnd e deze vergadering zullen de bekroonde ont-
werpen, ingekomen op dc beide J. . s vra-
gen, in het locaal geëxposeerd zijn. 

N
e fury kende de volgende bekroningen toe: 

1. Ontwerp van eene Ambtswoning met e 
zalen voor  den Burgemeester  eener  groote Gemeente. 
Eerste prijs : motto

Tweede prijs : motto „A . \V."
e ontwerpers zijn respectievelijk de heeren

 en Th. Philippi , beide te
. Ontwerp  een ontvanggeboti w voor  eene

mententoonstelling. 
Eerste prijs : motto „Zonnebloem" , waarvan de ontwer-

 is de heer  N. p tc Amsterdam. 
Tweede prijs : motto "  tic ontwerper  niet 
hekend is wegens het ontbreken  tien naambriel.  lij 
melde zich bij  de

. Ontwerp  een g met
 voor  een  heerenhuis. 
 prijs : motto ..Aquarius"  tien heer

tweede prijs : motto „Poging"  tien heer  A.
, te Amsterdam. 

. Ontwerp  een Glas-in  een 
 bekroningen

 < p van een  voor  behangselpapier. 
Eerste prijs : motto  tweede  motto 

 beide van den heer  \\' . Bogtman te  laarlem. 
t volledig Juryrappor t verschijnt in  num-

mer
. A.J . . 

G V A N E
N O G L

ix T L N . 

 voorzitter, den heer . A.J .
 worden  notulen gelezen en

gekeurd. n is een schrijven  eene com-
missie, ontler  A.  loeier 

 llattcm, welke commissie zich ten
 van een

 eene  tot  zentien eener
 eene  Arnhem op  Apri l

bespreking dezer  oprichting. t verzoek
 bestuur  Een schrijven

den  van der  te
naar  geen excursie

 worden ondernomen, en
 betreffende plannen zullen

l die niet aanwezig kon 
 gewoon lid te

Een brief van de Club van
herscheppen  tleze Club  een afdeeling. Besloten 
wortl t  reetls  ingenomen 
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standpunt  afdeelingen te stichten; temeer  tiaar
aangeroerd argument niet gelden  >e
zoodanig evengoed e Goedkeuring op hare 
statuten erlangen  wanneer  zij  afdeeling zou zijn. 

d wordt dat  msadresinzake  >ambebouwing 
door  gesteld  handen van de s 
 >amcommissie voor  advies. 
 )e heeren  F. Staal Jr. en n  met 
eenige toepasselijke woorden als gewone-leden geïnstal-
leerd de heeren C.  Jan Baanders  niet 
aanwezig);  de  GoldschmedingJr.en 
A.  Vliet met algemeene stemmen tot het lidmaat-
schap worden toegelaten. 

 voorstel  net bestuur  om op  te verga-
deren,  het gewone rooster, wordt  toelichting 

 voorzitter  acclamatie goedgekeurd. 
 behandeling van de wijziging 

 statuten.  stemge-
rechtigde  aanwezig zijn;
van
voorzitter  voorlezing der gew ijzigde statuten zooals 

e gewijzigde  zooals boven gerelateerd, 
worden hierop en bloc  stemming gebracht.  >e
der  is dat alle  zich verklaren vóór en 
geen tegen, zoodat de statutenwijziging

 te zijn goedgekeurd. 
 voorzitter  de  terzienings-

commissie, inzonderheid  den heer  Paul J. de Jongh 
die het leeuwenaandeel  haren taak  ie 

 der : bepaling der onderwerpen 
 aanwijzing van 

6  tlie met  bestuur  zullen  cn 
 vragen  't te 

overwegen het  lestuur  Ned.  lerv. (  te Amster-
dam te  prijsvraag  te
te stichten kerkgebouw?", werden wegens den ge vorder-
den  aangehouden tot de volgende

 is . l
 en e. i. te Amsterdam, getiteld, „Electricitei t 

 Woonhuis", van  uitgebreide en doorwerkte 
voordracht  resumé in  zal verschijnen, 

 oogst den  vergadering  monde
voorzitters en  herhaald  nadat  ver-
zekerd  de architecten de  voor 

 onderwerp niet zoo  is  de spreker  vreest. 
d wordt  dat  onderwerpen voorde 

 zijn
biljart -  speelzaal,  1 vleugel 1  wipbrug; 

 (am  ver-
vanging van  tegenwoordige;  de Club van 

 tramwachthuis,  winkel-hoekhuis, een schuiten-
huis  be-

 van meerdere
 de

 bepleit
ling eener  Commissie van Actie,  aarmee bedoeld

 bouwkundige
fende stadsschi  enz. onderzoekt en acties voorbereid; 
ten  de vergadering  teneinde te

 dat noodeloos,
 gevoerd  allerlei tegenstrijdige

Spreker  voorbeelden uit de 
 c

optreden,  evenwel

discussies,  strooken  niet direct en 
betoogt tlat  et  voor  zich de functie heeft 

 zou willen opgedragen zien aan 
 commissieleden. 

e  der  Pek  dat
 uit wijdloopige discussies  verdeelde 

 schaden; is daarom 
 grondige  in  welker 

 bestuur  in overweging geeft. 
 voorzitter  iets

commissie,  dat discussies 
de  verzwakken.  >e  wel
gelet  wenschen uit
liet  eener 

 verschillende  samengesteld, 

 >e  Van  Pek betoogt  van 
 ageer  adviseeren  geven

 toe  afge-
platte  schoonste 
bekende middeleeuwsche  daardoor  bedorven 

 „Naatj e zonder  arm" ,
e e Jongh

heer  omdat tic  tic discussies 
 weergeeft,  ongewenschte meeningen 

 tierna volgt sluiting. . 

 volgende adres

 Excellentie r
 linnenlandsche

Geeft eerbiediglijk te kennen  Bestuur
het  kunstenaarsvereni-
gingen,

 de  het 
Ve  der Staatsbegrooting voor  het dienstjaar 

 Uwe Excellentie een  tot verdere bebou 
 te Amsterdam, 

ter  verkrijgin g
toegezegde  heer  J. C. ,
voorbereiding
dat het Bestuur  voornoemd, onder  groote waardeering 

 door Uwe Excellentie gedaan
 tot s m te 

verrijken , wenscht  te  belangstelling 
 Uwe Excellentie  te 

 welke richtin g de 
 te vinden

 van den -
seumtuin  onder
 e. van  (Gemeente  zal opnieuw ontheffing 

deze grond  is,  waarbij  is,  de 
 be-

stemd  blijven,  ontheffing deGe-
meente Amsterdam  groote,  ge-

 gebouwen zullen zeer  dicht den Zuidelij -
ken w naderen, waardoor 
hinderlijk e reflexen  gelden, zoo-
wel
Nachtwachtzaal, 

 voltooiing van
 verdere

 1912. 
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leiden, dat het s w eerder  meer  en moo
ontmanteld , dan het doo  voortgezette inbouwing 
te n en te bederven, 
't Welk doende zult (li j  weldoen. 

 let Algemeen Bestuur  van het Verbond van 
Nederlandsche , 

w.g. N , Voorzitter. 
A C . v. o. , Secretaris. 

G k 
. 

T V A N E . 

e prijsvraag,  24 n inkwamen, 
is zeker  wat de hoeveelheid verrichten d betreft 
geslaagd en het was de jur y een e aan een der 
ontwerpen, n de vele zee e hoeda-
nigheden tot vergevingsgezindheid stemden tegenover 
enkele mindergi >ede, de volle g met den n 

s eenstemmig te kunnen toekennen. e zag 
zij o ok n arbeid bekroond. 
En waar  tie y zieh geplaatst zag tegenove -
pen die in onomwonden taal vertelden van de onmacht 
van den vervaardiger  om het gegeven te . 
daa  heelt zij toch, al was het wel eens meteen weemoe-
digen glimlach, den moed bewonderden de volharding 
van hem tlie tien , eenmaal aangebonden, volhield 
tot hei eind. 

j  een e g werden eenige n e 
gesteld waarin de jur y met den besten wil van de d 
geen e eigenschappen kon ontdekken tlan dezulke, 
welke te , pijnlij k zou zijn. En bete  is 't te 
zwijgen dan kwaad te spreken na den dood. 
X a deze - toch altijd droeve bezigheid bleven tie hier-
onder, met eenige opmerkingen, der jury , volgendeinzen-, 
dingen over. 

 E T . 

 )eont\ angzaal maakt niet  geheel uit melde vestibule 
en heelt aan het eind van de entree geen zin. Z i j is daar-
d< nu- een los aanhangsel geworden.  >e gang aan dc ach-
terzijde te  verbinding van de beide vleugels is ongemo-
tiveerd en onpraktisch.  )e l i gg ing van de n en de 
u ijze waarop zij boven ui tkomen is niet ge lukk ig. e 
toegang tot de hoofdzalen is gebrekkig. e architectuur 
is zwak, hetgeen blijk t uit de groepeering en uit de door-
snede.  let k heelt tie zelfde eigenschap. 

. 

e algemeene opvatting van den plattegrond is een-
voudig en goed, maa  gelegenheid voor  expositie van 

n in kleine zaaltjes aan een gang, die 
meer lui  van boxen tlan van s hebben, 
is slecht. e entree van pl.m. . diepte is te klein. 
 >e hoofdtrap is niet ge lukk ig geprojecteerd. 

e architectuur, zonder  bijzondere qualiteiten, is vri j 
, maa hel is tie vraag of tleze t wel gekomen 

is over  een geest die wilder  jaren heelt gekend, en nu tot 
inkee  is gekomen en bezonnenheid.  >e g van 
tk- hoogte van het dak tot die van het gebouw, doet 
vreezen tlat tie geest wat t was. 
 )e binnenarchitectuur; zonde , en zonderent-

lu lusiasme. 
. 

Een slechte plattegrond. Gangen zijn in een museum 
niet tip hun plaats, omdat men doo  en niet kings tic zalen 
loopt. e ontvangzaal, achtera! gelegen, staat niet in 
logisch verband met de vestibule.  >e achtertrappen die 
in kleine n ui tkomen en verder  tot niets toegang 
geven hebben geen n van bestaan. 

h aanzicht van het p o ., W a j a n g" 

voo  een , 

e  is. om het niet te k uit te , 
zwak.  >e v ie s op de hoeken - waarom die ? -
zijn niet goetl van composit ie en dooden de , die ook 
niet goetl van composit ie is. g is e  niet, 
ten minste geen goede. 

S O N G A . 

()ok lankmoedig is de kunst. j wil met d be-
jegend w i . W i e haai" s naderen als goede 
bekenden, l nauweli jks ten g d 
van e kennismaking gefluisterd is, dien draait zij 
den g toe, . En tlan is 't d uit. 

e e doorsnede toont duidelijk aan dat het 
 niet fraai van kleur  is.  )e composit ie van den 

d is , de ontvangzaal met het smalle 
bovenlicht is onvoldoende verlicht. Toiletten zijn van te 
wein ig aesthetiseh belang tlan dat men ze aan den hoofd-
doorgang d zou wenschen. En tli e gangen 

m tie binnenplaats! W e nd s Longa. tot , 
en g hem m die gangen veroordeeld worden. 
 li j kan 't nu weten. 

. 

e algemeene e is goed n maai- e  is 
k aan wandvlakte, en de ontvangzaal op tien bega-

nen grond is onvoldoende .  )e e m 
tie  liften is l maa . Voor  het plaat-
sen van afgietsels zal men liefst niet een de  gewone 
museumzalen , maai- daarvoor  een of mee

n kiezen die niet het verband der  expositiezalen 
voor  tie eigenli jke kunstvoorwerpen verbreken. e 
architectuur  g ing s boxen zijn macht, en schijnt 
massale dan zij als gevolg van den plattegrond is. Z i t 
tleze schijn s in 't bloed ? Zi j n vader  Zetis bezon-
digde zich e  ook wel eens aan als hij incognito z ich te 
buiten ging. 

 let silhouet is nuchte cn slecht, tk- aanslui t ing van den 
koepel aan tie daken tie  zi jv leugels onge lukk ig ; en als 
voorbeelden van onjuiste verhoudingen e gewezen 
op tli e van de t tot het geheel en die van de 
onderverdieping tot de beide . 

E E N  ' . 

t t zou noch theoretisch noch praktisch bl i jken 
een gelukk ige p te zijn. 1 )e d is te gecom-

d van conceptie en te . e ingang tot 
het museum ligt daa  waar  men hem nooit zoeken zou, 
aan een zi jgevel op den hoek. 1 )e , n.b. met boven-
licht, leidt naa een ontvangzaal die niet in maa  naast 
het museum ligt , en tli e t naa  een zaal voo  meube-
len en tapijten die als een los aanhangsel d 
is. En de toegang tot e hoofdzalen lig t a lwee
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opzi j . in eenhoek vandeontvangzaa l. 1 e 
hoekverrassingen schijnen bij voorkeur  door  dezen ont-

 gekweekt te . Voorde gangen die op 
de verdieping, tusschen twee n , n 
boven donke e men y en s Longa. 
A an de  is e e niet te ontzeg 
gen al is zij wat , noodlott ig gevo lg van de 

n van het plan. „All e schuld"... enz. 'Tapijten 
en meubelen w n hun isolement, de g 

t z ich op, de koepels smeken om een e oplossing. 
V O L U 1 1 1 :. 

e d is veel te wi jdloopig. e ontvangzaal 
die te  zijde lig t en s heen leidt mist k 

e v ie  uitloopers aan net plan n het aan-
genaam n doo  de zalen, dat zoo stemmingsvol 
kan z i jn; maken het bezoeken , dwingen 
telkenmale tot  op afgelegde . W i e, 
die e gedwongen wordt, voelt geen verzet? e 

n ter  weerzijden van de hal zijn niet d 
en maken het plan onnoodig . t k is wel van 
een die het g meent, maa de  is te 
veel een combinatie van goede en zwakke hoedanig-
heden.  let e dak geeft het geheel een g 
effect.  )e s die niet goed van m zijn, zijn slecht 
van . 

 )e plattegrond is t zwak. n zie de ontvangzaal 
met , achte tie vestibule en n met een 
deur  gescheiden. Veel n en e , 
aansluitend aan tie vestibule die niet t is. 
n de  eenvoud en . Een niet tc misken 

nen p van . n de details staan naast 
goede ook zwakke . 

. 

e garderobe in 't midden van het gebouw tusschen een 
ingang en ui tgang te leggen is uit aesthetische -
gingen , i let gemak dat tleze l igg ing 
voo  de suppoosten zou n mag aan  een ge-
bouw zijn monumentalen ingang in het midden, p 
't t heeft, niet ontnemen.  )e e van de vestibule 
niet mooi , is zonde il lusie, de , niet d 
genoeg, zonde monumentaliteit.  )e binnenplaats die te 
klein is, zal van licht, l icht als een , opwekken 
de uitbundigheid, n blijven. e ontvangzaal in 
een uithoek, t om het s van haa beteekenis. 
 >c e zalen l iggen goed, maar  zul len, in verband 

met haa , niet voldoende t zijn. 
e  heeft goede kwal i tei ten, de hoofdver-

deeling is goed, de opzet is eenvoudig. n de details ech-
te  zijn verschillende . 

 let k is zee smaakvol. n lette eens op de 
perspectietteekening in potlood, met den aardigen aan-
leg van het . 

. 

e d is eenvoudig maar  de toegang tot de 
e expi . doo  de kleine s is niet geluk 

k ig . k zijn de steunpunten in het midden van 
de e zalen. e buitenarchitectuur  is g en in 
sommige gedeelten goed van , maar  onge-

d en d voo  den totaalindruk isdat moed-
wi l l i g n van de groote lijn , t verspringen 
de n bij sommige n en . j 
het middengedeelte van den l t dit k 

k naar . 
1 )ebinnenarchitectuur  is zwak; de n zouden gaarne 

k verbeterd wi l len . 
. 

 )aarom kan e d nog veel goed maken. e 

wildeman, had. s aan zijn d verlangen te 
voldoen, k zijn n moeten , tlat 

e t het , en dan nog , uit-
, slecht is. , ook tloo n z o o z e e

e en voo  het k onnutte gangen om tie 
binnenplaatsen maken het p lan onnoodig groot. e pij-
lers voo  den n in de ontvangzaal konden niet onge-
lukk ige  geplaatst zi jn. e ganschelijk overbodige pij-
lers in de zalen voor e technieken zien uit naa een 
nutt ige  bestaan. 

e architectuur  is p en . t is de -
heid van een talent dat zijn visie nog niet tot klaarheid 
bracht; de t van een die zijn architectonisch gewe-
ten nog niet heelt gezuiverd. O ok fantastisch is de ar-
chitectuur, maa  de bekoring dezer  fantasie is niet bli j -
vend,  let is . wel vaneen virtuoos, maar 

 de dichterlijk e adem niet g ing die ove  het 
kunstvolle gaat. Een driehoekenspel op papie t in 
de plaats van de architectonische .  >e koe-
pel kan telescopisch n ingeschoven. 
S v  E T S A N S . 

Zonde , ja, anders had deze plattegrond, zonder 
de doo  de y als wenschelijk gedefinieerde binnen-
plaats, z ich niet n . Zonder  b laam? 
Enfin hie  en daar  zal de jur y dit ongerepte toch voor-
zichtiglij k moeten .  )e d is een ge-
dachte, is een mooie gedachte. 1 li j is het uitvloeisel van 
een geest die zu ive  en k laa  moet kunnen tienken.  let 
plan ligt voo  L' open als het gemoed van een openhar-
tige.  let laat duidelijk zien tk- goede : der  groote 
zalen, en het t zijn n niet. t wijst L' 
dadelijk op het niet wenschelijke bovenlicht in de zaal 
voo  meubelen, op het onvoldoende licht in de n 
voo n en in dc boven vestibule, op tic 

e n die aan de voorzijde een n »< ifd 
plaats innemen. e architectuur  is wel uit een stuk als 
wijlen Bayard*) en van een volgehouden .
het  is armoedig. e functie van een museum 
is niet al leen die van util iteit . t t ook de 
weelde, de t van een volk tlat al het schoons 

, dat tiaa n is. 

e j t s d dooi-
de twee onbeduidende beeldengroepen, en t niet 
mooi doo  het n .  >c g tie
zi jgevels is niet ge lukk ig. Tusschen d en op 
Stand is geen g wat g be-

; de boekzalen die juist in het plan steun geven, 
bli jven lage  l iggen, waar  zij  krachtig geprononceerd 
in den- gevel een dankbaar  motief hadtien kunnen zijn. 
 let detail toont ties ontwerpers zwakke zijden. 

A J A N G . 

Tien verdienstelijke, monumentale plattegrond, n 
de hal met tie beide hoofdtrappen zee ge lukk ig ge-
projecteerd is, en met een goetle l i gg ing de  zalen. e 
ontvangzaal tlie, achter  tie hal gelegen, niet veel n 
van bestaan mee heelt is niet goetl verlicht, een gebrek 
tlat t wordt tloo  tie s die tegenove de 
ramen staan. e tlie middenbouw in de zaal achter-
wege gebleven dan had deze in alle opzichten wel daarbij 

. e  heelt een e . k 
baa  heelt tie , al werkende, zijn p gecorri-
geerd, wat lofwaardig is, want sommige hoogtematen in 

e en gevels komen g niet . V an 
dit p in zijn n eenvoud gaat iets uit 
dat .  heel het k voelt men de g 
van een beschaafde hand, die smaakvol teekent. t 

, geb.  saus peu  et saus t 
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interieur  van de  la l. weergegeven in een kunstvolle 
teekening die mooi van k leu  is, geelt een stuk architec-
tuur  te zien van uitstekend geslaagde verhoudingen, 
( . i ! . E . 

Een nuchtere plattegrond. t verband tusschen vesti-
bule en ontvang/aal is niet mooi opgelost. e vleugels 
nut kamérinrichtingen , waartusschen een gang. (die 
gangen worden een obsessie / i j n losse aanhangsels.  >ij 
het binnenkomen in de vestibule loopt men, als men niet 
tijdi g zijwaards uitwijkt , tegen den dichten . 
 le l i gg ing van de n is niet monumentaal.  >e -

chi tectuu de  niet geslaagde gevels, met mislukte dak 
groepeering en slechte massaverdeeling is onbevredi-
gend.  )e  is e in . 

S

 le l i gg ing van de hoofdtrap direct tegenover  den in-
gang is het gevolg van een zwak oogenbl ik bij het con-
cepieeren van lut plan dat niet kwaad is, behoudens 
enkele onderdeden, zooals de toegangen g van 
dc verschillende zalen.  de  is van een 
braafheid.... een d die bijna slecht is. t 
teekenwerk is accuraat maa . 
A L t. 

Een binnenhol die te klein is en daan imheen een j 
die onge lukk ig van verhouding is.  )e beteekenis van de 
ontvangzaal is niet .  let zoo noodige d 
nut de vestibule is e  niet. 
 (e  is ongevoel ig en zwak.  )it manifesteert 

zich vooral in het detail. En ook in de g van 
e en le verdieping. 
. 

n het midden een k voo  toto's en aan n 
n ! Een , stelselmatig, tot 

vervelens toe, in vierkanten e plattegrond zon-
de  il lusie.  )e zaal voo  meubelen en tapijten heelt geen 
voldoende wandvlakte en die voo  fayence geen vol-
doende licht. e architectuur  die ook d is, is 
zee  zwak. e gebogen kap doet denken aan een pal-
menkas. 

. 

W e e  die e e gangen die h ét plan 
 maken. e ontvangzaal met e 

achte de vestibule is h gelegen.  )e p 
heeft de monumentele breedte van ongevee . 
Li f ten, toi letten en n aan de gangen. zou 
dit eindelijk het geheim der  gangen n ?  zijn 
onge lukk ig gelegen. é  is zonde archi-
tectonische gedachte, en waa  de gedachte t 
zij n mot ieven als de ui tgebouwde erkertjes en topge-
veltjes ijdele w  >< irden. 
 let tcckenw k is onduidelijk dus .  )e vv ijze 

van voordracht werkt irriteerend. 
U N S T E N . 

/ o u dc toegang tot dit museum doo  drie n il l s 
voor  een begraafplaats, de wel eens gemaakte opmer-
king bedi iden te symboliseeren dat tic kunstvoorwerpen 
in een museum begraven n ? A l s zoodanig zou de 
toeleg gelukt zijn.  deze opvat t ing is nog niet zoo 
algemeen als dc e d dat men haa e in 
museumbouw d ziet. l iet e
geweest de monumentaliteit in ontvangzaal en p uit-
tedrukken, en gelegenheid te geven de n -

n goed te . Nu zijn de hoofdzalen öf niet 
voldoende, öf waa  ze het wel zijn, slecht t doo
il e aan drie zijden geplaatste . 

e , een combinatie van goede en slechte 
gedeelten t geen geheel. e achtergevel is goed 
gegroepeerd, voor- cn z i jgevels zijn mislukt. 

N a bovenstaande overwegingen besloot de jur y eenstem-
mig den eersten s toe te kennen aan het p 
motto  en daa  geen de e n 
voo  den tweeden s in aanmerking kwam, dezen ge-
lijkelij k te verdeden onder  de s van de ' s 

„Sans peur  reproche"  en
t  de Jury, 

T Z N . , Voorsitter. 
\ . L E O E A Z E L A N T U Y T . 

,

E  V A N  door
Een boek dat zonde twijfel in een bestaande behoefte 

t en dat t aangeschaft te n doo
elkeen die e s op stelt zijne n niet alleen 
op uiterlij k schoon, maa wat veel  is naa
soliditeit te zien beoordeeld. Te veel toch wordtoverhet 
hoold gezien van welk t belang een goede huis-

g is, tot welke e onaangenaamhe-
den de zuinigheid ons brengt als dit onderdeel vaneen 

k niet welverzorgd is. t t heelt 
zonder  twijfel reeds veel goeds op dit gebied tot stand 

, veel verbeterd wat slecht was, maa  vele 
s zijn nog steeds van meening, dat dit 

p hunne bemoeiingen kan n -
ten aan n zonder  dat zij er  van -
tuigd zijn dat deze ter  zake kundig zijn ol wat nog meer 
het geval is, zonder  dat zij zelfs kunnen beoordeelen of 
de e van het p "opd e 
hoogte is. t niet veelal een opzichte in hoofdzaak 

d naa zijn d in het teekenen? t 
gaat zoo met hun g maa e  zijn ook nog tal van 

e n in het  van vele architecten van 
schi jnbaa mindere d n zij zeker  te 
weinig aandacht schenken. 

Er ziin , en van goede , de g e 
mij  dit, die z ich wel bewust n , dat de -

g een l was van zijne n -
mede het niet in den haak was.  li j had e  al veel last van 
gehad en g ing nu tot een middel zijn toevlucht nemen, 
dat veel bedenkel i jke was dan hetgeen hij tot opdat 
oogenblik had gedaan. j liet n in afvoerbuizen 

n die veel n dan die welke hij 
 gemaakt had. d hij s hoek bezeten, hij 

zou 't wel nagelaten hebben, want deze wijst e  zee
terecht op dat de e s van . m 
voldoende is voo  de e n en dat het niet 
noodig is, zooals de tot d gestelde t deed, 
die voo  een -tal n een l van den m 

. liet leggen ! t was niet alleen g 
maa  dat was gewi ld een slechte g maken; want 
in e ontstaan veel te kleine afvloeisnelheden 

 de g van het l niet t 
. t bock van Visser  zij dus eiken bouwkundige 

aanbevolen; het heeft een taak te . 
 laarmcde zij niet gezegd dat het boek aan de hoogst te 

stellen eischen voldoet. t bezit een e 
compleetheid maa het is daardoor  te lang en .. .. te 

g . n kan met minder n 
hetzelfde zeggen. Of het juist is naast de goede in-
richtingen ook steeds meld ing te maken van, en tlat niet 
al leen, maa  zelfs ook af tc beelden, slechte en minde
goede samenstell ingen en onderdeden? t valt te be 
twijfelen. 
Zeer k k heeft Visser t bij het 
samenstellen van het groote aantal duideli jke platen die 
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 practische wijze achte in het boek gevoegd zi jn. maar 
n schijnt het minde  nuttig het e aantal 

cliché's ove  te tloen drukken waarover  handelaren in 
e n voo  hunne catalogi beschikken en 

tlie in tlie n meestal nog smakel i jke k 
maken dan in dit boek. Wie waschtafels,closetsoj  baden 
wil uitzoeken of . t j prijzen te 
weten en heeft mee aan een uitvoerige catalogus. e 

g van huis en erf had zich in tlit opzicht moeten 
n tot enkele normaliën waaraan deze sanitaire 
n moeten voldoen. 

Er  is nog een hoofdstuk, tlat bete e achterwege ge-
bleven, en wel tlat over g van . t 
zee  moeicl i jke vraagstuk, tlat tic t aan-
beveelt voo  elk geval t loo  bevoegde deskundigen te 
tloen oplossen, t zeer  bepaald in een boek als tlit 
niet thuis. Van het zee v lucht ig overzicht tlat tic schrij-
ver  hiervan geeft, valt werkelijk mee kwaad tlan goed 

t tc .  'e mechanische g 
waarmede in  luitschland thans zulke e en 

t gunstige n worden , beoordeelt 
schrijver  veel te ongunst ig cn tic mededeeling -
mede hij  tic vloei weiden g eindigt, n.l. tlat zij 

n hinderlijke n stank , schijnt hui 
verigte maken tlit middel toe te passen dat toch k 
in vele geval len aanbevel ing verdient. Zoo is e  in tli t 
hoofdstuk . 

A l s ik nu naast de s geroemde compleetheid van 
deze d nog op enkele zaken wijs, hoop ik aan de ver-
dienstelijkheid geen k te doen maar  de schrijver 
aan te , naast g bij een volgende uitgave, 
tli e zontle  twijfel volgt, tc , naa het nog . 
 let verdient aanbeveling het k te compliteeren niet 

eenige e n met prijsberekening 
voo  eenige geheele huisinstallaties, voo e maa
zee in het bijzonder  ook voo e arbeiders-
woningen. t boek is geheel t op A m s t c
damsche toestanden cn geïllustreerd met m 
sche voorbeelden en het kan dus geen bezwaa zijn ook 
een samenstelling bij te voegen nut Amsterdamsche 
prijzen. 

j de g tie  werklieden-privaten op n 
enz. t aandacht gewijd te worden aan tic -
t ingen tli e tegenwoordig bestaan, waarbij t -

s n van closetwater  gevaar  voo n 
vermeden . 
 let bestaan cn dus  het nut daarvan voo  arbeiders-

woningen van - en spoelreservoirs die zeer  goed-
koop zijn en tlie. naar  de ondervinding , to jaren cn 
misschien mee mee kunnen, schijnt den schrijver  on-
bekend. 
Tenslotte zij e  op gewezen tlat tic e tloo  tien 

 aanbevolen, waarbij  men ijzeraarden buizen 
zou moeten ondersteunen op een doorgaanden houten 
 inderslag, zee  bepaaldelijk is af te . Zu lke buizen 

n daardoor  en indien zulke bijzondere maatregelen 
noodig zijn, verdient het aanbeveling de onderslag een 

-tal .'s diepe  te leggen.  )it zijn alles maa  kleinig-
heden; het zal tien  niet beletten plc iz ie  van 
zijn nuttigen arbeid te ondervinden. 'sj . 

E T S E . 

Naa  aanleiding van het stukje van den hee  >e Jongh 
in " van  April , zei hel mij d op 
te n : 
ie. tlat n. m. m. van deze en e , den 
algemeenen k naar  buiten beslist is, dat de -

tecten voornamelijk van n alle heil voor  de 
bouwkunst verwachten; dat ik k om tleze 

 juiste tendens te bestrijden, mijn stukje l en
daarom met vi t niet in een vakblad, maar  openlijk; 

 tlat ik mede met t het krasse woord „prij s 
vragenkolder"  bezigde, maa  tlat de hee  )e Jongh die 

h en k wenscht te lezen, tlit ten e 
op het genootschap toepast, tiaa  lut klaarblijkelij k op 
de algemeene tendens slaat. 

t komt mij , dat de hee  >c  mijn stukje te bc 
t opvat als g op het genootschapsbe-

sluit, l tlit slechts in het algemeen aanleiding was, 
om in te gaan tegen te  gestelde verwachtingen 

t de ontwikkel ing der  bouwkunst tloo  het middel 
van , en mijne afwijkende meening weergal 
ten opzichte van het e effect van het onder-
havige . 

k formuleerde tlit laatste aldus: 
k wensch t niet het nut tc ontkennen,dat soms 

kan gelegen zijn in een itleën prijsvraag voor  een g 
stuk van openbaa belang, zooals tli e  tie  >am 
situatie had kunnen zijn, indien niet te n door  tic 
beperkende bepalingen van het m het indienen 
\ an tic beste oplossingen onmogeli jk was gemaakt. 

 ik betwijfel grondig tlat in dezen tijd , bij tleze 
e verhoudingen bij het  dikwijl s gebleken on 

juiste inzicht in tic cultuurwaarde der  bouwkunst, eene 
g gevonden zou kunnen worden en toegepast, 

waardoor  zoo ver  gevorderde toepassing van het prijs-
vraagstelsel, zoo e zekerheid t het t 
geven kan als in het bewuste adres t voorge-
spiegeld". E A Z E L . 

T E 1 . 
Woensdag j.1. d in s m tv m de aangekondigde 

g gehouden van belangstel lenden in de g van een 
h . 

e g l geleid doo  tien hee . A .  te . 
l n een aantal foto's, p la ten en boeken met g 

tot eene g als voo  t i c e commiss ie bedoeld. 
n een e zette tie  nog eens het tloel en het belang 

van tie g uiteen en deelde mee tlat e bewijzen van 
instemming met het p lan n ingekomen. e min is te  van landbouw 
heeft zijn sympath ie betuigd en het gemeentebestuu van m 
heeft op ondubbelz inn ige wijze van zijne ins temming doen b l i j ken o
tloo  het beschikbaa stel len van een . 
Voo  tie l inancicele zijde behoeven, volgens , geen n 
te n gemaakt. Een n g zal s innen, 

s zul len s ; t men op subsidies, 
Op des s  of men zal n tot tic o p l i c h t i ng van 
tic g t e Open lucht -museunv' t niet 

d applaus . e g is e  dus, en naa
men mag : het Open luch t -museum zal vo lgen. W i j wenschen 
tie Commiss ie en  't bizonde n n  het 
meeste succes, . 

E E 

n weet tlat . . tic bekende , een 
k zou instel len naa tie olitcieele documenten inzake den 

eigendom van het l 'a le is op tien . 
l t ic  nog niet geheel d is met zijn , 

gaf hij aan een  van e " toch in l i ch t ingen, 
j is nog eenige e s tukken u i l n g wachtend, l 

hij a op het , op tie , een nauw-
g k zal inste l len, om na te gaan of e i -

dentie met tie statl d l ove  het te  besch i kk ing stel len 
van het s als paleis. 
N og een l weken zal . s voo  tli t k noodig 
hebben. T o ch nieent hij thans s te kunnen . tlat e
geen enkel stuk bestaal. j het gebouw aan hel k l -
gedaan, 

U G V O O T E . 
W i j n dat behalve de hee V an  ook dc n V an 
de  Steu en 1 .  bedankt hebben voo  de u i tnood ig ing 
een t in te n voo  liet h . 
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voor  de g  te reiken. Spr. herinnert 
 het-Juryrappor t  een zeer  specialen klank is ge-

geven.  de hand  dit  dat wellicht geestig-
heden bevat;  waarin men een zakelijke beschou-
wing te vergeefs zoekt,  moeilijk  te 
onderscheiden, leder  met  persoi inlijke n gelukwensen 
aanvaarden de heeren n s de eerste prijs , 
de heer  J. l i j  premie.  )e  Van de
niet  evenals de heeren J. C. n 
Schmidt die  ontwerp , uit Pretoria zon-
den. Voor  laatstgenoemden  tegenwoordig de heer 

 tie vader  bekroonden
 welsprekend  van  deze 

gebeurtenis historie geworden. 
 kritie k op het jur y rapport , dat 

meer  van  causerie dan van  behande-
ling der

 hebben recht op  grondige beoordeeling. 
e  Poggenbeek, voorzitter  der  Afd. Amsterdam 

van .  Bevordering der  Bouwkunst, zegt dank 
 gastvrijheid,

toe,  verhouding tus-
schen  beide  en sluit zich namens de Af-
deeling  bij  de hulde  den stichter  der  -eli-

 prijsvragen gebracht. Na wederzijdsche betuigin-
gen wordt dank gebracht aan de Jury, ook  hare 
niet  leden,  gepauzeerd
Na tie  de vergadering

e  worden gelezen, goedgekeurd en gearres-
). (loldschmedingjr., —de  Van 

Vliet  niet  werd  gewoon  geïn-
stalleerd. 

Verder  worden mededeelingen  die niet voor 
publicatie geschikt
< >ver  prijsvraagsysteem  tie besloten 
prijsvraa g  't bizonder  worden belangrijke besprekin-
gen  waarop  worden

 verhandeling  speciaal gewijd. 
 tie orde  onderwerpen voor  tie 

Genootschapsprijsvragen  tie volgende 
onderwerpen worden gekozen:
groote  watertoren, C.

 daarbij  behoort,  pianökast, 1-1.  wand-
kalender.  voorstel van . J. k
treffende  pleinmonument  onderwerp vooreen 

 prijsvragen  discussies uit.  't
wordt teruggenomen. < >m  bestuurde fury voor 

 prijsvragen  worden aangewezen de 
heeren J.  l.de< .  lack, 1  van Jaarsveld, J. 11. 

 J.  J. fïellendoorn, die alle deze functie 
aanvaarden  de eerstvolgende bestuursverga-
dering worden  Besloten wordt verder, 
zoomogelijk,
organiseeren  Vredespaleis. 

 X.  Amsterdam zal opmerkzaam 
 prijsvraagsysteem vooreven-

tueelen kerkbouw,  Utrecht. 
 weerziens op de excursie, en vervolgensin 

 a.s., volgt sluiting der  vergadering
 seizoen.

E S
 verzoek e om nadere 

beschouwingen  omtrent  Ef-
fectenbeurs, zal
staan.  ik  aesthetische zijde  ditwerk 

 toelichten,  tlie  tie
 van tij d  gebruikelijk e kritie k duidelijk 

 aan  dan 

den e  dus zeer 

 de

G S . 

. . 

 al

 2

 P. P. C.  echter  begrijpelij k

 indien

 worden. 
Waar

 eenmaal  aangew ezen worden
raadhuis  eigendom van 

 collega's  zich  zal leenen
 P. C. dat er 

 bedoelde bepaling te 

 letzelfde  C.

 bepaald dat de gemeente 
 worden

voerd,  voortvloeien dat de gemeente-
raad  der  jur y  anderdan 

 haar  als

 di  >r  bekroonde onder

 onafwijsbaar
 gemeenteraad  geacht  de

 houden  watdi  voor  de gemeente 
gebouwd

 door  zich  de  niet 
verantwoordelijke  te  het anderzijds niet 
denkbaar  is dat de gemeenteraad  de jur y 

 afwijken, gegeven het daaromtrent  de 
 5 October  ion  voorzitter  te 

berde gebrachte (in
 dat

 worden
je.  art. 5  behooren  worden toegevoegd de 

 gevraagde  bij  de beoordeeling 
 beschouwing  om te 

 worden
voegd  perspectivische

 op zichzelve
doch  als.maatstaf voor  de architectonische waarde 

 dienen. 

 de
worden ingezonden  noodzakelijk datbijdeontwer 

 correspondentieadres worde gevoegd om met 
den ontwerper  desgewenscht  correspondee 

 naambrief  openen.  desbetref-
fende aanvulling  art.  bewerkstelligd worden. 

 art. 8  het wenschelijk de
 dat  belangrijk  het

afwijken, ter  worden gelegd. 
 art.  dient de bepaling te worden toegevoegd 

dat bij
 ter  gelegd. 

 Prof.  tot mededinging  deze prijs-
vraag  al  de taak der 

 P.C. 
 laartegen  C. geprotesteerd op 

grond  medewerking  de
 prijsvraag. 

Uit art.  programma  echter  tlat  plan 
Evers  verbindend  in  opzichten
programma afwijkt ,  tie  daarvan  mede 
dinging  ; naar 

 programma waaraan  heeft medegewerkt, en 
 van  aangevoerde  ver-

 >e . . C.  dat  in haar 
 te volharden. 

 haar  onderzoek, meent de P. P. C. te 
 tlat  prijsvraagin veel opzichten 

stof tot tevredenheid kan  en dat zij  aanlei-
ding vindt  uitgenoodigden de deelneming daaraan 
te ontraden in het vertrouwen dat het gemeentebestuur 

 bereid  bevonden  tie
 in  programma  en

wordt gesproken,  te bréngen. 
 le Permanente Prijsvraag-Commissie: 

 (i.  Voorsitter, 

C. X . V A N C  Seen /s, 

l '.J . ,

 V A N E E E -

G  V A N E 

, N  ' G 

T N . T . 

 de  de
, o.m.  op het  Ver 

b  beoogende  tusschen de
 in  omstandig-

 aan
 gehecht. n dergelijke gevallen moet de natio-

nale kunstenaarschap  en handelen. 
 Secretaris,den 

heerjac. van  Bosch, bevatte o.m. het volgende.  let 
Verbond  uit
stemgerechtigde kunstenaarsleden  Uit dezeleden 
i-  88-tal aangewezen  afgevaardigden  de 

 Vergadering.  (aarvan
 in  Bestuur, waarvan  5 

 Bestuur
 jaarverslag  Penning-

meester  aan tlat  op  dag werd uitgebracht. 
Vervolgens n 

 uit  Commissie v< ><
het .  >e hoofdzaken van dit
reeds wereldkundig  in  brochure welke 
verspreid werd. 

Van gedachten  gewisseld
het  waarvan de schetsplannen in de brochure
opgenomen,  ingericht;  tlit zalzijnte 
exploiteeren en  het  van het vereischte 

 Verzocht werd eventueele wenschen met 
betrekking tot en  het  aan de Com 

 zooveel doen-
lij k  zal  het onder 
teekenen van  vo< >r  werden 
onderscheidene bezwaren geopperd.Sommigen
dat de tijd ,  te lang  anderen dat de ver 

 aangedrongen dat  worden ver 
 en

Amsterdam gevestigd  onderhandeld  over 
 localen. 

Na levendige discussie  aanleiding van de door 
 Alg. Bestuur  voorgestelde  betreffende het af-

fiche  Vierjaarlijksch e Tentoonstelling te Amster-
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dam; waaraan <>.a. door  de heeren d , e 
l en (iratama, afgevaardigden v  ,,A.et A." . werd 

deelgenomen, wordt op voorstel van de afgevaardigden 
van ons (ienootsehap met groote meerderheid de vol 
gendemotieaangenomen: ,.l >e vergaderingspreekt haar 
afkeuring uit over  het misbruiken van een groot kunst-
werk, daartoe  bestemd, tot aanplakbiljet, gelijk is 
gebeurd door  de commissie voor  deYierjaarlijkscheTen-
toonstelling te Amsterdam, mede daar  deze handelwijze 
duidt op een miskenning om elke kunst en elk kunst-
ambacht binnen de grenzen van eigen aard te houden 
en het tic belangrijke strooming van onze dagen, die een 
nauwere aansluiting en zuiverder  verhouding tusschen 
de beeldende kunsten verlangt, verduistert" . a 
kwam aan de orde het verslag van de commissie tot over-
weging van de wenschelijkheid en mogelijkheid van een 
kunstenaarscongres in e conclusie strekt tot het 
organiseeren vaneen zoodanig congres. Onderschei-
dene belangrijke onderwerpen, welke zullen zijn te be-
handelen, worden door  de commissie genoemd en door 
de vergadering goedgekeurd, terwij l de gelegenheid 
geopend blijf t meer  en andere onderwerpen op te geven. 
V a n gedachten wordt gewisseld overde vraag, en daar-
van wordt de behandeling van sommige onderwerpen 
afhankelijk , of het congres een algemeen kunst-congres 
moet zijn, gepaard aan lecstelijkheden en toegankelijk 

ook voor  niet-leden; dan wel een vakcongres, waarin 
door  de kunstenaars de belangrijke vraagstukken op 
kunstgebied zullen worden onderzocht ter  bevordering 
van een goede inwendige eenheid in het Verbond. (>ok 
naar  aanleiding van de debatten over  de affiche-kwestie 
wordt de voorkeur  gegeven aan een vak-congres. -
sloten wordt dit congres te houden in het voorjaar 
van
Vervolgens brengt de commissie tot voorlichting van 
het Verhond over  het < )nt werp- Auteurs wet haar  verslag 
uit. \  edegedeeld w< >rdt dat de c< «mmissie na bestudeering 
van het ontwerp dit in 't algemeen zeer  toe te juichen 
acht; echter  zijn op sommige punten op- en aanmer-
kingen te maken welke den betrokken r in een 
adres met toelichting zullen worden voorgelegd. 
 let voorstel van het Algemeen Bestuur  om eene petitie 

te richten tot Zijn e Exe. den r  van Binnenland-
sche Zaken betreffende het plan van een nieuwen uit-
bouw aan het m te Amsterdam van dezelfde 
strekking als het onlangs door  eenige kunstenaars en 
anderen ingediend request, wordt na discussie en toe-
lichtin g goedgekeurd. e redactie wordt opgedragen 
aan een groep leden-architecten. n door  het Algem. 
Bestuur  voorgestelde motie betreffende algemeene 
kunsttentoonstellingen, enz. wordt tot nader  terugge-
nomen. 
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Tot eene in het najaar  te houden vergadering worden 
aangehouden voorstellen van het Algem. Bestuur  tot 
wijziging den Artikele n 5 en i3 der  statuten (toelating-

e kunsten) en tot het aanvragen der e 
goedkeuring op de Statuten, zoodra zulks mogelijk is; 
d. i. zoodra alle aangesloten Vereenigingen zelve -
ninklij k goedgekeurd zullen zijn. 

r  de afgevaardigden van ons (ienootsehap werd bij 
de rondvraag verzocht adhesie te willen betuigen aan 
het adres inzake de g dat door  ons Ge-
nootschap verzonden werd aan het Gemeentebestuur 
van Amsterdam betoogendede wenschelijkheid om voor 
die bebouwing systematisch het uitschrijven van prijs-
vragen te bevorderen. 
 )e vergadering, die inmiddels belangrijk gedund is, acht 

zich niet voldoende voorbereid en ingelicht en verwijst 
daarom het onderwerp ter  afdoening naar  het Algemeen 
Bestuur. . 

A  AAN ' A . 
Bijgaande afbeeldingen zijn van de in  door  den ar-
chitect A.J. Toling gebouwde  aria-school. e inwendige 
distributi e is duidelijk uit het plan op te maken en deze 
heeft, wat logisch en daardoor  ook waar  te noemen is, 
het exterieur  beheerscht. Vooral het naar  buiten brengen 
van het trappenhuis (bij  gebrek aan voldoend grondvlak | 
mag zeer  gelukkig genoemd worden. 

e détailleering en construeering van dit onderdeel is 
het aandachtig beschouwen cn bestudeeren ten volle 
waard. 

t geheel, opgebouwd uit echt n materiaal, 

n.l. de baksteen, en met spaarzame toepassing van na-
tuursteen, is volkomen geslaagd te noemen en tot in
derdeelenserietisbekeken.  let beeldhouw werk van n 

k is beschaafd van uitvoering en doet goetl als be-
scheiden versiering der  deelen welke een constructieve 
functie te vervullen hebben. 

t geheel doet den architect A.J. loling waarlij k alle 
eer  aan. . . 

S N 
 SC , door . . 

 let  wel een zeer  korte reis, waarvan ik U hier  het 
een en ander  vertellen wil. Wij  hebben het dan ook bijna 
niet bemerkt in een vreemd land te zijn geweest, waar 
toch, zoowel hier  als daar, de dag eene zelfde klaarte 
over  het leven ontsteekt cn breeder  gevormde men 
schenfeesten monumenten van eenderen aard te hunner 
eere stichten. 
En wanneer  men dan nog van uit zijn land medebrengt 
die sfeer  der  vertrouwelijkheid , die de vriendschap rond 
ons sticht, dan is het zekerlijk verheugend, als onvoor-
bereid de resultaten van het werken onzer  aan gene 
zijde der  grenzen wonende tijdgenooten te aanschou-
wen, vruchtdragende!- waarlijk , dan dat men alleen, als 
verloren te midden van die ons dan vreemdeen vijan-
dige menschen, allereerst zijne apathie overwinnen 
moet. Na een halfdoorwaakten nacht tusschen de voor 
ons s zoo slecht hanteerbare dekbedden en 
na een ontbij t van harde broodjes en waterige thee, 
togen wij  reeds vroeg stationwaards, en weldra stoom-
den wij  al schokkende, tusschen de grauwe steenblokken 
en groezelige huizenachterkanten, waartusschen soms 
het heel prill e groen van een schraal boompje schuch 
terde, naar  het in de nabijheid van f gelegen 
stadje . En geheel buiten de stad zijnde, raasden 
wij  voort langs de in hellen glans zich wijduitstrek -
kende, zich verheffende, dan weer  dalende landouwen, 
waar  overeen de melankolieke morgen zijn zeverend 
licht spreidde. 

h diep gloeide het groen van het gras en groene 
vonken schenen te regenen om de edele berken die de 
spoordijken omzoomen. 
n de weelderige, schemerpaarse einders doemden dc 

torens en de schoorsteenen van verre steden. 
; is het te verwonderen, tlat wij  verlangend waren, 

het plaatsje te aanschouwen, waar  verscheidene onzer 
kunstnijveren eene nieuwe woonplaats en eene nieuwe 
werkkrin g gevonden hadden. 
En waren daar  niet, tc midden dier  artiesten twee. die 
toen de nieuwe tij d bij  ons zoo hoopvol inzette, tot de 
talentvolsten behoorden, ijverende om de allervvege 
ontbottende jonge kunst tot eene rijk e ontplooiing te 
brengen. , die toch een van de eersten en 
meest standvastige voorgangers van onze jonge bewe-
ging was, enjohan Thorn Prikker , wiens onconventio-
necle werk en wiens ontroerend schoone brieven ons 
reeds sedert lang met eerbied vervuld hadden. 

; we hadden ons eene voorstelling gemaakt van 
een klein landelijk dorp, waar  door  een zeer  superieur 
mensch, als l Ernst Osthaus toch blijk t te zijn, eene 
kolonie van artiesten was gesticht, alwaar  aan tleze 
artiesten de gelegenheid wertl geschonken hunne ideè'cn 
omtrent moderne bouw- en sierkunst tot eene schoone 
werkelijkheid te brengen. 
Waren wij  teleurgesteld, toen vv ij  ons te midden van de 
grauwe woonblokken eener  nijvere fabrieksstad bleken 
te bevinden, waar  slechts op zeer  vereenzaamde plekken 
de monumenten van eene jeugdige en langzaam maar 
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onverzettelijk groeiende nieuwe cultuur  verrezen waren. 
 veel schooner  en dieper  ont 

roerender  tevens,  wij  in de goedgevormde hal van 
 grootsteedsch stationsgebouw, boven de haastig 

zich reppende, heen en weder  ijlende  de kal 
me pracht van een schoon glasraam zagen lichten,

 welker  omgrenzingen, de
 verbeeldingen majestatisch ge-

baarden. 
1  wel  werden wij  getn  de grandii

 van dit  een gedempt
zware,  ingetoomde kracht gespannen,  com 

 gebrandschilderd
 mijn  niet zijn hier

schrijvin g  glasraam te geven, aangezien het toch 
onmogelijk  den lezer  denkbeeld te suggereeren. 
k  slechts onze  lollanders,  niet

 Thorn Prikker  een
artiesten van  tij d  op het  1

 te  te  groote 
 diens werk bezit. 

()|'  hier  gebreken of leemten te constateeren
zeker  wel. h  dit ligt  mijn weg in deze 

 nader te analyseeren, te  het 
 herinnering  de 

 van  en het besef, dat
huidige  resultaten be-
reikt  weerhouden  te
Ongetwijfeld is het Folkwang  te
der  eigenaardige musea van dentegenwoordigen 

 ruimen |van den bezitter  ten 

artistieken speurzin  daar  kunstwerken 
 een

Bijna  ik  loodzware
 hopelooze  welke mij  tijdens een mu 

seumbezoek bevangt,  zijn de bijeengegaarde 

schen tijd , welke  het

Een koor, van wonderlijke, van vreemde en schoone we-
relden zingende  hield  voortdurend gevan-
gen.  is  te verwonderen,  ik u zeg, dat hier 
slechts uitstekende specimen van de voornaamsten der 

n aanwezig zijn, aldus vormende
sprekende  het zeer  bizondere dat door 
deze n te v<  irschijn

 over  ontzaggelijke en onuitputtelijk e 
schatten demenschenwerelden het menschelijk
beschikt. 

 we  glimlachen om het toch duf-burger-
lijk e  de u/1' '  slechts 
vermocht te  tegenover  dit somwijlen exotische, 
doch over  zoo uitermate
diep menschelijke, wat de jongeren  gaven. 

 al die, in door y van de Velde gecomponeerde 
 waaronder  werk van , 

,  ïauquin  lodler, wil ik
 om  wijl e met  tc vertoeven bij  het 

 van
 bij  leze

 doodslag
 Apostelen,

 indruk op

 alsin het glasraam van de  te
die breedheid  grandioosheid
sitie,  in

 dermassaasen
 U n< igwel

wist op te  aan
lij n  geven, welke

 opdoemen

 ex-
 de lij n

 verhouding tot

 nu  ik niet  U een denkbeeld te geven 

 met  lijvelijk e  te worden en niet 
om de  te  subjektieve be-
schrijvin g  l weder  voorstellinger-
van gewekt
k wenseh  te  dat

 waar  Toorop, 
d  gewaardeerd  te 

 is  werk van
 met  beste decoratieve werk 

 ip. 
Voor  Folkwang  verlaten
gaarne  het  ten

 hier  architectuur  sprake 
 Van de Velde moést

 er  wel vooreen architect,hopéh >< izérwerk, 
 het  bestaand slécht

 tc scheppen. 
 ik.  omstandigheid, 

Van de Velde  dan
 te  hieraan 

te  dat  ruimtegeheel  van 
 is.

en de  deuromlijstingen en
seeringen beschouwt, dan  welk

 fijnzinni g  bezig is geweest. Jazeker, 
ik weet het wel,  de Velde  de ziel

 ver-
houdingen,

 te  z i
 vernieuwde bewondering voor 

dezen genialen mensch,  wien  zoo  veelte 
 verlaten

 geheelen dag, dien 
 bestemd hadden, en over  de

en
de boomen  takkenarmen hoopvol om-
hi«
Want er  ontwakend 
leven  de  en

 te  die de
zware

 .angs
den  on-

 wel 
niet  omdat

, hij  moge dan zijn vader-
 verlooche-

nen

 het  aangaat  architektonisch 
 beoordeelen  buitenaspekt, kan het toch 

niet anders,  dat  buitenarchitektuur ,

 onderworpen, onaf-
hankelijk van de

de  tot
 voordat  oordeel  uitspreken 

 Want waar  toch eene vroegere gene 
rati e de schoonheidswaarden

 subjectieve gewaarwordingen, 
 levendige

 te  ernstige, 
ja

 het-
welk  te laten

 nu,  geenszins die zoo 
 der  be-

 lieden,  de
 de  haar

 schoonheid  in sterke 
 landhuizen op. 

 derhalve
die van archiktonisch  voornamelijk verlangen, dat 

 oogbevredigend
1 )och  niet  het smaakvolle  het

 ook  wars
 watden  bevredigingen voldaanheid. 

 naar  nieuwe architektuur , 
zooals  krach-
ten worstellen tot de

e stijladopten,  nog 
 gesmoord  genoegzaam

 verfoeilijk s het  bevredi-
gende

 om die reden  ik
 zoude er  op 

 te merken  (Wordt vervolgd 

T . 

 and Town-planning
ncil te ,  den  laagschen
het  [ygiënisch (

. tot Bev. der  en de Verfraaiings 
Commissie van de Vereen,  landel, Nijverheid en 

 gehouden
 t inderwerp. 

e
 zelf is maar  ander 

n vinden  bakermat 

 geld
 onderwijs 

 op  zoodoodend
n  schatten  vooi 

 is daar  het voornaam-
s het niet eenvoudiger  te 

 te

 )es arbeiders gezondheid
de  A. op.  het staatsgevaarlijke van de 
zóó  individuen, dat zij

 verhinde-
ren,  de  te

 te  te
 ten  het woningvraagstuk de 

 particulier  initiatief aan-
gaat,  de beweging over  betere volks-
huisvesting  politiek.  conser-

 werkman l i -

 Nederland
b.v. dat  bestaand  van 

 behoeft
ningtoestanden

 opgehoopt

de
 heele familie 

in
, dat  zindelijk-

heid  uitgevonden",
 gebouwd  ook die der 

 Wanneer
 bouwen

 doen  worden
 ondervinding;  slechts,

schande  is schande, niets
 )e  naar  hetgeen 

 gebied  iciale  is
hetwelk  voordeele  huisvesting  gedaan. 

e  van lichtbeelden, die 
Engelsche  huis-industrieelen

 zolderingen

 gewerkt, vreeselijk nauwe 

 waschgelegenheden
 )e  eischt  plaats  straten, 
alweer  vr<
ger  vaak  gezondigd,

 veel huizen-ellende geweest. < >ok  wordt
 plattegronden  steden. 

< lok
 meetkundige  zeer  verkeerd. \ erge-

gelijk
 werden dan

 voordeden opgeofferd.  blijk t voorstander
 midden  de 

 opdat
 Amerikaansche skj

krapers  Eindelijk  de spreker
 verdieping

 er  zooals ze behi  zijn. 

. 
Voorloopig  medegedeeld dat

 prijsvraag  uitgeschreven  „Stadion" 
 de j t Nederlandsche Sportpark" 

te Amsterdam. 
 worden

 omdat  bij
van  medewerking is ingeroepen  Perma-
nente-Prijsvraag-Commissie,  dus  zekerheid be-

 inhi »ud  oldoet c len 
 Nationale Bouwkundige Prijsvragen. Om deze 

 gewacht wor-
den  advies van  '.P.C. 
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 )ezc prijsvraag belooft een zeer  belangrijke te worden. 
e beschikbare bouwsom bedraagt ƒ  terwij l ter 

beschikking van tie Jury is gesteld een som van
voor  drie premies en een der  gepremié'erden het maken 
van het definitieve plan en de hoofdleiding van den bouw 
zal worden opgedragen. e lurv bestaat uit de heeren 

 P. Berlage'Nzn..'C. B. s . . W. 
. . W. n van Tuvl l van Serooskerken en 

. Warner ; dus uit drie architecten en twee sport-
autoriteiten. 

. 
Aan de e van „Architectura" . 
n het Bouwkundig Weekblad bejammert de 1 leert  ra 
tama den afbraak van het huis Torenzicht te Poeldijk. 

s einde Juni van het vorige jaar  heb ik de aandacht 
op cl it mooie en interessante gebouwtje gevestigd in Ar -
chitectura, om schoonheidsredenen en ook omdat de 
eigenaar  van plan was het slot te verkoopen, zoodat het 
gemakkelijk in verkeerde handen zou vallen. Zoover  ik 
weet heeft geen een bouw kundig blad er  iets van over-
genomen of er  eenige aandacht aan geschonken. 
Nu ligt het schitterende gebouwtje, dat werkelijk een 
van de fraaiste specimen van onze nationale kunst was, 
tegen den grond. 
Goed zoo, wanneer  een of ander  quasi geleerde bol 
wat gebazeld had over  jaartallen of een kunstparasiet 
zich vereeuwigd had door  het houden van een collecte, 
dan was men wel waakzaam geweest. 

 nu. < h het was niet de moeite waard. 
Alleen is het hinderlijk , dat er  in de klaagrede van het 

w kundig Weekblad geheel niet over  genoemd stukje 
gespn iken w< irdt , terwij l er  toch een teekening wordt ge-
reproduceerd, die erbij  behoorde. 

n , i  W. A

. 
Verschenen is: „Gewapend-Beton- Voorschriften", vast-
gesteld in de vergadering van t  van de 
Afdeeling voor  Bouw- en Waterbouwkunde van het 

k t van , met aanteekeningen 
t l oo r  ). , c.i. . bij  het Gemeentelijk Bouw-en 
WOningtoezicht te Amsterdam ; uitgave van . Veen 
te Amsterdam /

VA N . 

 1.1.

 1  1..

 (U.

. 

 J.

A 
N V A N T

t volgend adres is verzonden : 
Aan den d der  Gemeente Amsterdam, 

(ieelt met verschuldigden eerbied te kennen, het Alge 
meen Bestuur  van het „Verbon d van Nederlandsche 

 ingevolge de opdracht van 
zijne vergadering van ió Apri l
dat het van meening is, dat het  )amplein als hoofdplein 
van de hoofdstad des lands een waardige bebouwing-
dient te verkrijgen ; 
dat het  ernstig bij  op
middelen in het werk worden gesteld, om deze waardig-
heid te
dat het U om die reden nadrukkelij k in overweging.geeft, 
in dit bijzondere geval wanneer  noodig het particulier 
initiatie f ondergeschikt tc stellen aan het
acsthetisch belang; 

hetwelk doende enz. 
Namens het Algemeen Bestuur  voornoemd : 

N , Voorzitter . 
A C . V A N N , Secretaris. 

E . 
Zooeven verscheen van den  jaargang  eerste 
alle vering, inhoudende het ontwerp van een hotel voor 

 badplaats van . van den Nieuwer  te Am-
sterdam, flet ontwerp is in zes platen compleet weerge-
geven  in een door  het  et 
Amicitia "  uitgeschreven prijsvragen bekroond met den 
eersten prijs . 

E N , E E N L . 

e t toonde bij  het k bezoek aan 
de r  op 1.1. Zaterdag e bizondere 
belangstelling voor  de Traëls-zaal,  zich dertien 
schilderijen en tien aquarellen van Joseph s be-
vinden, welke niet behooren tot de ; 
doch in bruikleen zijn afgestaan.  lebeer! e 

. mede dat ook deze stukken doorhem aan den Staat 
worden geschonken in het

. Cuypers ontworpen uitbouw van het r 
m tot stand zal komen, opdat hij  in staat worde 

gesteld nog meer  schenkingen te doen. e heer 1 )rueker 
wenscht n.l. niet, dat zijn collectie verspreid zal worden; 
doch dat zij  bijeen blijve" . 

t tleze mededeeling, doortien hoofddirecteur  van het 

m in een aan de pers verstrekt communique, 
en het door  den heer 1 r  uitgesproken vertrouwen 
is  onzekerheid, waarin oningewijden verkeerden, op-
geheven en de bevestiging gegeven van
het dreigend nationaal gevaar, waaraan bij  herhaling in 
onze jongste nummers  herinnerd. 

n wij  wat de heer 1 r  gezegd heelt, dan valt 
niet anders te concludeeren dan dat deze aan zijn natio-
nale weldaad wil  nationale wandaad. 

 is van verschillende zijtien, en niet het 
minst van dezen kant, gewezen op het  dat thans 
geconstateerd is. n herinnert'  zich de verschillende 
geschriften welke vanaf October  van 't vorigjaari n deze 
kolommen verschenen, alsook de adressen tlie hier  wer-
den afgedrukt. n moest zich toen tot onderstellingen 
en gissingen bepalen, men kon slechts
welke zijde het gevaar  en dan nog met aandoen 
van geweld aan elke logische  1 loc toch is het 
te rijmen, dat iemand die een belangrijke nationale
verricht ,  absoluut wil verbonden zien een daad 
die niets minder  dan de vernietiging van een deel 
van ons Nationaal . s dit is een
heid die van geen logisch denken en tloen de vrucht kan 
zijn en geenszins  verwachten zou zijn van een oprecht 
kunstvereerder. r  moeten dus andere elementen 
werkzaam zijn behalve de wenschen van tien schenker. 

e wenscht ruimt e voor  zijne collectie als geheel,'t 
geen een zeer  begrijpelijk e wensch is, vertrouwt dat die 
in voldoende mate zal worden gemaakt ook voor
de schenkingen, en duidt tleze ruimt e aan met „ti c tloor 

. Cuypers ontworpen uitbouw van het
. 

 lit is zontler  twijfel een zeer  bepaalde wensch. tlie als 
voorwaarde aan tic schenking verbonden, tic regeering 
stellig vooreen
is inderdaad tleze voorwaarde tloor  den heer r 
gesteld'-Zij  ware een
van hem die op ondubbelzinnige wijze blij k geeft van
hij  gevoelt voor  de kunst; tenzij  tleze gevoelens beperkt 
mochten blijven tot dien eenen tak, de
Zij n den heer r  geen antlere voorstellen
(>i"heelt hij  gemeend tlie niet te moeten aanvaarden ? 

n de  en hare  gezien het 
gebrek aan tic  ruimte, niet beter  weten te 
doen dan aan  )r. Cuypers op te  tien
uitbouw te vergrooten ? 

n de n hare  niet
. die tuin moest blij  ven, een 
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m te stichten, waarvoor  de Gemeente 
Amsterdam het terrein naast het Veili$jheids-.\luseum 
beschikbaar  houdt ? 
 lebhen de g en hare raadslieden niet ingezien 

dat op die wijze een m gesticht zou kun-
nen worden tlat der  collectie waardig en in alle opzichten 
verre te verkiezen ware boxen een complex van aan-
bouwsels, die niet alleen  'r . Ctiyper' s schepping, doch 
de heele omgeving bcnadeclen en onherroepelijk ge-
doemd zijn door  een volgend geslacht te niet te worden 
gedaan omdat zij  zijn misplaatst? 

 zijn al e overwegingen en goede voornemens gestrand 
op tie halstarrigheid van enkelen misschien ? 
ü c heer r  heelt thans niet gezegd dat hij  geen 
afzonderlijk gebouw in de onmiddellijk e omgeving 
wenseht; ook niet dat 't zijn uitdrukkelij k verhingen ge-
weest is den uitbouw te zien uitbreiden. 
Vast schijnt echter  wel te staan tlat er  thans geen andere 
plannen in overweging zijn cn de heer h daar-
mee vereenigd heelt ten koste van den bekenden -
vleugel. 
n het op 1.1. Zaterdag aan de peis verstrekte communi-
gue: wil men het doen voorkomen alsof 1 )r. Cuypers, die 
bij  de bewuste mededeeling tegenwoordig moet zijn ge-
weest, zeil mee zou werken aan het bederf zijner  schep-
ping. n dit inderdaad de waarheid was. zou men ge-
neigd zijn te vragen „i s  )r. Cuypers dan zoo'n dienaar 
der overheid dat hij  zich aan den avond van zijn groot en 
uitermate vruchtbaar  leven zou laten opdragen zijn 
grootste voortbrengsel vooreen aanzienlijk deel te ver-
nietigen met eigen hand?"  >it kunnen wij  niet als waar-
heid aanvaarden; zelfs niet al zou men willen beweren 
dat . Cuypers, de Architect der -
wen, als zoodanig anders handelt als . Cuypers de 

. 
Neem aan dat de , met voorbijgaan van alle 
uit kunstkringen opgegane wenschen, 'tzi j  met of zonder 
een juist inzicht in de porté van hare daad, zich ter  wille 
eener  belangrijke schenking laat veroordcelen tot de 
vernietiging van het grootste nationale monument der 
negentiende eeuw, voor  welke vernietiging bovendien 
nationaal kapitaal vereischt wordt; wil zij  dan op hare 
beurt . Cuypers veroordcelen tot de voltrekkin g van 
dit vonnis aan diens eigen grootsche schepping, de glorie 
van zijn leven ? 
Ook deze onderstelling lijk t niet aanneembaar, edoch.... 
de eene ongerijmdheid overtreft de andere. 
Nooit zal echter  de nationale kunstenaarschap, noch het 
weldenkend publiek, deze daad kunnen billijke n en,naar 
wij  hopen, zalide volksvertegenwoordiging, alszij  straks 
tic aan te vragen credieten zal hebben toe te staan ofte 
weigeren, rekening houden met de haar  van bevoegde 
zijde verstrekte adviesen. 

t deze hoop ijdel blijken, diin nog rest het vertrou-
wen op het beter  inzicht der  (iemeentelijke autoriteiten 
onzer  stad. j  deze toch berust ten slotte de beschikking 
over  het al oi niet verder  bebouwen van den . 

n wij  dat de g en de heer h 
nogmaals zullen bedenken en tot beter  inzicht en over-
eenstemming zullen geraken, of, indien dit niet wezen 
mag, de lichamen, die de eindbeslissing hebben, zich 
over  het bedreigde kunstbelang zullen ontfermen. 
 lierop is alle hoop gevestigd. 

s het niet teekenend voor  onzen tijd , en stelt het de ten 
onzen dage heerschende toestanden niet in een zeer 
bizonder  licht, het feit dat een kunstproduct van alge-
meen erkende hooge waarde te vuur  en te zwaard ver-

dedigd moet worden tegen autoriteiten, tegen vereer-
ders en beschermers der  kunst, tegen beoefenaren dei-
kunst, tegen, ja zells tegen den schepper  zelf. 

G. J . . 

E S N 
, door . . (Slot). 

Neen. zei s ons, de e architecten, 
met uitzondering van Berlage, begrijpen nog lang niet 
wat bouwen is, zooals de s dit reeds lang be-
grepen hebben. 

e architect moet zich niet zoozeer  toeleggen op het 
vormen der  bouwdcelen, dan wel op het componeeren 
van ruimten en dit vergeten de  lollanders te zeer. 

e s hebben nieuwe waarden in tie architec-
tuur  gebracht. e s echter  behouden hunne 
oude waarden, doch vermodernizeeren deze. Alles wat 
de s maken is goed deugdelijk en zonder  ge-
breken, doch hunne binnen architectuur  is feitelijk ver-
moderniseerde renaissance architectuur. 
Voor  de werken der s hebben de s 
gemeenlijk de uitdrukkin g „het is zoo "  over, 
alsof een dergelijk gezegde eeniger  mate een oordcel in-
hield. c s zijn te benauwd om te erkennen 
tlat het werk der  1 hiitschers vele malen beter  is dan het 
hunne. 
k laat het den n lezer  zelve over  te oordee-
len in hoeverre dit oordeel van onzen landsman verdiend 
is, doch wel meen ik te mogen veronderstellen, dat wij 
verre bij  de s ten achter  blijven. 
Telken mate wanneer  ik in  luitschland ben sta ik ver-
baasd over  wat de  luitschers tot stand gebracht hebben 
en men behoeft de  luitsche steden maar  door  te loopen 
om te bemerken hoe allerwcgc de nieuwere architektuur 
en kunstnijverheid opbloeit op verreweg juistere en 
grootscherc wijze dan bij  ons het geval is. 
kan ik het helpen, dat ik in de.straten der! luitsche steden 
loopend, ol de vele lokaliteiten der  moderne gebouwen 
bezoekend, hartgrondig de kleinburgerlijkheid , de be-
krompenheid en de sul heid der  lollanders vervloek. 
En ik ben er  van overtuigd, tlat in vele gevallen onze ar-
chitekten en kunstnijveren mede verantwoordelijk zijn 
voor  den stilstand waarin onze moderne architektuur 
zich schijnt te bevinden, door  niet krachtiger  op te komen 
voor  hunne beginselen en het schipperen boven het recht-
uit belijden willen stellen. 

n wij  toch van onze e broederen de groot-
heid van blik erven en niet bang zijn om desnoods J luit -
sche vormen en 1 luitsche motieven toepassen, wanneer 
hierdoor  nieuw en frisch leven mede binnen gebracht 
wordt. 
k zal echter  niet ontkennen tlat niet de bouwmeesters 

en kunstnijveren hoofdzakelijk schuldig zijn aan den wis-
 in ons kind, doch tlat de hopelooze duf heid en futloos-

heid van de kringen, welke onze opdrachtgevers vormen, 
de eerste aanleiding daartoe is. Wordt toch over  de 
grenzen door  inzichtige menschen cn menschengroepen 
veel geld uitgegeven voor  het stichten van nieuwe wer-
ken, en gonst daar  het publieke leven niet van kraehtigen 
durf en energieken handelsgeest? 
 laar  gaat de regeering vooraan om til het nieuwe werk 

in handen van de jongere architekten te geven en de di-
recties van „  Waarenhauser"  en banken beijveren zich 
om door  de beste jongere architekten hunne grootsche 
plannen te laten verwezenlijken. 
En wij  allen weten hoe onze regeeringen telkens meer 
schande op zich laden door  koppig de krachten, die de 
toekomst zullen beheerschen, te miskennen. 

Waar in d vele stations en openbare gebou-
wen door  moderne bouwmeester  en moderne kunstnijve-
ren worden gebouwd en ingericht, daar  worden in ons 
kind nog de allernaarste stijlproducten, als b.v. de nieuwe 

e te Groningen, getolereerd. 
Wi j  brachten, begeleid door s nog een kort 
bezoek bijThor n Prikker , die in een der  door s 
gebouwde buitenhuizen woont. l de binnen archi-
tektuur  zeer  eenvoudig is, bezit zij, oppervlakkig gezien, 
zeer  goede kwaliteiten. Thorn Prikker  was in zijn atelier 
druk bezig met het verschikken en samenvoegen van 
van stukjes gekleurd glas, tot het verkrijgen van het 
kleurengamma waarin hij  een hem in opdracht verstrekt 
glasraam voor  het katholieke „Gesellenhaus"  te Neur 
wenschte uittevoeren. 
Was het voor  ons eenigszins bedroevend te bemerken 
hoe zeer  zich deze beide menschen van hun moederland 
afgestorven wanen, verheugend was het ons toch
weer  uit ons gesprek met Thorn Prikker  te bemerken, 
hoe diep gekankerd nog zijn haat tegen het officialisme 
en het academisme geworteld is, en hoe daar  in dien 
kleinen, lijnen mensch, met het rimpelig gelaat waarin 
de levendige oogen vonken, eene nog sterke en onver-
zwakte vitalitei t aanwezig is. 
Wi j  hebben op weg naar  huis niet verzuimd het door 
Peter s gebouwde Gesellenhaus te Neur  te be-
zoeken, alwaar  zich in de absis van een der  kapellen een 
wandschildering van 'Thorn Prikker  bevindt, zoo uit-
stekend van sobere kracht en van verheven, doch tevens 
kinderlijke n ernst, dat wij  ons niet herinneren ooit een 
dergelijk schoone moderne wandschildering gezien te 
hebben. 

e schildering stelt voor  het ten offer  brengen van zijn 
zoon Jacob door  Abraham. t eigenaardig is de 
compositie. s van den bolsector, waartegen zich de 
schildering bevindt, schrijden Abraham en Jacob. s 
ligt Jacob op den brandstapel en Abraham buigt zich 
over  hem. n het midden bevindt zich de Engel, die beide 
in eene schildering voorkomende voorstellingen ver-
bindt. 
Wi j  rtiden al degenen onderons, welke zich voor  de
numentale schilderkunst interesseeren, sterk aan dit 
grandioze werk te bezichtigen. 

Voordat ik mijn opstel eindig wensch ik nog het volgen-
de onder  de oogen te zien. 
Zeer  zeker  is een kunstwerk grooter  naarmate de ont-
roering, welke het te weeg brengt heftiger.de visie welke 
den dieperen grond van het kunstwerk vormt, grootscher 
en het resultaat volmaakter  aan het zich door  den kun-
stenaar  gestelde doel beantwoordt. 
'Toch meen ik, dat tlit voor  tie huidige monumentale 
schilderkunst niet voldoende is, en tevens de vraag mag 
gesteld wortlen in hoeverre het kunstwerk beantwoordt 
aan het gemeenschapsideaal onzer  huidige samenleving. 

t doet er  niet toe of dit ideaal nu al dan niet aanwezig 
is. Zonder  twijfel wijzen alle verschijnselen onzertegen-
ivoordige samenleving er  op, dat zulk een ideaal, in wel-
ken vorm weten wij  nog niet, uit de toekomstige gene-
raties ontbloeien zal. 
Vandaar  dat er, naar  mijne meening een anachronisme 
in schuilt, wanneer  de tegenwoordige wandschilder  bij -
belsche geschiedenissen, hoe schoon en ontroerend deze 
ook zijn mogen, uitbeeldt, aangezien de innerlijk e visie, 
welke aan het ontstaan en aan het ware beminnen dier 
bijbelsche sproken ten grondslag ligt,  geheel vreemd 
is aan wat in onzen tij d de gemoederen der  menschen 
beweegt. 

(if men daarom niet tot schoone resultaten kan komen? 
k zal het geenszins ontkennen, en de dichters s en 

s en nu de schilder  Thorn Prikker  hebben zeer  ze-
ker duidelijk blij k gegeven, dat verouderde sagen wel 
nieuw leven in te blazen is. 
'Toch dient er  op gewezen te worden dat de werken van 
deze dichters en dezen schilder  niet die ontroeringen in 
ons kunnen wekken die de scheppingen der oude meesters 
vermogen te doen.  leze toch vonden in hun eigen tij d en 
in hunnen eigen omgeving de elementen die gestalte en 
vorm git ven aan hunne verbeelding ; terwij l de armoede 
aan bindende elementen onzer  samenleving gene deed 
zoeken naar  de afgestorven idealen van nu doode peri-
oden. 

e oerkrachten van de vroegere menschengeslachten 
blijken wel buitenmate gr<  te zijn. tlat zij  nog na eeuwen 
in stitat zijn de schoonheidsdorstenden tot nieuweschoon-
heid te inspireeren. 
Van onze wandschilders weten wij  dat  )erkinderen in de-
zen teruggingtot de , tlat Thorn Prikker 
tie grootsche gedachten der  oude litterature n koestert, 
dat Toorop, de zoekende en d willende, gelooi tin de sein» >t 
dervan o ver  schoone herinneringen waarachtige -
kerk de eindelijke rust gevonden te hebben en dat 
slechts d t het rijk e ideaal, dat de toekomst 
ons zal openbaren, nader  tracht te komen. 
Vandaar  dan ook, dat de artistieke waarde van het werk 
dier  schilders hier  buiten bespreking latende, d 
1 lolst, naar  mijne meening de eenige is.dicdcn juisten weg 
volgt, welke voert tot de wedergeboorte van dc monu-
mentale schilderkunst. 

e schilderkunst zal dan als weleer  ontspruiten uit de-
verlangens, de behoeften en de nootlen van tien eigen 
tijd . Niet wij , doch de toekomst zal wijzen en zuiver 
schiften. 

A'dam, —4 . 

E . 
Oud-Holland, uitgave van Gebroeders Binger. 
Zooeven verscheen de  aflevering van den dertigsten 
jaargang met den inhoud: n omtrent 
werken van t door  )r. C.  lotstede de Groot 
met  prenten n opliet voorgaande-door 
 )r. A. Bredius (met  prenten),  )e schaal van Van Nis 

pen door  E. W. s (niet  prent , t het Notaris-pro 
tocol van Salomon . van der  \\'tier t door . 
J. Prinsen, J. , Nalezing tier  Trcsoriers-rekeningcti 
van 's-Gravenhage, tloor  Ed. van Biema, Nog iets aan-
gaande de Polemiek over  de Vertooningen van Jan 
Vos in  enz., door . A. Worp, Vergeten Schil 
tiers tloor . A. Bredius (met  facsimile. -
stansche 'Teekeningen in Nederland in de e eeuw 
door  )r. A. Bredius. 

B< . 
Verschenen is :  beknopte verhande-
ling over'inrichtingen en toestanden in fabrieken en 
werkplaatsen door  A. 11. Straatman, W. . insp. van den 
arbeid. Gestreefd wortl t hierbij  naar  een populaire uit-
eenzetting op gevaar  al van wetenschappelijk onjuist te 
worden. Zooals de schrijver  zegt, om het voorstellings-
vermogen te hulp te komen zijn een  tal figuren in tien 
tekst opgenomen die voor  zoover  ze kan ontstaan uit 
de praktij k danken, vri j  zwak zijn uitgebeeld en het 
geheel daardoor  nu niet Bepaald verfraaien. < )verigens 
wortl t tic bedoeling des schrijvers om : „zoowel werk-
gever  als arbeider  een inzicht te geven in de omstandig 

http://heftiger.de


152 

heden en een denkbeeld van de oorzaken, welke tot de 
hygiënische maatregelen in de sociale wetten leiden, 
wier  toepassing door  onbekendheid met deze oor/aken 
dikwijl s bemoeilijkt wordt"  vri j  dicht benaderd. 
Uitgever  is : E. v. n te Amsterdam die het werkje 
voorden prij s van /  in de handel brengt. 

a-:z< )\1
Aan de e van Architectura . 
n verband met het stukje van den heer  W. a in uw 

blad van i j.1. deel ik u mede, dat het artikel met eene 
teekening van den heer a betreffende het huis To-
renzicht te Poeldijk mij  onbekend was. 
 )e cliche, waarop die teekening voorkomt en die in het 

Bouwkundig Weekblad is afgedrukt, is overgenomen 
van de „Bouwwereld"  welke er  geen bron bij  vermeldde. 

. 

Toen. ter  vergadering door  „Architectur a et Amicitia " 
den i  in het bijzij n van het Bestuurder  Afdee-
ling Amsterdam van de j  tot Bevordering 
iler  Bouwkunst, de prijzen aan de bekroonden uitgereikt 
waren, had het ollieieele gedeelte van den avond een 
einde genomen. e genoodigden en de verslaggevers 
gingen heen en de leden bleven in huishoudelijke bijeen-
komst te zamen. 
Zulk e huishoudelijke vergaderingen geven een welkome 
gelegenheid tot bespreking van belangrijke onderwer-
pen. En daar  de mond overloopt van de volheid des 
harten is het niet te verwonderen, dat men over  prijs-
vragen sprak. 
1 )e vorm, waarin de beoordeelaars der  prijsvraag voor 
een kunstnijverheidsmuseum hun beschouwingen had-
den gegoten, bleek ergernis te hebben gewekt.Ouderen 
van dagen herinnerden aan den tijd , toen zij  voor  de 
groene tafel verschenen, om bekroningen in ontvangst 
te nemen.  >e beoordelaars, die in dit grij s verleden hun 
rapporten schreven, waren er  steeds van doordrongen, 
dal zij  den ernst te bewaren hadden en dat zij  noch 
geest, noch luim mochten botvieren als zij  hun meening 
zeiden over  het werk van jongelieden, dat in vrij e uien 
met groote inspanning vervaardigd was. 
 )e schrijver  dezer  regelen, die dezen v er  verleden tij d 

nog heeft medegemaakt, bewaart tie heugenis van een 
geval, dat doet zien, hoe de jur y zelfs ernstig bleef, als 
een ontwerper  zich een grapje veroorloofde. Archi -
tectura had als onderwerp voor  een prijsvraag gekozen 
een grafmonument vooreen architect.  )e ontwerper, 
die den prij s kreeg, had zijn monument van een graf-
schrift voorzien, dat ongeveer  dus luidde : 

t rapport zei slechts, dat den ontwerper  in overwe-
ging werd gegeven, dit grafschrift door  een ander  te 
vervangen. 1 )it deed tie jongeling, en hij  dichtte : 

z

11.

< )f de juryleden hiermede beter  tevreden zijn geweest, 
meldt tie geschiedenis niet. 
Nu zijn, na dertig jaar. de bordjes verhangen.  )e deel-

nemers bewaren hun ernst, en de jur y maakt grapjes. 
n wij  maar  hopen, dat dit nieuw geluid zich niet 

weder  zal doen hooren, en dat zij, die studieprijsvragen 
hebben te beoordeelen. voortdurend zullen blijven be-
denken, wat het doel van hun rapport moet zijn.  )it doel 
is het geven van leering, en kan alleen bereikt worden, 
door  met den meesten ernst de goede en dc slechte 
eigenschappen van ieder  ontwerp uitvoerig na te gaan 
en in het licht te stellen. 

e e prijsvraag, die volgens de -
dammers geen prijsvraag is, kwam daarna op het tapijt . 
Voorstanders van besloten prijsvragen cn voorstanders 
van algemeene prijsvragen kruisten het staal  elkan-

t was te begrijpen,  in een krin g van jongeren 
men zich voor  besloten prijsvragen niet warm maakte. 
Alleen voor  de „arrivés ' is van dit stelsel wat te
wachten. r  dat ook die er  zelfs bedrogen mede uit 
kunnen komen, bewees het niet uitnoodigen van den 
man, die met al de kracht, die in hem is, gepoogd heelt, 
de Xederlandsche bouwkunst in een nieuwe richtin g te 
leiden. e vergadering heelt haar  ongenoegen over  dit 
voorbijgaan van Berlage niet verheeld. 
Aan kwinkslagen over  de „koppelarij" , waaraan de uit-
sehrijvers der e prijsvraag zich hebben 
bezondigd, ontbrak  natuurlij k niet, en zelfs de nieuwe 
zedelijkheidswet werd er  bij  te pas gebracht. Toch is
ook een droevige, haast tragische kant aan dit geval. 

n denke zich den toestand van een architect, die niet 
voor  vol wordt aangezien, cn die zich, omdat men hem 
het ontwerpen alleen niet toevertrouwt, de medewer-
king van iemand, die ook maar  voor  half bekwaam geldt, 
moet laten welgevallen. Natuurlijk , een bedankbrief is 
gauw genoeg geschreven, maar  dan is tevens het halve 
linancieële ei tot een ledige dop geworden. En niet 
iedereen kan met 1 leines grenadier  zeggen „was schert 
mich Weib, was schert mich "  ! 
Eigenaardig' is het, dat mannen van naam tegenwoordig 
prijsvragen veroordeelen. r  diezelfde mannen laten 
zich toch telkens een benoeming als juryli d welgevallen, 
(en bedanken niet voor  een uitnoodiging tot deelneming. 

) e die tegenstrijdigheid te verklaren ': 
s tie apostel  'aiilu s betoogde, dat er  verscheiden-

heid van gaven bestaat. Onder  die gaven behoort cri-
tisch talent, dat maar  zelden met scheppend talent ver-
eenigd is. Een goed beoordeelaar  moet niet slechts een 
scherpen blik bezitten, maarhijdient het ookte verstaan, 
kort en kernachtig zijn oordeel te staven. En een beoor-
deelaar  van bouwkunst-ontwerpen moet dan nog daar-
enboven in staat wezen, om zich uit de voorgelegde tee-
keningen een duidelijk e voorstelling te maken van het 
gebouw, tlat bedoeld wordt. (Ook al mocht dit ontwerp 
niets hebben van des beoordeelaars opvatting. ) 
()nder  schilders gaan tie ongeloolelijkste verhalen rond 
van de ongeschiktheid als beoordeelaars, die de grootste 
scheppende  laagsche meesters telkens weder  toonden. 
Zaten zij  voor  hun ezel. dan waren zij  ieders bewondering 
waard. r  buiten hun werkplaats, als zij  iets anders 
moesten doen dan schilderen, vielen zij  tegen. 

 is maar  een klein land. dat niet veel bouwkun-
stenaars heeft, en ook niet hebben kan, wanneer  men 
althans onderscheid maakt tusschen hen tlie het bouwen 
als bedrij f en die het als kunst beoefenen. Een voornaam 
Engelsch architect sprak een paar  jaar  geleden  merk-
waardige woorden: „  Architectur e is not an art just now, 
it is only a trade, but we cannot help it" . 

e architect kan zich niet buiten zijn tij d plaatsen. j 
moet, op straffe van ondergang, aan de eischen van dien 
tij d voldoen. Zij n die eischen bevorderlijk aan het ont-
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staan van kunst, dan krijg t een tij d haar  architectuur. 
Wordt echter  door  een tij d alles, behalve kunst, aan hen 
die bouwen gevraagd, hoe kan er  dan van architectuur 
sprake wezen ? 

t groote nut van prijsvragen in onzen tijt l bestaat 
daarin, dat zij  gelegenheid geven, de ideale zijde dei-
houwkunst op den voorgrond te brengen. Vooral jonge-
lieden moet men er  aan herinneren, dat, al heeft de negen-
tiende eeuw in haar  dorre wetenschappelijkheid de archi-
tect tot een ingenieur  willen maken, de bouwkunst toch 
alleen waarde heeft voor  zooverre zij  naar  het hoogste 
streeft. m zijn studie-prijsvragen zoo gewenscht. 
Zullen evenwel dergelijke prijsvragen aan haar  doel 
beantwoorden, dan moeten zij, die ze te beoordeelen 
krijgen , zich los kunnen maken van de opvattingen, die 
de beslommeringen der  dagelijksche praetijk van zelf 
met zich brengen. Ook hun leuze moet zijn: „sursum 
corda!"  Zij  dienen zich te herinneren, hoe zij  zelf in hun 
jeugd zich gevoeld zouden hebben, als hun ontwerpen 
met een „Jantj e van "  en wat grappen in het 
rapport besproken waren geworden. Om met de jur y 
van het kunstnijverheidsmuseum zelf te spreken, velen 
„hebben in den toon van het rapport met den besten wil 
van de wereld geen andere eigenschappen kunnen ont-
dekken, dan dezulke, waarvan het releveeren pijnlij k 
zou zijn" . Als latere beoordeelaars dit bedenken willen, 
tlan zal het nu gegeven voorbeeld niet worden nagevolgd. 

. 

E N N T N 
EN E VA N T S T E
N T . 

e verschillende bouwkundige vereenigingen werd 
na jaren arbeid en strij d eindelijk een prijsvraagrege-
ling ontworpen en door  de meerderheid goedgekeurd, 
waarvan verwacht kan worden dat ze in vele gevallen 
zou voldoen. t heeft echter  niet mogen zijn. 
Waarom wil de architect in het algemeen een prijsvraag? 
Verschillende motieven zijn daarvoor  aan te voeren. 
 )och het meest op den voorgrond tredende is wel, dat de 

jongere kunstenaars gelegenheid gegeven wordt naam 
te maken en ook hen de gelegenheid te beurt valt be-
langrijk e bouwwerken tot stand te brengen. Zonder  de 
algemeene prijsvraag is dat niet mogelijk. 
 )aartegenover  staat echter  de bouwheer  die graag ver-

zekerd is niet alleen een artiest aan het werk te hebben, 
doch tevens een man die in de praktij k doorkneed is cn 
reeds meerdere werken tot stand bracht. 
 )acht iedere opdrachtgever  alleen aan tlit laatste, helaas 

de jonge kunstenaars zouden nooit werk bekomen, alleen 
om tie reden dat ze nooit iets gemaakt hadtien. 
En toch krijgen ze af en toe werk. Waarom: 
Zoodra het op werken aankomt, zwijgt hij  velen de kun-
stenaarsziel en komt de reine koopman, vaak scharre-
laar, naar  boven. Tot nog toe was dit echter  voor  velen 
de manier  om ook eens iets te presteeren om daarna te 
kunnen wijzen op een zeker  aantal uitgevoerde werken. 
n dezen kon de prijsvraag zeer  veel goeds tot stand 
brengen. 

Echter  kwam er  iets tusschen beide, waarvan niemand 
ooit de uitwerkin g had kunnen verwachten. 
 )e besloten prijsvraag werd aanbevolen en had vooral 

voor  bouwheeren en oude, gevestigde architecten waar-
de. Eerstens kon de bouwheer  daarbij  keuze doen uit 
mannen die naam en praktij k bezitten en tweedens waren 
de oudere collega's voor  een groot gedeelte van hun 
werk verzekerd. n zou dan ook verwachten dat 

vooral de besloten prijsvraag het meest zou voldoen. 
Tot nu toe echter  niet. 
Ook variaties op dezen werden uitgevonden, getuige de 
algemeene prijsvraag voor  het Vredespaleis, waarbij 
toch enkelen verzocht werden mede te werken tegen 
een behoorlijk honorarium. ()f dit billij k is 'r  Neen. 
Zi j  die hiervoor  aangezocht werden, waren mannen van 
naam, voor  wie in 't algemeen de groote kosten aan een 
prijsvraa g verbonden geen bezwaar  zouden zijn. Wel 
voor  de jongeren. Zij  toch hebben veel geld uit te geven 
om behoorlijk voor  den dag te komen, terwij l hun bureau 
niet voldoende oplevert, om een belangrijke som, als 
voor  een groote prijsvraag vereischt wordt, ten koste 
te leggen. 
Voor  den bouwheer heelt echter  dc prijsvraag ook 
waarde; hij  toch kan voor  een betrekkelijk geringe som 
een keus laten doen uit het beste. Bij  een algemeene prij s 
vraag loopt hij  echter  de kans een plan te krijgen van 
een jong architect, welke in de praktij k nog te weinig 
ervaring opdeed. Zou dit bezwaar  nu wel zoo groot zijn' : 
Een jong architect welke in een prijsvraag bekroond 
wordt, zal in 't algemeen wel voldoende zelfkennis be 
zitten om zoonoodig zich van de beste hulp te voorzien. 
1 )ie hulp is voor  de uitvoering toch noodig, terwij l hij  in 
doorsnede meer  de werken zal bestudeeren dan tie ge-
n iiitineerde prakticus. 
n de werkelijkheid zal dit dan ook wel meevallen, 
't t zich echter  denken, tlat een bouwheer eenigzins 
huiverig is om op dergelijke gronden in zee te gaan. 
Echter  zou hier  wel een oplossing te vintien zijn tlie 
meerdere waarborgen geelt dan de bovenstaande. e 
Jury zal zoo noodig kunnen oordeelen of de prijsvraag-
winner  voldoende prakticus is, en zoo niet in overleg 
met hem een ervaren architect naast hem kunnen zetten. 

t is in het programma reeds aan te geven en zouden 
voorzoo'n prijsvraag reeds personen gaan samenwerken 
welke de noodige capaciteiten bezitten voor  het ge-
vraagde bouwwerk. 

e jonge artiest die niet voldoende zelfkennis bezit om 
dat te doen, moet dan door  de Jury maar  terecht gezet 
worden. e collegialiteit zal er  door  vv innen althans men 
zal meerdere samenwerking zoeken, welke in het belang 
is van de bouwkunst. 

e regeling voor  de besloten prijsvraag kan dan be-
hoorlij k worden opgeborgen. s wat hoogtijd wordt. 

m geeft ons in dezen veel te denken. Wat toch 
is daar  het geval? 
Een van de grootste bouwwerken voor  onzen tij d en 
ons land moet daar  gemaakt worden en het spreekt van 
zeil dat daar  alles zeer  terecht goed wordt overwogen. 

t College van li . en \\ . laat eerst een schetsplan 
maken en aan tic hand daarvan wordt een besloten prijs-
v raag uitgeschreven.  )e groote kunst schijnt nu te zijn 
om de besten onder  de architecten uit te noodigen om tot 
een zoo goed mogelijk resultaat te komen, worden van 
uit de meest bekenden enkelen uitgenoodigd, doch daar-
naast ook eenigen welke weinig zelfstandig hebben 
gewerkt. 
Op een zuiver  standpunt heelt men zich dus in dezen 
niet gesteld. 
('  men wil de bekwame kunstenaar  met veel ervaring 
en kiest daarvoor  de besloten prijsvraag of men voelt 
tiaar  niet voor, wil het beste plan wat te krijgen is en 
kiest tie algemeene prijsvraag. 
Schijnbaar  heeft m geen van beiden gewild. 
Zonder  al breuk te doen aan een der  uitgenoodigden. 
velen zijn mij  persoonlijk zelf onbekend, zal men het met 
mij  eens zijn, dat niet alleen tie eersten onzer  collega's zijn 
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t vaste stadion te Stockholm is in de jaren
 gebouwd, naar  de plannen en teekeningen van den 

architect Torben Greet. e kosten van den bouw be-
dn tegen

t stadion is opgetrokken uit grijsachtig paarse Zweed-
sche baksteen en vierkante ruw behouwen blokken 
graniet. t plan doet denken aan hetamphitheatertype 
en is hoelijzer-vormig. e twee uiteinden van dit hoef-
ijzer  leunen ten N. tegen de helling van een heuveltje 
aan, waarop zij  met hun beide torens steunen.  laarachter 
zijn de administratiegebouwen gelegen. Zij  worden be-
kroond door  een galerij, die gelegen is tusschen de beide 
llankeerende torens en die zoodoende den hoelijzcrvorm 
afsluit. r  het amphitheater  langs den gang bevinden 
zich de e lovers, de vestiaire, de douche-ka-
mers en de kleedkamertjes voor  de athleten, de keukens, 
waar de spijzen voor  dc deelnemers worden bereid.de 
open wandelgalerijen enz. Alleen vanuit den buitensten 
wandelgang bereikt men door  middel van twaalf treden, 
die in het hart van de respectievelijke sector  uitkomen, 
de zitplaatsen van het amphitheater. 
Vier  gewelfde poorten geven toegang tot de binnenste 
banen. 1 )e eerste bevindt zich in het Z. tusschen  acht-
kantige' wachttorens; dc tweede ten N. in het midden 
v;m tic zuilengalerij; de beide andere ten O. en ten W. 
dichtbij  de eerstgenoemde torens. 

n heeft toegang vanuit het pal k door  middel van drie 
groepen van ingangen voor het amphitheater  endoor 
een groep voor  ieder der  helften van de Noordelijke 
helling. Zij  zijn geplaatst, de eene dicht bij  den N.O. 
hoek, tie andere dichtbij  den NAY. hoek. 

e arena bevat een footballterrein , vlakgemaakte ruim-
ten voor het springen en het werpen en rondom er  om-
heen een wielerbaan van 383 . in omtrek. 
n den winter  kan de arena worden veranderd in een 

schaatsenrijdersbaan. 
e stijl van het gebouw is Zweedsch uit het begin der 
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Pfl

o{t

middeleeuwen. j de  is echter  rekening ge-
houden met de moderne eischen. 

m het zuidelijk gedeelte van het stadion loopt een 
open buitengalerij  met uitzicht e
beeren van deze galerij  wortlen bekroond tloor  graniet-
blokken, bestemd om een reeks van  beelden te dragen. 
 >c 8 ziitoegangen worden twee aan twee geflankeerd 

door  dezelfde soort van blokken. e Oostenlijke toren 
heeft een wijzerplaat van  gesmeed ijzer  en twee 
granieten versieringen. 
n het midden van de Noordelijke galerij  worden de 
vlaggen geheschen voor de naties, waaraan de prijzen 
zullen wortlen uitgereikt. 
 )e wedstrijden zullen worden aangekondigd en de win-

ners wortlen uitgeroepen door
en
n het midden van de gewelfpoort ten z. is de muziek -

tribun e gelegen. 
 let stadion zal ook een plein worden voor  verschillende 

soorten van  uitmuntende 
acoustiek zullen  uitstekend  concerten kunnen 
worden gegeven, groote volksbijeenkomsten, en voor 
stellingen in de open lucht worden gehouden. 
 let aantal plaatsen  | . i>. . 

V A N . 
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N V A N T

E V A N E U N S T J T , 

Bovenstaande, eenvoudige woorden lezende, worden wij 
getroffen door  den leeftijd, dien deze ontzaggelijke wer-
ker heeft bereikt. 
Officieel wordt vastgesteld, dat iemand op zijn 7o s t e n 

jaar  zijn taak in het openbare leven heeft volbracht. 
t berust op goede overwegingen; eerstens is bij  een 

onverflauwde geestkracht, die den mensch tot werken 
dwingt, het physiek niet meer  in staat aan dien machtigen 
impuls te gehoorzamen, anderzijds wordt den jongeren 
gelegenheid gegeven op hun beurt vruchtbaar  werk-
zaam te zijn. 1 lit is 's werelds loop, en een zeer  juiste 
loop. r  echter  geldt alweer, dat uitzonderingenden 
regel bevestigen. Groote geesten doen groote dingen. 
Zi j  rusten niet.  )oor  hun ongewone geestkracht, meest-
al huizende in een krachtig lichaam, dwingen zij  dat 
lichaam langer  de uitvoerder  van hun geestelijk-willen 
te zijn, dan een gewoon mensch dat kan. 
Zulk een groot man is . Cuypers. e woorden 
door . van Tienhoven tot hem gesproken op zijn 

 verjaardag: „Zoolang . Cuypers leeft, zal . 
Cuypers werken"  zijn tot waarheid geworden; want al 

 daadwerkelijk leven teruggetrok 
 vak 

 liefde, en
 met 

 blijven
 jeugdige 

 wordt uitge 
bluscht,  vuur  van de allesvolbrengende liefde.
 is  leeftijd

Er  veel,  over  vak,  de 
 standpunt tegenover

 woorden: „vraagstukken van 
 geven  leven",

 tegen valt
 worden, 

 worden gezegd: t
 voor  wat er  geschiedt  den tijd ,

leeft; laat  niet

t 
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 vergeet niet, dat de
tij d  begrijpen  er  over  öordeelen,in

 dat

machtige
van

e  in  op-
gewekt.

kunnen

 van

 een .  door 
 van-zijn grootsche schepping ge-

wind,

 belangstelling  ir.

verzonkenheid

 schoonvader 
Alb .

 woord en schrift zijn begin-
selen verdedigd,

wing

 opvatten. 
. Cuypers 

 daar-
door  de juiste afgewogenheid inde ver-
schillende  de

 uitsprak,

schappen
 Bewonderen  diezelfde 

pingen

afd

 onder  voeten
 dankbaarheid

gedenken,
verwaasdheid  krachtige  weder 

 )r.
de

 de artis-
 kunstwerkplaatsen

deze r 
te

 intieme
zaaltje, dat de

 jubelaris het h  de 
 toe-

 kreeg

 en

zangkoor  limburgsch  hier-
mede  de
huldiging

 mochten .

 die hij  in -
trich t

 de
 werkplaatsen

 het
E , re Secretaris. 

 j.1.  o.a.  alle architect-leden 
 ..Artiet 

 van

 Verbond

 boekje
 te

dienst  leening,

 eenvoudige hypotheek op
 geweest

— . Gevraagd
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 Verbond
 jaren, gezamenlijk

 jaarlijksch e

dekking

garanten  wel 
 leden

Vereenigingen.
bedraagt....

 ondergeteekende,ook zekerte verwachten

 duidelijk
 den dienst der  leening 

 der  Verbondsver-
eenigingen  zij  hier  ge-

 Verbond
 hopen en stellig verwachten, 

 andere  Amsterdam geves-
tigde  blijvende  de 

 werd het 
 de brochure, maar  de beteekenis dezer 

 ieder
 deze wijze mogelijk zal

 blijvend meezeggenschap, durende 
 iedere 

 naamloi »ze vennootschap zijn de aandeelhouders 
oppermachtig.  evenwel  zaak

 worden  de 
 en

 den d  Beheer  kunnen worden aan-
gewezen  Verbond van -

r  de zaak  aan  pakken verschafte het, 
 artiesten zeker-

 den duur  aan zijn bestemming zal 
 beantwoorden.  linnenkort  in

schrijven  het  de woordelijke  der
 worden mee-

gedeeld.  had gehoopt
 détail kwesties

vertragin  gege

grooting  haar) 
 striktvertrotiwelijk  toegezonden.

 duidelijk

 dekking

 die

(en

 (dus dalen  onkosten, 
<S,ooo.  iedere  voor 

 worden
 moeten dalen, want bij  minder

bruik van  daalt  het  der 
 hierbij  bedenke  dat het meerendeel 

 met sociëteit,

 Auteursrecht, tooneelgezelschappenenz.) 
 geregeld. 

 architecten en nijverheids-
kunstenaars,  bezwaren

 den heer  in de brochure gereproduceerd. 
 dat

 slechts  voorloopige 
schets-teekeningen.  het Comité  het s 

 (uitgebreid nu
 deze avant-projets met  ingenomen-

heid  dan  twijfel  de 
 liet  niemand anders dan

 opgedragen.
 weg,

mogelijk  de
 dat  gefundeerde

denkingen  adviezen  nota genomen worden 
 dankbaar  genomen worden

 dat
 b.v., die  zijlicht vereischen, 
 gelegenheid  het

 gewezen op  belangvoor 
de  in  zeer  talrijk e 
vertegenwoordiging  de  dienst 
der leening. t

 of zoo  vinden 
 rijk e lieden,  wie  misschien

 dan een klein sommetje geen punt van 
 overweging  uit r  de 

 en van de Nederlandsche t 
eischen dat deze  hoofdzakelijk kunste-
naars  er  middel waardoor  feitelijk ieder 

 ieder)  leden
garantie meedoen  en  met

 middelen  stand
en  zich combineeren. 

 drie (desnoods  kameraden

 het ( wel
teekent.  )e anderen verbinden zich tegenover  hem, 

tie eventueele schade voor  deel, 
 echter

 risico
alleen te dragen, daartoe  kameraden in-
roepen  Te  einde dezer 
beschouwing dat  groote belang, het hooge ideëele 

 leden der  Ver-
bondsvereenigingen niet  worden aan-
geduid.  Verbond kan een groot, nuttig en machtig 
lichaam worden, de vertegenwoordiger  bij
heid van de Nederlandsche  mits  Verbond 

 dat  de 
 het  zoowel  tot de stedelijke en rijks -

overheden,  het gegroeid  het groeiend 
 van de  Nederland. 

i  li-.u.vi . 

Wanningstraat
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. 
Op .s i jl . hield bovenstaande Bond zijn algemeene 
vergadering. Bij  ontstentenis van den voorzitter, . 
\Y. li . Buma. werd de vergadering geleid door  den pen-
ningmeester, den heerC A. , terwij l van [4aange-
sloten vereenigingen de vertegenwoordigers aanwezig 
waren. 
n de openingsrede van den voorzitter  werd medege-
deeld dat van  leemschut eene krachtige actie in het 
afgeloopen jaar  is uitgegaan en het ledental vooruit-
gaande is.  was juist bericht ontvangen dat de ver-
eeniging van ( hidheidkunde voor  klunen en (omstreken 
als lid was toegetreden. 

t jaarverslag werd vervolgens door  den heer  A. \ \ . 
Weissman. secretaris, uitgebracht. t doen wij  het 
volgende afdrukken: 

 Zwolle,

 Gaasterland,

 Wierum

 Nijmegen
 Noord-

Holland,

 's-Her-
togenbosck

 Asten

 Santpoort

 Haarlem,

 Heerlen

 Haarlem

 Zaandam

 Gouda

 Hamhui

 Schoonhoven.

 Arnhem

 Amsterdam  Haarlem

 Vlissingen,

 Alkmaar

 Veere

 Alkmaar

 Amersfoort

 Haarlem

 Zaandam

 Wijk-aan-Zee

 Zwollerkerspel

 Zandvoort

 Brotk-in-
Waterlana

Haamstede  den Burg

 Nijmegen 

 's-Gravenhage

 Nunspeet  Apeldoorn

 Amsterdam

Na lezing van het jaarverslag werden enkele kwesties, 
daarin genoemd, nader  besproken.  le heer  Berlage 
vroeg inlichtingen omtrent de wipbrug te Alkmaar en 
hoe het advies van t luidde, daar  spreker  een 
ijzeren wipbrug aesthetischcr  achtte dan een z.g. houten 
brug met ijzeren kern. 
 le heer  Weissman deed mededeeling van zijn bespre-

kingen te Alkmaar , doch wist niet hoi'  men tie nieuwe 
brug had uitgevoerd.  lierna zou alsnog onderzoek wor-
den gedaan. 
 )e heer  Van Boven besprak tic slooping van het kasteel 

http://Wijk-aan-Z.ee
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„Poelwijk "  en vroeg "  niet gear-
gee

e Voorz.  tijdig e
 aan  te

s vroeger  Z.E. de  van Bin.  de 
burgemeesters aangeschreven hem in  te

 met eventueele sloopingen van  >p 
verzoek van de  met  Oudheidkun-
digen

 kan

 de watertoren te Zandvoort, uit het
van  Voorz.  dat

 de drie  die in het  leemschut 
zitting  (A.  C.

 de
 terwij l 

 in de begrooting  w
bracht. 

 tot  van twee
bestuursleden, de  A. et A.  door 
het
de  Prof.  >r. 11.  en .  Tersteeg.  it 
het  werd tot Voorzitter  herkozen . 
\Y. 15. Buma te  luizum. 

 van  tot 
 et  en Vriend-

schap;  B. N. A . en de Ned. Oudh. Bond, om in de sta-
tuten op te  de

 >agelijksch Bestuur  betreffen-
de vraagstukken  of  van de 

 in  op  buiten,
het  die  Vereenigingen. 
die op het
 let voorstel  van  uitvoerige toelich-
ting,  o. m. gewezen  op de  der 
Amsterdamsche Poort te  tegenstrij-
dige adressen aan  laarlemschen d werden ver-
zonden.  gunstige resultaten, dan dient vooral 
samenwerking  bij  vereeni-
gingen gezocht te  het  van 

e Voorz. verklaart , dat eene statutenwijziging op dit 
 niet  is,  in de

 van  kan  ingevoerd. 
Na  S.
Clerq en [.Gratama wordt besloten voorloopig slechts 

 adviescommissie te  blijk t 
 dergelijke  practisch goed te  dan 

kunnen  ook voor

t  nu de
verzoeken een afgevaardigde te benoemen, verder  zul-

 behalve  de  van 
het bestuur  uit  die  zitting 

 J- -

G . 

 tie lü ic-J'rijsvraag „Gode/rpy",  door 
tic j  tot  der Bouwkunst, zijn 

-tal antwoorden  de

 Geboomte met
 'iet die

Jan die  10 ,. 
t. t in dubb. cirkel . „  g .. 

 Tempel der n . . . . met  stuks teekeningen 

e 9 
 Ouke „

8. n
 Twee A in cirkel
 E. P. G. in cirkel

11. P.

 X
 Architectenhuis

10. C
 Eén 1 lak

iH.
 B. in

2:

. A . . . ; -

alreeds  medegedeeld: 
 )ejury  stelt  1
bestuur  toe

 ontwerp motto <
sie"

 „Sic"

 >e tentoonstelling der ingekomen
 het Gebouw  Bevorde-

rin g der  Amsterdam. Zij 
wordt geopend  ten lourev.m.; om  uur 

 20
 v  van [ O  v.m.  uur 
.  vrij . 

 >e Afdeelingen  en  bouwkun-
dige Vereenigingen  na
gesteld de  op

 expositie
 vóór  1  teruggezonden 

worden  de  lesbetreffende

GEN< )< N
Vanaf  het < ïenootschapslokaal 
de  op bovengenoemde

 datum  zijn. 
E T . 

1NGEZ< >\1 )EN. 

en  trappen

rx 

oofdgev) 

 X

 1
'2

 X 
 X : 

 X  24 

. 

 „Architectura" . 
 heer 

 J.
 de  door 

 hem

 verschillende bezwaren,  reeds 
 vereenigingen genoemd 

 daaraan

 door  de con-
 gehouden  behandeling 

 gehoord. 

 genoemden heer  dan
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alle andere steden van Nederland dan m een 
wandeling in overweging geven. 
(.een werk van leden van den . N. A. Ook in -
dam niet. 

r  de handen zijn thans uit de mouw. 
Vol verwachting is O. V . . 

. i

WelEd. ! 
n uw geëerd orgaan „.Architectura "  van j.1. Zaterdag 
 dezer  No. ip komt onder: e s 

in  luitschland" . door  Joh. Gerber, de volgende zin voor: 
e schildering stelt voor  het ten offer  brengen 

van zijn zoon Jacob door  Abraham . . . . 
k veroorloof mij  de vrijhei d 0 op te merken, dat de zoon 
van Abraham niet vwasjacob doch / zak". 
lacob wits een kleinzoon van Abraham, h.uk is echter 
door  zijn vader  Abraham op den brandstapel gebracht. 
Vertrouwende, dat u in de eerstvolgende aflevering van 
bovenstaande onjuistheid mededeeling zal doen, heb ik 
de eer  te zijn: Uw dw. dn.. 
Utrecht, i  G.

Bouwkundige. 

. 
S " 

E N S V O O , E T N G E -

N V O O T O F , zeer  vri j  bewerkt naar 
de bekroonde e uitgave van . Zipp, door, 

. A. S. , c.i.. uitgave van Van m &  le. 
, Amsterdam,  pag. pr. e schrijver  be-

handelt in zes hooldstukken de volgende punten: e 
verbreiding en het wezen der  electriciteit. e belang-
rijkst e toepassingen der  electriciteit en hunne kosten, 
 ie electriciteit in woonhuizen,  )e electriciteit in win-

kels, magazijnen, restaurants en hotels. 1 le electriciteit 
ten diensteder  handwerkslieden en van het kleinbedrijf , 

en e electriciteit in het landbouwbedrijf . t boekje 
bevat zonder  twijfel tal van nuttige wenken en aan-
wijzingen en is daardoor  wat het zijn wil, een gids voor 
den leek-verbruiker. 

N VOO G O
T . 

 le firma  leringa en \\ üthric h te  laarlem geelt in een 
kleine, geïllustreerde brochure een beschrijving met al-
beeldingen van de door  haar  aangelegde leidingen voor 
bliksembeveiliging op het  'redespaleis. 

e buiten- en binnenmuren zijn van steen, de vloeren 
van gewapend beton, de kapspanten van ijzer, de goten, 
vorsten, hoek- en kilkepers van lood en alle dakversie-
ringen, regenafvoerpijpen en dito vergaarbakken van 
koper. 
 let afleiderssysteem is nu te splitsen in de volgende

deelen:  de natuurlijk e opvangers;  de kunstmatige 
op vangers;  de natuurlijk e geleiders  de kunstmatige 
geleiders;  de grond verbindingen. 
Als natuurlijk e opvangers zijn alle looden dakvorsten, 
hoek- en kilkepers en koperen dak-en toren versieringen 
gebruikt en vormen deze, onderling door  gegalvaniseerd 
bandijzer  verbonden, een aaneengesloten geheel. 

e groote toren wordt bekroond door  een groot rood-
koperen kegelstuk,eindigende in de windvaan, een aparte 
opvanger  is hier  dus evenmin als op den kleinen toren 
noodig. Aan de onderbinnenzijde van deze koperen man-
tels zijn de afvoerleidingen benedenwaarts verbonden, 
li e looden vorst over  het geheele dak is door  ons van 
afstand tot afstand metallisch aan de daaronder gelegen 
ijzeren kapspanten verbonden, welke weder  rusten pp 
den betonijzeren zoldervloer  en aan het ijzer  daarvan 
verbonden zijn; alle betonvloeren der  diverse verdie-
pingen zijn nu door  gebruik te maken van luchtkokers 
enz. onderling metallisch verbonden en de onderste vloer 
is weder  met het grondnet in verbinding gebracht. 

X

t centraal-verwitrmingsstclsel in het gebouw, waar-
van de radiatoren voor  't grootste gedeelte tegen de 
buitenmuren statin, is ook verdiepingsgewijze met de 
vloeren en dus met 't grondnet verbonden. e groote 
schoorsteen van de centrale verwarming is van beton 
ijzer  en wij  brachten hier  bovenop een -tal korte pun-
tjes ) aan, die met 't ijzer  van 't beton verbonden 
zijn en aan de onderzijde weer  aan 't grondbuizennet zijn 
aangesloten. 

e op 't gebouw zichtbare groote schoorsteenen, welke 
meestal slechts voor  't architectonisch geheel dienen en 

. meten, ontvingen alle  korte puntjes, welke 
. uit 't cement uitsteken en dit tegen inwateren 

beschutten. 
Binnen in den schoorsteen dalen beide opvangers tot op 
den vorst, waaraan zij  verbonden zijn, af. 
Vanaf den vorst is nu 't metaal aan de binnenzijde dus 
volkomen met elkander  en met het grondnet in verbin-
ding gebracht. Nu restte nog ditzelfde te doen voorde 
buitenzijde. 
Zooals bekend heeft 't dak van 't Vredespaleis aan alle 
zijden vele kapelletjes, alle met lood bekleed en met 
koper  bekroond, elk kapelspitsje (en er  zijn er  levert 
een trefkans op, alle moeten dus onderling en aan 't 
grondnet verbonden worden. 
Om dit te verkrijgen zijn vanaf de dakvorsten van 
afstand tot afstand gegalv. ijzeren banden loodrecht 

naar  de looden goten gemaakt en zijn op vleze verticale 
 horizontale aangebracht, langs het geheele 

diik tuin alle zijden loopende en wel juist bij  elke ri j 
kapelletjes. t metaal van elk kapelletje is nu aan deze 
strooken verbonden en zoodoende dus met den goot in 
verbinding gebracht.  let geheele enorme dak van 't 
Vredespaleis is dus als 't ware door  een metalen kooi 
met zeer  groote mazen aan alle zijden omgeven. 
 laar  nu het dak met lei bedekt is, was het uit een archi-

tectonisch oogpunt absoluut ontoelaatbaar  deze honder-
den meters bandijzer  over  de leibedekking te leggen ; 
want, hoe goed ook in tic kleur  der leien overgeschilderd, 
zouden de strooken toch altij d zichtbaar  blijven, scha-
duw ;tl werpen en dus misstaan. 

r  blijk t nu dus de noodzakelijkheid de beveiliging 
reeds in het bouwplan op te nemen, want ware het bouw-
werk reeds voltooid, dan was geen goede beveiliging 
meer  mogelijk geweest zonder  storing  het harmo-
nisch geheel. 
Nu ging dit wel  konden al deze strooken metaal 
onder de leibedekking worden aangebracht op het houten 
dakbeschot.  lit dakbeschot is daartoe enkele millimeters 
ingekroosd teneinde de leien vlak op 't hout te kunnen 

 aanliggen. 
 hét hout. ingeval van blikseminslag, vlam zal vutten 

is niet te vreezen en ook in de praktijk reeds bewezen. 
Ook de natuur  zelve geeft daarvan voorbeelden, daar 
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 getroffen boom bijv . nimmer brandsporen vertoont. 
Wel is mogelijk, dat enkele leien worden verbrijzeld , 
doch ook daarvoor is in dit geval de kans zeer  gering, 
daar de afleidingscapaciteit van dit gebouw naar de 
aaide zoo enorm groot is dat de ontludingsstroom zich 
zoodanig zal verdeden, dat eenige vernielende werking, 
tip welk punt dan ook, ondenkbaar is. 
Al deze metalen strooken eindigen dus in de looden go-
ten, welke goten aan tie binnen en buitenzijde het ge-
bouw nagenoeg geheel omgeven ; daar  waar  echter  dit 
doorloopend natuurlij k verband niet bestaat, is dit kunst-
matig door  ons tot stand gebracht, zooals bij  tien grooten 
loren bijv., waar de goten door een gebogen metalen 
stang in onderling verband zijn gebracht: 
( >p tleze wijze vormen de goten aan de buiten-en binnen-
zijde dus een aaneengesloten ringleiding; overal waar 
het bandijzer  aan deze goten of aan den vorst is gesol-
deerd, is tlit bandijzer  met een looden strook overlapt, 
zootlat het bandijzer  nergens aan de buitenlucht of voch-
tigheid komt. waardoor 't systeem op tleze wijze vrijwel 
onvergankelijk is gemaakt.  >e torenalleiders, welke op 
 en 2 plaatsen in tie torens naar  beneden leiden, zijn ook 

met deze gootringleiding verbonden; eveneens de ver-

schillende groote uitstekende zandsteenen sierstuk-
ken, welke alle een kort opvangertje bezitten. 

e goten storten hun water  in  rood koperen ver-
gaarbakken, die hun voorraad door  zware rood 
koperen regenpijpen ontlasten. 

e vergaarbakken zijn door  ons alle aan de goten 
verbonden, zoodat de bliksemontlading aan de bui-
tenmuren op achttien plaatsen den grond kan berei-
ken, terwijl , zooals reeds gezegd, aan de binnenzijde 
de ontlading zich over  kapspanten, cementijzeren 
vloeren en centrale verwarming verdeelt en den 
grond bereikt. 
1 let grondnet bestaat nu uit een dubbele ringleiding 
van  dms. gegalv. ijzeren gasbuizen op 3 0 . 
diepte in den grond verlegd. e buitenring ter  lengte 

van plm. 3 60 meter  om het Vredespaleis heen, de bin-
nenring op de binnenplaats.  )e waterafvoerbuizen zijn 
aan de onderzijde metallisch met dit grondnet in verbin-
ding gebracht, terwij l tlit grondnet zelve weer  verbon-
den is aan de terrein waterleiding, zoodat de denkhaarst 
beste grond verbinding verkregen is. 1 let buizennet iszoo 
ondiep gelegd omdat de bovengrond, vooral tijdens een 
hevig onweer, nat is en dus de beste verbinding gewaar-
borgd is. Zoodra het uurwerk in den toren zal zijn aange-
bracht, moet ook dit aan den afletder  verbonden worden. 

t de beton vloeren dient nog te worden opgemerkt, 
dat deze niet over  hun geheele uitgestrektheid uit een 
aaneengesloten geheel bestaan ; zij  zijn uit vele metal-
lisch niet samenhangende deelen vervaardigd.  loorons 
zijn nu al tleze vloeren onderling met elkaar  metallisch 
verbonden. 

A 
N V A N T

 1.

 1

E E , U N S T - J . . , T . 

T G BESTAA N v. . J 
T(>T BEV< .  B< . 

D i j.1. vierde tie j  tot 
Bevordering tie  Bouwkunst haa g be-
staan, zooals Candidas het noemde: ..tlie het 

jaartal ties Psalmists verkreeg". 
 )och hoe merkwaardig dit jaartal ook in een menschen 

leven is, wilde de jubilarisse deze herinneringsdag slechts 
een bescheiden  laten dragen met het oog op de 
plannen bij het g bestaan. 
 >it neemt niet weg. dat de dag van n toch een 

eenigszins feestelijk  droeg door  een bijeen-
komst, ook voor  genoodigden, p tie feestrede werd 

. i . 
 lordat tleze het w  iord verkreeg, opende tie vo< irzitter , 

tie  A . Salm ('.. . met een e n hij een 
overzicht gaf van tie werkzaamheden in het laatste tien-
tal , dank d aan al len, tli e zich verdienstelijk 
maakten. 

a had onze voorzitter  gelegenheid met een k 
woord als hulde van ons Genootschap een laurierkran s 
te overhandigen. 
 laarna sprak tie voorzitter  van n Vriend 

schap"  te , tie  lee  A l h . < )tten. ()ok hij bood 
een e s aan. 
Na afloop van tie rede van Prof. i Evers verzamel-
den / ieh vele letlen en genoodigden, e  uw 
voorzitter  en s tic eer  hadden toe te behooren 
aan een feestdisch in het „pav i l joen", waar  nog vele har-
telijk e woorden werden . A l s hoogtepunt van 
tien avond hadtien tic feestelingen tie hooge , Pieter 
 'ost een oogenblik in hun midden tehebben.  li j verwaar-

digde zieh voo  tleze gelegenheid uit tie Elyseesche Vel-
den af te dalen en ingelicht doo  „ C a n d i d u s" zijn indruk -
ken van wat hij nu zag in m uit te . 
Wat hij zeide laten wij hie  in extenso volgen : 

 Pt >ST . 

Uvr 't Elyseesche velt ben ick op aerd gekomen 
En heb mijn wegh aenstonds naer  Amsteldam 

genomen, 
'k ( l i n g daedlyck naa  den  lam en trad in het Stadhuys, 
A l seytle men mij : „de n syn niet thuys." 
W at isse toch geschiet met 's s achtste . 
 )at 't so t is van boven en van onder? 

W i e heelt e  in 't gebouw, soo k , 
 )e s , dc schotten aengebrocht? 

W i e t de n te l ichten nvt hae voeghen? 

W a e  sijn de n heen. wier  reden en genoeghen 
Sich eenmael toonden hie  in menigh wij s besluyt? 
lek sie het a l, het is met Aemstels grootheyt uyt. 
't s , se staen e  nogh, tie e marmermuren, 
Sij  sullen seeckerlyck voel eeuwen oock verduren, 

 't w on toch noodigh, tlat het negende verschijn, 
< >m 's achtsten x nakomcl ingh te sijn. 
Comt aen, wie isse nu van 't wonderwerek tie . 
Wie isse tli e 't vermagh? l l i | s nader, 
 l i | toone. soutie , tlat hij tie const besit, 

(>m v ets te maecken, tlat sich meten can met tlit . 
 >c  leer  van , tk- Architect Van Campen, 

e eens myn meeste was, beleefde heel wat . 
 >och nimme  sulck een . als hem nu m 

r  't schenden van syn werek, 't Stadhuys van Am-
steldam. 

\\ at deed tic nasaet nu, om desen  lelt te eeren, 
Van w i f n heel t wel-bouwensconst mocht 

n ? 
n tloopte met sijn naem een e achterstraet, 

Waerin geen enkel huys, den meeste waerdigh, staet. 
s , ick sagh se wel,d'ansienlijckegebouwen, 

W i e  gevels, seggvn sij. sijn reglen . 
 was voo  my, cv lacs, een misselijck gesicht. 

\ \ aer  kreghen, vr< »eg 'k mij alt, die br< idders  inderricht ? 
n nyeuwen t vermocht denyeuweeuwtemae 

s sprack men. tlae  tot nu de s nogh ont 
braecken. 

En ik- gemeyne man, die t zeggenschap tans heeft, 
"slechts om een vol le buvck, doch niet om const meer 

W el heelt men 't v -ck beproeft met stylen uyt 't ver 
leden, 

 socht, vergeefs, een t off bouwstyl, tlie voo  't 
heden. 

Vermocht te geven, wat tk- oude vroeger  gall'. 
Sell's van Palladio cn Scamozzi keeck men a l l . 
En dacht: als ik tic const nae hen laat overhellen, 
 )an sullen rijek e l ien my seeke veel bestellen. 

 av, wie sietter  niet, wat hie  of ginder ? 
Voorwaer  de const die suit of schiet, eylaes, tc cort, 
Wat vint mijn oogh, als 't waert tloo  Aemstels oude 

Al bouconst uitgevoerd! r  als ick dan ten leste 
n bliek t nae den , aenschouwt het een 

gesicht, 
Soo t als 'k nimmer sagh, daer't al in puynen light 
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(resloopt en neergeploft. Waer  de Beurs gebleven 
 (ie d' keyser  van de  had Amsteldam gegheven? 
Waer  stond onder 't Zeyl staetnueen vreemt 

gebou, 
 (och 'k hoorde seggen dat m  dit
e Vismarckt  gansch wegh, geen k meer 

't aenschouwen, 
En  ick ga off sta  'k  sie
't  wel  andre tijt ,  ick  op aert, 
Wie  er  wat de toecomst  nogh baert? 

 Nederlant  weer  wel-bouwensconst verwerven, 
Off.. .  'k  light  op 

sterven? 
 ghilt bestaet er

't  de ambachts-const, waervan
 't

teecknen. 
Een  goet connen reecknen, 

n maeckt  tot f „bouwkundi g 
inghenieur" . 

 van my, dat ick de  sleur 
En cuyten-broeck  in

 ick 't  wie
 verkiesen, en  wat

 waer, dat  de wijs geraeckt, 
Bij  't  sal 't

((ock  mijn  ick wel dickwijlsom de luyden 
Tot clant te knjghen,  wat moeyte

n  Van

En
 leeft dickwijl s last gehadt en akelighe quellingh 

 )aen Stalpaert  het met de  wat
e k is

 geit
 met  dat 't  nochoock soogaet, 

En  in
 haver  geelt  't  se

verdienen. 
 (enck ] (aersijnsemethaertienen 

 tot  voor't  van 't
 wie 't het  uytnoodingthuys, 

Vant  coppelt  er  vier  aeneen tot paren, 
Alsóf) s'alleenich niet tot  werek bequaem en
Tweemael twee sielen  soo gloênd  gesmeet, 
Te  dal
Wie dat van  geesteskint de  en vader. 
Wat  al  bou  te gader  ? 
Sij  dencken seecker  veel,

Wat seer  verstandigh is,  men nietmetgront 
 (at spreecken silver  is, en 't stille-swijghen

En  t veel  niet, dat andren
 (an dat men selve sich profijten  ontgaen ? 

 op
 d'Elyseesché velden. 

 (och  'k daerheen vertreck, en zetel bij  de
Wi l  mijn  biên  deese
 (ie
 laer  jubelfeest gedenckt by 't klincken  bocalen. 
() moge sy met  honderdtal  haelen ! 

t  Van Zuylichem wenschick haer  tot besluyt: 
Vree  eeuwich in, en  eeuwich uyt. 

S . 
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,

 nieuwe  van 
 te

 eveneens. 
Elk  de  zijn

 ontstaat uiteen  blijk t  be-
hoefte

 Veelal
 vraag.

 behoefte sprake kon zijn

geweest  liet
 geven, het  van 

 vele 
 zijne  meedeelen. 

Al s  hebben  deze uitgave toe te juichen.
gegevene worde  die er 

 doel  de schrijver  zich  de eerste 
plaats te  eenheid  te brengen
aantal  kleuren. Vóór

 het tweede,
 niet

 Schr.  aantal elemen-
ten

 kunnen en
 brengen. „O m

 Vormen kunnen  elkaar  betrokken 
 iets

 aanwezig zijn
 tijd .  < (ver  opge-

somde  even-
wicht,

 herinnering 
.,1 (riehoeken bij  „Even-

 de
 wijst 

dat  studie 

ling en  dat met de genoemde middelen het
niet  )e gegeven middelen  ver-
schillende

 van
lingen  te
dus

 aantal middelen om 

 richting denke
 karakter

 typeeren, bij centraliteit b
 in

 vraagstuk  aantal

 tot  vereenigen.
 daartoe het

te
 in  )e schrij-

ver

 oordeelt. 
 vaak ook den tijd , ont-

breekt

 kan hét ongetwijfeld zijn nut heb-
ben  verzameld

Over  evenwicht sprekende  de

 daarna afzonderlijk werd uitgegeven door 
Van  bij  wie het  te

 daarnevens de practische
 Voorde

harmonisch

 waaronder  heel oude; 
 heden

 van te zijn direct 

voorbeelden  depractijk

gegeven ,zóódat  cirkelboog geen
 aangewezen  geter-

mijnden  bezwaren 
 ifdzakelijk  gr<  deze

combinatie
 volstaan. 

 wij
 aan,  wij  (e

 een verrassende schoonheid, 
 alleen;  openen,

 veronderstelling  inderdaad 

 tijden
 gelijkende  Engelschen 

 der
 dezelfde  als deze.  vraag

 dan
 tijdperken.  (e schrijver

dezer  grondconstructies  van gilden
heimen
moeden

 kolomschacht,
 bekend  dikwijl s 

.worden door 
 ingeeft de 

 deze 
 te trekken, dus 

andere  Van deze uitkomst 

 meer  minder  geslaagde ontwerpen, welke 

 v<  sp<  irslagte dienen 
 tlie op dit thema door  wil gaan. 

 vlakornament, van archi 
tectuur, van nijverheid,  van  Veelal 

 aan deze ontwerpen  streng doorgevoerd systeem 
ten  )e  aldus: 

s  of meerdere,  punt of meerdere ge 
geven,  is  in  van

 die daarbij  gevoegd  worden om
harmonisch  te  nu
ol'  gehoor 

 zacht uitgedrukt ,
 daarbij

Als  van dit systematisch
 in tie  meerdere 

voorbeelden van
 voorgezeten. 

 hoofdbeginsel  dit  „Vormharmonie " 
is  te  : „Twe e

 samenhangend  tot 
 worden ;  in

samenstelling tic  tot  worden 
 zijn."  Voor  demonstreeren  de 

 aantal  die
in  de  van

 verhoogen. . 

 >N -:x. 
'cach/c

 van iS  „Architectura "
 over 

Waar  ik altij d  bizondere aandacht
aan dit  onderdeel  bouwwerk, wekte 

 dit  belangstelling, doch
 kunnende gaan  tie daarin ontwikkelde denk 

beelden,  ik  gedrongen  woord 
daartegen  te
k  beoordeelen  in  buitenland in '1 algemeen 

 trappen  te
 dezer  dagen in  opge 

 tot
stelde  leiden),  tlat in  hier  te 

 systematisch te  wordt
 van  is  te  her 

haaldelijk,  ik daarover  collega's
 tie  tie  den  t

 van veel  waag ik te be 
twijfelen.  schijnt te zijn, dat de 
gemakkelijkheid  dalen

 is dit  Ongemakkelijkheid
daarop  in

 in  hooger  de juistheid der ver-
houding  op-  aantrede. e

 dat  van een  van  invloed is, 
 deze niet domineert  steile 

 kan  in 't gebruik. 

helling  de  het gevaar bij
 is  ook logisch, dat  per 
 tegelijk  worden,

dus in  bewegingen belemmerd  zooals in 
 dergelijken,

te  helling

 >ok is  uit  in 
 al te  te 

 in
zijn te  aard
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dat van de  wordt gemaakt, en dan zou een te luie 
trap, hoe fraai van aspect ook, wel eens kunnen blijken 
eer  een gebrek dan een deugd te

e grens tusschen  steil  bovendien moeilijk te 
trekken, tenzij  wij  hoek van  zijnde het midden 
tusschen  intaal  verticaal alsz< todanig

 mij  echter  voorstellen, dat  van grooter 
 dan  tusschen 

op- en aantrede voor  bepaalde soorten van gebouwen 
 bruikbaar en  te  te  terwij l in 

 van  nog  lui genoeg is. 
 geval  op  beschouwd te worden, daar 
 de algemeene  vorm en  van 

de  van invloed  bij  de bepaling der
tusschen op- en aantrede, riet  voor 
bepaalde  gebouwen  daarom  veel 

 dan  in de

e verhoudingscijfers, die  van
Gugel  te keuren. t alle respect 
voor  de  gaven van genoemden prolessor  moeten 
we  op dit

e vanhettrappenvraagstukeenezeer 
uitvoerige en  maakte en  als
daarvan, aanbeval  zeer  eenvoudige verhoudingsbe-

 volgens de .g.  van Joseph Sederl,  het 
uitvloeisel  een uitgebreid  onderzoek 

 groot
e  is een  van .  en . 

 Abscis
 de bij  elkander  behoorende aantrede en op-

Eigenaardig is,  de  laatste getallencombinaties, 
die  op  vrijwel op de lij n 

 de getallencombinatie  Gugel gra-
fisch  vallen de gevonden

 de  Sederl. Een lij n door  deze punten ge-
trokken  met de  gaande door de
de  vond,  duide-

 tlat  aanleiding is, om aan te
dat  geleidelijke  tic verhouding tusschen 

 aantrede,  uit tic  door  de laatstgenoemde 
 op  van aard en 

 veranderen. 
 verhoudingen  afgeleid 

 tie  optrede - ,
 gebruikt, geeft  in

 verhouding,  tic  Sederl 
 tic

Gedurende  practij k  ik  van  ge-
bruik  resultaten

 gevallen waarin ik verplicht  zeer 
 trappen tc

 alle  aanraden
 tc storen  zoogenaamde  tic hel-
 van  bepaalde  gebouwen 

trap  verband
gemaakt  worden  beslist niet te gebruiken, de 
verhoudingscijfers  Gugel, doch  tic
daarvan  tic  van Jozef Sederl

 altij d  raadplegen  vaststellen van op-

Voor  ik  exemplaren van 
tic  beschikbaar. 

 V A N (
 itterdam, 22

 maken  aanleiding 
van  uitnemende wenken
Cuypers  nummer gegeven  verhoudin-
gen van trappen in openbare gebouwen?
van  gesproken,  een,adem met

 schouwburgen,
 aantrede .  hebben.Tenzij 

de  scholen r  en
 bedoeld,  ik met  van meening 

verschillen, want naar  en ik  daarin 
eenigszinsmedespreken -  de traptreden ingebou-

en ,ager  (  meerdere breedte
 dan , bij  een optrede van  a  c
 breedte overschreden, dan

 kinderen met
 luitschland zag ik

met .  altij d  het
op, tlat  kinderen niet  inspanning

 de  onder  van den nood
deugd  beide voetjes op 

 trede ; zooveel treden
t  niet de bedoeling van een trap? 

 (oogachtend, . 

E < . 

Waar  vorigen jaargang  weekblad de 
Amerikaansche prijsvraagregelen gepubliceerd
 tic belangrijkheid dierregelen  leden 

erkend werd,  ook van
 te  de circulaire, die door  het Ameri-

kaansche architecten instituut onder  aandacht  zijn 
 op het

kundig  zijn  voorschriften. 
 le inhoud dier  circulair e luidt

t architectenberoep eischt  zijn
 gaven; aan  archi 
 toevertrouwd waar-

bij  eer  boven  verdenking moe-
ten  handelt  deskundig adviseur  zijn 

 advies  zonder  nevenbedoelingen zijn; 
hij  regeling der juridische 

 irdrongen  van de
 collega's en ondergeschikten en ten  beoefent 

hij  dat groote verantwoordelijkheid eischt 
ten  het publiek. e verantwoordelijke 

 niet verlicht worden, tenzij  zijne denk-
beelden, leiding en  eerbied en vertrouwen ver-
dienen. 

 laar  't niet mooglijk  voorschriften te geven  alle 
bijzondere verplichtingen van den  ten op-
zichte  het  enz. 

 principien  leiding
dienen. 
.1 letstandpuut van den  leverhouding van 

 architect tot  is die van deskundig advi-
seur, wanneer  zijn  aannemer

 daarin aanwijzen als officieel 
beoordeeler  van  condities,  ontstaat
ding. 

 Voorloopige teekeningen  begrootingen.
 architect zijn werkzaamheden aanvangt, dient 

 zijn  te  van
 gereed maken der  teekeningen en be 

 de

verplicht  begrootingen te maken, doch hij 
heeft  zijn client te  op de
waarde van  schetsbegn totingen  becijfering 

 mooglijk is na voltooiing der  plannen en het be-
stek. 

n  bindende  >p-
gegeven voordat de  voltooid zijn, dan zal de 

 bevoegdheid  dusdanige toevoegin-
gen te  die hij  acht. 

 Werkzaamheden betreffende toezicht en expertise. 
\ oor  alle werkzaamheden uitgezonderd de eenvoudig-
ste is 't  het belang van den lastgever  dat een opzichter 
ol teekenaar  de werkzaamheden

 vele  zal 't voor  den lastgever  wenschelijk 
 adviseurs op  ol

 gebied te bedienen,  de architect de aan-
dacht  te
 >c  't

tic  aan te  en zullen dezepok onder 
 hoofdleiding  worden, ofschoon de honoree-

 den lastgever  geschiedt. 
.  het

 te  als een  vanhonoreeren. 
 le  of  het  tic  waarde 

 diensten, het practische inzicht of andere om-
standigheden rechtvaardigen

 de  aangegeven. 
g van n de

 werkzaamheden  in
 tot  ol zal hij

ontvangen dat  verhouding staat metde verantwoorde-
lijkhei d en de aard  diensten. 

 verplichtingen als  met 
meerdere nauwgezetheid  en de eer 

 het  staan in  verband hiermede. < r 
 mogen experts wedstrijdbekroningen 

met  ander  deelen of
 aannemers en  learchitect 

zal den cliënt adviseeren  den
 zijn  het

 loor  inschrijvers uit tenoodigen 
en tic opdracht  aan  te  die 
betrouwbaar  en zaakkundig  hij  de be-
langen  cliënt. 

 Verplichtingen  tic  Wanneer 
 architect beoordeelt of  en

 uitgevoerd,  hij  te dragen dat 
 teekeningen en  volledig en

 en hij  aannemer aansprakelijk 
 voor  architect) ol 

trachten de verantwoordelijkheid van  al te schuiven 
 onbegrensde  in het contract of bestek. 

 Belangen e  mag 
direct  indirect  de  'leveran-
ties. n hij  financieel  bij  bouw-
materiaal,  hij  't niet  of gebruiken zonder 
voorkennis en  van  cliënt. 

 Accepteeren  of e 
 zal  of

 aannemer  of ander  belanghebbend per-
soon  dan  cliënt. 

 Aanmoediging  goede arbeidskrachten.
grooteinvloed en  ai chit  met
oordeel  worden. < t hij

 veroordeelen, zal hij  goed werk moeten bevorder 
 teekenaars en arbeiders

inzicht  beloond en aangemoedigd 
 worden  de architect  blij k geven zijner 

waardeering ten  het  en de werk 
 van

 Aanbieding van gratis diensten, 't Zoeken naar  een 
 cn  beroepsdiensten  ver 

goedingaan te bieden, ondanks de waarborgen  per-
soonlijke of priv é  tot

 het beroep 
en is te veroordeelen. 

 Ai l verteeren. — Adverteeren leidt tot verlaging van 
de beroepswaardigheid en is dus te veroordeelen. 

 op gebouwen en t gebruik
 Plaatsen  den  architect op  in 

aanbouw  is te veroordeelen, doch
eenvoudige naamaanduiding  het 

 heeft de instemming  het
 let  initialen van het lidmaatschap  het 

 is  te
dient mede tot verspreiding van de eer  die het gebruik 
dier

 Prijsvragen.  niet  prijs-
vraagals deelnemer ofjuryli d of deskundig-advist ur zijne 
diensten  indien de prijsvraag niet geregeld 
is ol  tic  het 

 tic bekroonde, zal hij 
niet  het  te verschaffen, waarvoor 

 prijsvraag is
j  trachten invloed uit te oefenen op den uit-

slag van  prijsvraag, waarvoor  hij  heelt 
 Tenslotte  hij  de

 niet aanvaarden, indien  het  prijs-
vraag' is  waarbij  hij  adviseur
diensten verleende  het
gramma of als juryli d bij  het beoordeelen. 

 Een architect  de beroepswaardigheid 
of de  ol  een medelid
niet valsch of arglistig

 < e  het  anderen.
 tot  werk aanvaar-

den indien  het  is
 ol vergoedingskwestie of indien oorspronkelijk 

 ander  architect  de werkzaamheden belast, deze 
opdracht op onbevredigende  tenzij 

 kwesties  of rechterlij k zijn beslist; 
ol  tic oorspronkelijke architect

 rechtswege te doen  evenmin  hij 
 de opvolgende architect te onderkruipen, het 

 de  in 
de hangende kwestie  is. 

 Plichten ten  teekenaars en jonge bouw-
kundigen. — e  die de architectuur 

 hun  van 
dienst

n de  opleiding  ontvangt op 
het  den architect, zoo  naar 
zijn  opvoedende 
raadgevingen, Een architect  zijne teekenaars steu 

 in 't zich  maken  opvoedende ontwikkelde 
hoedanigheden. 
 lij  zooveel  scholen en  die een 

bouwkundige opleiding beoogen  steunen, want 
 opleiding is noodzakelijk

kundig  niet genoeg aandrin-
gen op het  de

8.  ipzichte  het  en
Een  steeds bedacht zijn  publieke 

welzijn en  eigen ontwikkeling deel moeten ne 
 stroomingen, die van



17i) A 177 

kunnen zijn.  lij  niet handelen tegen wettelijke voor-
schriften ofbelangen van het publiek,
van zijn  Een architect  de officiêele autoriteiten, 
die belast ziin  het  het bouwen, in de uitoe-
fening van hun  zorg-
vuldig rekening houden  voor 
schriften en indien  ol  voorkomt, 

 hij  veranderd te krijgen. 
10. Beroepsaanduiding. —  mag verwachten, 
dat hij  die  titel  van architect.de kennisen het 
vermogen  om alle bouwkundige werkzaamheden 
die hij  onderneemt, geestelijk  in beeld

 de

 1.1.

.1.

 ongeveer

 x

 1
'1

 Lux

 G.

 (11;,
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c notulen werden voorgelezen en goedgekeurd. Ter 

sprake kwam het agendapunt „koninklijk e goedkeuring 
op de statuten der  club"  en werd besloten deze aan te 
vragen. 
Verder  werd besloten een schrijven naar  's landsregee-
rin g te richten met het verzoek de oude gevel van het 

, ( e (inicht, te behouden in verband met 
den bouw van het nieuwe Postkantoor  daar  te plaatse. 
Een voorstel van den heer  G. C. B. van k om pogin-
gen in het werk te stellen, de a kloostergang voor 
het publiek toegankelijk te krijgen, werd aangenomen. 
 lierna hield de heer  W. n een voordracht over 

restauraties, waarvan resume volgt. 
Niets meer  aan de orde zijnde werd de vergadering ge-
sloten. C. E A A S ,

. P.J. . . 
Op 's mans Ŝ en verjaardag behoeft men dr. Cuypers 
niet geluk te wenschen in de strikt e beteekenis van het 
woord, want hem viel als werkman en kunstenaar  al het 
wenschelijk geluk in ruime mate ten deel. 

t eenige wat men hem nog toe wenschen moet, is, dat 
hij  nog vele jaren het hem te beurt gevallen geluk mag 
genieten. 

e grootste voldoening, die dr. Cuypers op zijn ouden 
dag smaakt, is wel te zien, dat, terwij l hij  jaar  geleden 
allerwege in zijn werk werd algekeurd en gesmaad, deze 
cacophonie thans heeft plaatsgemaakt voor  een lieflij k 
concert van de meest melodieuse loftuitingen. 

t was in  dat Cuypers, die tot dusverre eigenlijk 
alleen voor . kerken en kloosters gewerkt had,door 
's lands regcering op allerlei wijzen in dienst werd ge-
nomen. 

e voornaamste en de eenige geretribueerde op-
dracht was de bouw van het , een zaak van 
niet geringe beteekenis. 

t kon niet uitblijven , dat een en ander  den naijver, de 
afgunst, de jaloerschheid, den nijd van een groot aantal 
Noord-Nederlandsche architecten gaande maakte, van 
welke velen zich verbeeldden, veel beter  tlan dr. Cuy-
pers in staat te zijn een monumenteel museum te maken, 
en de overigen ook zonder  dat bewustzijn den man zijn 
succes misgunden. 
Eer hem de opdracht werd gedaan, stookte men openlijk 
en in het geheim tegen hem. Een concurrent wist g 

Willem . die nooit aan architectuur  gedaan had, der-
mate te bepraten, dat deze drie maanden lang bezwaar 
maakte. Cuypers tot architect van het m te be-
noemen, alhoewel de jur y hem nagenoeg eenparig had 
aangewezen; en toen het den minister k Sr. 
eindelijk gelukte 's konings handteekening te verkrijgen , 
bleek Zijner s besluit versierd met een konin-
klijk e critiek over  de breedte van de kroonlijsten en der-
gelijke nesterijen en vergezeld van de formeele op-
dracht, om aan Cuypers mede te deelen, dat. „naar 
's s oordeel zijn ontwerp meer  had van een boter-
bal dan van een museum"; aan welke opdracht met nauw-
gezetheid is voldaan. 
Gedurende den bouw van het museum versaagden de 
nijdassen niet en bestookten zij  Cuypers en zijn werk 
met de taaiste volharding. 

d onderscheidde zich een architect in parti -
bus, die nooit een kippenhok gebouwd had, maar  de ver-
gadering der j  tot bevordering der  Bouw-
kunst jaren lang gewoon was met eindelooze redevoe-
ringen en toasten op te luisteren.  )it individu gebruikte 
den vrijen tijd , welke ruimschoots zijn deel was, omtal-
looze anonieme brieven te pennen, waarin hij  tie letlen 
der Tweede r tegen Cuypers en diens museum 
trachtt e op te zweepen. 
Een prachtig en gemakkelijk middel, om het publiek op 
te ruien leverde de omstandigheid, tlat Cuypers n 
was en dat zijn aangehuwde broeder, Alberdingk Thijm , 
en zijn Siameesehe broeder, de ondergeteekende, ook 

h waren. t m was tlan ook nauwelijks 
tot de fundamenten gevorderd,  het werd gedoopt als 
een abdij, een seminarium en een aartsbisschoppelijk 
paleis. 

t was wel eene physieke onmogelijkheid, tlat een en 
hetzelfde gebouw tegelijk op drie modellen zou kunnen 
gelijken, maar  zoo nauw behoefde men het niet te nemen. 

e e Noord-Nederlander,  tie meest 
verdraagzame en intelligente, is in zijn diepste intimitei t 
altij d een beetje anti-papist en allicht vatbaar  om kippen-
vel te krijgen, wanneer  men hem spreekt van abdijen, 
bisschoppelijke paleizen en semination, vooral wanneer 
tlie op 's s kosten wortlen gebouwd. 
 lezelfde tactiek volgende, wierp men Cuypers ook naar 

het hoofd, dat hij  trapgev eitjes en traptorentjes bouwde 
en glazen in lood zette, alles afdoende bewijzen, dat hij 
tie maatschappij  trachtte terug te voeren naar  de don-
kere middeneeuwen  naar . hetgeen precies het 
zelfde is. 

http://zood.it


Aldus wist  die dagen Cuypers te  in
kunstmatige atmosfeer  van reactie en ultramontanisme, 
zoodat vreesachtige  begonnen te aarzelen
te naderen. 

 de  van  jhr . ,
dat  evengoed  Cuypers in  het 
Centraal-Station te  te  hij 

 de opdracht niet  te geven dan met toevoe-
ging van  architect Van Gendt, die 

 de helft
 leze ministerieele diplomatie  echter  ontoereikend, 

 paai'  meter  boven het 
 uitstak,werden de  van

van dr. Cuypers  en  het onbeschaamdste 
 vertoond, dat ik ooit in mijn

 van  tot
 voorzitter n aan 

het n  dr.  a
-voorzitter  sluw-georganiseerden

 waarvan de  wasde'lweede r te 
verzoeken, het daarheen te

 het  worden
 in de verschillende afdeelingen der t 

schappij  verzoekschriften te  teekenen,  waar-
mede  Van Vloten  belastte.  op
requesten de  van  stumpers verzameld 
had,  het hoi  volgen, en om  de

 te  van de aanwezigheid van dr. Cuypers 
als onder-voorzitter, werd het  bijeengeroe 
pen  werden de leden  individueel uit-
genoodigd  aan tie  onderteekenen ! 

 struikrooversonderneming  jammerlijks t 
fiasco. 

d  tot
 gekel  Cuypers'praestatiën dooi* 

 onedele beweegredenen  ingegeven  werd 
 telkens verrast  tie  w  aardeering, 

 Cuypers in  buitenland vond; l
tute of 1  vereerde  groote gou-
den medaille; het Fransche  tot 

 correspondeerend lid, onderscheidingen, die
 Nederlandschen  waren te beurt 

gevallen ; dit  tot nadenken. 
 let  ellendig optreden van  fijne archi-

tecten,  gaan,  Cuypers
tie der(  el ijk  worden  luwd,
aanvankelijk  succes  in  Tweede 

 één  meerderheid in  lichting werd 
 desniettegenstaande dr. 

 in
hij  weldra  hoofdrol vervulde, en gelukkig ook, want 
ik  vast,  ik bedenk,  er  van deze 

 zijn  irden, indien Cuypers

k  al  wat lang stilgestaan,om beter 
 te  laatste  let 

 is thans heelemaal gekeerd
 tic  Cuypers  prijzen,  loven,  te jui-

 loorde eerlijken -  er  gelukkig  tijde in 
 geschiedt  uit v<

tuiging; bij  tic anderen  tic ge-
dachte, tlat Cuypers  dag  opdrachten 

 zij
 dit  dr. Cuypers  tlat 

hij
meister,  voorbeeld voor  glorie 

 Nederland,

 giftig-
 pijlen,

 architecten vinden
 petitionementen organiseeren

 van  ach-

Cuypers  philisooi
wijl s gelegenheid
waarmede  gemeenste aanvallen langs zijn koude 
kleederen liet afloopen,  bewonderen  vuilste 

 medelijdend schouderophalen beant-
woordde
in toestemde  te nemen in technische commission 

 geniepigste ! ! , in
geleid  gesterkt

 dat zich teekent in de spreuk: 
„  >oe wel  heeft natuurlij k geen behoefte 

pers  voldoening
brengselen van  onvermoeibaren  allerwege 

 bewonderd. 
 verdienstelijke

 gestorven  voordat  dat 
het derhalve  voorrecht is, wanneer  het iemand ge-
geven  wonen. 

E . 

 B< W
T E X

 doel
te  is h Pfeiffer, de zakelijke 

 tentoonstelling, met medewerking van 
Baurat Enke, Oberbaurat  Prof. . Graul , Gar-
tendirector  Baurat , Stadtbauinspector 

 Oberbaurat  in g en geh. Baurat 
Wischel in 1 )resden,  uitgegeven, waar-
aan  volgende  ontleenen. 

 wereldtentoonstelling komt de grootsche strij d 
 volkeren op  van het moderne  tot 

uitdrukking .  vraagt men zich wel eens af, ol 
 algemeenheid der  wereldtentoonstellingen, de 

afzonderlijke  van  tlie
tlie  in verband met  cultuurleven toekomen.w
het  duidelijk ,  bij  wereld-
tentoonstelling,  het

 >aarom, de  dringt er  toe,
 gebied van onsgemeenschaps  industrieleven, 

afzonderlijk op  groote wereldtentoonstelling te be-
handelen. e  in 

 gehouden, was de internationale -
 in

 in  het denkbeeld  we-
reldtentoonstelling voor  en woningwezen te hou-
den,  voor  eerste  en
voor  wereld

 vooruitgangen op het gebiedvan  geheele 
bouwwezen.  >e  menschheid  in innige 

 )e glanstijden van de 
 in alle tijden in de werken der 

 vernevenste uitdrukkin g gevonden. (lok 
heden  verhouding tusschen bouwont-
wikkeling en de  < mze .1. de

 sociale
zonder  den technischen  gebied

 Evenzoo wekt het  het 
wereldverkeer  bouwwezen  tot  e 
daden  )e gedachte, een wereldtentoonstelling voor 
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bouw- en woningwezen te houden, kan men daarom als 
een echt kind van onzen tij d aanzien. 
 )e internationale bouwvaktentoonstelling g

die in alle kringen de levendigste belangstelling vindt, 
zal een oppervlakte krijgen grooter  dan die te 1 >resden 
en Brussel. t terrein ligt buiten de Zuidoostkant van 
de stad, doch hooger, zoodat men een ver  uitzicht heelt 
over  de stad. e tentoonstellingsgebouwen liggen in een 
rijk e tuinaanleg, verlevendigd door  waterpartijen en 
fonteinen. t geheel echter  wordt bekroond door  het 

geweldig groote, monumentale bouwwerk, het meer  dan 
. hooge „  Völkersehlachtdenkmal", dat de hoofd-

straat van de tentoonstelling architectonische grootsch 
afsluit, en een onovertroffen achtergrond vormt. 

n rekent op een buitengewoon groot aantal bezoe-
kers, omdat behalve de groote menschen massa's, die 
's jaarlijk s naar de jaarmark t komen, en detallooze be-
zoekers, die tegenwoordig zullen zijn bij  de onthulling 
van het „\'<")lkerschlachtdenkmal" , er  een onbereken-
baaraantal vaklieden zullen komen. 
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-  heeft zich  opgaaf gesteld, 
een duidelijk , heidei beeld  het

 zoowel 
 geven. 

 geweldige  in goedgeordende en overzichte-
lijk e wijze worden gegroepeerd,  dat de wijdvertakt e 
deelen  bouw-tndustrie

 zien

 bereikt. e
 laten  welk

de vooruitgang  bouwwezen.
 die over  zijn schoolwezen spreekt.)

 zal  zelfs
lossing van gewichtige vraagstukken, zooals  aan-

Eindelij k
 van  bouwwezen,  in geëigende gevallen 

ethnologische paralellen
 laten  van de  volgen: 

.
 groepen: 

ii. ondergrondsche werken; 
c bovengrondsche 

e.
f.  en parkaanleg; 
g.

.  bureaumid-
delen ; 

. Bouwstoffen,  vervaardiging en ge-
bruik ; 

11.  steenbewerking en steensamenstelling; 
 -samenstelling; 

<. ceramiek; 

 beton en betonijzer; 
./'. stucadoorswerk; 

 teerproducten; 
i. isoleermateriaal; 
/. naadlooze

/. metaalwerk; 

//. verwarming; 
 verlichting; 

A
11. dakbedekkingen; 
/-. schilderwerk; 
s.

Afdeeling . ,  en gereedschap in 
 bouwvak,  de bearbei-

ding
 groepen : 

11.  tot hulp bij
li.
e. ,.

e. machines
 hulpmiddelen

 V (  hypotheekwezen,

 fabrieken 
 tegen 

n. luchtververschings-, stofreinigings-  ontsmettings-

b. badinrichtingen, volksbaden, fabrieksbaden, wasch-
inrichtingen, slaapzalen, kleerruimten,

c. straatreinigingswezen; 
 kleeding  zijn

 gevaar
bandkasten,

 schaftlokalen
e.

. Tuin-,  sportwezen. 
Afdeeling . ( k van

 zien  tuinstad 
..  afzonderlijke plaats
verlangen naar  decentralisatie en  en 

e  die
 van

éénrailspoor met de bouwtentoonstelling
 en 

 tuinstad
 Ovn familie,

 en
tuinhal,  aansluitend  luchtbad met
hallen  de

 schilderateliers

 en
Als  aangezien 
het feit,

 aanbouw

grootste  de

 plaats
Van

van de perronhallen, waarvan de
 de

 uitgevoerd,  net . boven
perron opstijgende dak

 bezienswaardigheid

 geworden. Voor de gróotsche aan-

bouw,
de  oppervlakte

' mi- ' 

1 * 

 werken met dit
k

 dat de
 volgende jaar

 daar
langrijk e  de  samenleving 

. 

Wij  1  X.  volgende 
rectificatie: 
n het  voorgaand nummer) over  de

 en
geslopen,  gerectificeerd

 waaraan de
 vervangen

 de  en

E T E . 

„1

 waardig 1  dat  de
 rijksoverheden, 

s  Nederland." 

s  „Archi -
tectura"  No. i

 is  op  leden
het Verbond  Nederl. n 
het  te  grondslag 
die de  kan  op 

 waarvan zij
 te dragen  de  garantie  der 

geldleening groot  f  waarvoor
 gedurende -tal jaren ge-

zamenlijk  de geregelde be-
 van f  Aangenomen dus dat 

de  te
zou

Over dit bedrag  de
aansprakelijkheid uit indien de
welke geraamd  op  jaars, 

 te  bijna 

 de exploitatie-begrooting  mij  de over-
tuiging  veilig

voor./'  worden aangesproken.  be-
drag dan wél  ik niet te
doen  zeer  buitengewone omstandig-
heden

 uitzondering,
 de zaak tc opti-

mistisch  te

http://Custaka.lv
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Na deze zakelijke n gelden voo  ons, leden 
van het , e  w'ons n 
voelen ons deel bij te d iagen tot de stichting van het 
 luis.  >ie g is t in den aanhef van deze 

, de woorden van den hee . 
A l s leden van het Verbond behoeven wij een zetel, een — 
het l punt, het m onze  gemeenschappe-
lijk e , het uitgangspunt onze gemeenschappeli jke 
acties —, ons eigen huis. 
Zoodra het t belang, de e e van 

t tot ons is , het p van één 
e eenheid in de e p 

bij iede  onze levendig is ; dan zullen wij in 
het Verbondshuis ons huis n en een steentje 
willen n tot zijne schepping. 

t schijnt dat dit p bij de n s 
mee  en bete d gevonden heeft dan bij  onze vak-
genooten, te n althans naa hel e 

e onze p d is in de lijst 
de s n . 
 >it is, naa 'k , echte niet , niet uit 

k aan belangstel l ing; doch mee omdat men geen 
haast gemaakt heelt met het inzenden van de betreflende 
biljetten. 

n stelle echte niet lange uit, men e niet 
uitsluitend zakeli jk, men late ook zijn l 
medespreken en : men late niet al zijn enthousi-
asme fnuiken doo  al te zakel i jke . 
W i l men nog t wat mee van de zaken weten, men 
\ e den hee n , t  te 

, toezending van de bekende , de 
g de  exploitat ie en l ook een inteeken 

biljet, of . voo  eene e tot ten hoogste
en helpe aldus de verrijzin g van ons huis bespoedigen. 

G.J. , 

N 

E N E E G E N 

E . 

j het bezien de  inzendingen kwam de vraag bij mij 
op. s het verdedigbaar  ten opzichte van de andere 

s dat aan het best e p de 
e s is toegekend en wel op d van de vol' 

gende < . 
Zooals van zelf t heeft de jur y e eischen hoog 
gesteld, zoodat slechts enkelen in een ge lukk ig geslaagd 

k n zouden kunnen . k 
in het t n is dan ook , vaak on-
meedoogenloos. Goede kwal i tei ten n ampe ge 
noemd, zwakheden g gegeeseld. 
W a a  nu het hoogste geeischt , mogen daa  bij 
een n s die zwakheden (.eveneensin het rapport 
genoemd) n te  zijde gesteld. Zou het ten opzichte 
de n juiste  geweest zijn om die n den 

n s niet toe te kennen. 
 li ivendien gal een e g mij stof tot deze 

. s d in het p mede een 
eisch geweest bij de . t p -

d is  en iede  is in e mate 
be ïnv l oed doo s of n e kunst-
uit ing, doch de t in de figuurlijke -
l in g van het e p met n uit de beschil-

g de l van den A. N. . B. o.a. de 
vrijheidsfiguu r  is m. i. zoo d zij het dan ook in 

n m en de omlijsting plus de indeel ing van 
het geheel zoo in het zelfde  van het biljet voo
„d e " dat wij moeten . s dit p 

beinvloed door het werk van den heer d t
is het brutaal weg copie". t ontwerp geeft ontegen-
zeggelijk den indruk van een mooi werk en staat als 
zoodanig vooraan, doch het trof mij  dat het eerder een 
muurschildering kon zijn dan een reclame biljet voor  de 
straat, dat. hoe beschaafd ook van expressie den voorbij -
ganger  niet in onwetenhcid mag laten, vooral in het 
opschrift, betreffende de bedoeling der  reclame. Opk 
hier  kan eenige wijziging ingebracht, doch zou op deze 
wijze doorgaande niet nog een enkel ander  ontwerp
een goed biljet te verwerken zijn. 
 loewel het niet de gewoonte is op een jur y beoordeeling 

te interpelleeren meen ik het van actueel belang tot het 
vormen van zuivere denkbeelden deze vragen en be-
schouwingen in dezen vorm onder  de aandacht der  Jury 
te brengen. 

Amsterdam  J. B.

. 

,  E.J. , E 

V A N A N A N T G E  E N  ) E  ) O E S . ,

n veertien hoofdstukken behandelt de schrijver  het vak-
onderdeel: „dakbedekkingen" , onderscheiden naar  den 
aard en het toe te passen materiaal in even zoovele 
soorten ol constructies. 
n het eerste is de gebakken pan aan de orde als de 
meest bekende en meest toegepaste bedekking, in de 
tweede plaats gevolgd tloor  de cementpannen; vervol-
gens de leien als natuursteen en de kunstleien (eternit). 

n volgen de metalen, zinken, looden en koperen da-
ken; cn mi die van asphaltpapier,houtcement en cement-
mastiek, de ijzeren, vervolgens de glazen. a vol-
gen riet en stroo, hout en ten slotte gewapend beton; 
terwij l deze alle nog 's in het laatste hoofdstuk tie revue 
passeeren in algemeene beschouwingen; waarop nog 
een aantal tabellen volgen met betrekking tot hellingen, 
formaten en gewichten. t onderwerp is vri j  wel vol-
ledig behandeld. 
Bij  elke toepassing, afgeleid van den aard van het mate-
riaal, zijn meerdere afbeeldingen gegeven, meerentleels 
van bekende constructies. Voor gevorderden in de 
practij k geelt bijgevolg dit boek dus weinig nieuws.  let 
kan evenwel voor  dezen zijn nut hebben doordat het de 
vaak achteloos voorbijgegane eenvoudige zaken, waar-
van echter  toch de deugdelijkheid van het bouwwerk 
grootendeels al hangt, duidelijk naar  voren brengt, 
lichter  voor  deze catagorie onzer  vakgenooten is het 
boek niet geschreven.  )e schrijver  zegt n.l. in diens 
voorbericht o.m.: t boekje is in de eerste plaats be-
stemd voor  den aanstaanden bouwkundige. t is van 
algemeene bekendheid, dat de kennis tier  dakbedek-
kingen bij  vele bouwkundigen heel wat te wensehen 
overlaat. n tlit werkje wensehen we een beknopte ver-
handeling daarover te geven; zoodat we vertrouwen, 
dat na bestudeering de opzichter  voor  toepassing in de 
practij k voldoende kennis zal hebben verkregen om de-
constructie goed te do enuitvoeren. Studeerenden voor 
dc examens, ingesteld doorde . tot Bev. der  Bouwk. 
en voor  sommige middelbare teekenacten kunnen in dit 
werkje alles betreffende dit onderwerp vinden, wat zij 
voor  deze examens hebben te weten". n moge het met 
sommige der  aangegeven samenstellingen en onderge-
schikte details niet eens zijn, zonder  twijfel zal ieder 
practicus het boekje wensehen in de handen van zijn jon-
gere broeders, die er  zeker  hun voordeel mee zullen 
weten te doen. . 
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N U N G S - , A N  „ ,  pag., ruim 
 af beeldingen, prij s , i n prachtband . 

j den ui tgeve  A lexande , te  larmstadt, zul len 
s een aantal deelen , teza-

men vormendeeen „  landbuch neuzeit l iche Wohnungs-
kultur" .  >it boek. tlat in een t aantal al beeldin-
gen getuigt van het wezen tie  hedendaagsehe  luitschc 

, vertegenwoordigd tloo s 
meest be-en e , heelt ten tloel het koop-
krachti g publiek tot het e inzicht te n van 

 hunne binnenhuizen niet, en hoe tleze vvèl moeten 
zijn, en om in steeds wijder g het p te verleven-
digen t technische en aesthetische kwal i tei ten 
van tie e n de  dagel i jksche -
len en tie inrichtin g tie  woning. 

Tot dit doel n zoocven, als e van de , 
tic band  inhoudende een keur  van slaap-

, kleedkamers, - en kinderkamers, bad-
kamers, enz. enz. van s als . . Behrens, 

. Bertsch, Campbe l l, prof. J. , . ( i . -
zendorf, . o , . Albin , . . 

, . A . Niemeyer, . Bruno Paul, . . 
, . E. v. Seidl, C. Witzmann en vele 

. 

Zooveel . zooveel verscheidenheid. 
n dezen band zijn afgebeeld zee e , 

, minder e en  eenvoudige inrichti n 
gen. Vooral tli t laatste kan van belang z i jn; wij l velen 
nog steetls van meening zijn. tlat goetl, mooi en kostbaa
in het meubel t onafscheidelijk zijn. n kan 

s voo  matigen s  een goetl meubel ge-
maakt n en goetl is in tlit geval meestal mooi ook. 
Ten slotte zij , dat tie technische uitvoering van 

het boek vol n wein ig te wensehen overlaat. 
t hoeveel waardeering wij  tlit alles ook beschouwen, 

toch blijv e niet , tlat hetgeen onze oosteli jke 
n ons te zien geven niet ons  lol landsch gevoel 

kan bevredigen, en we toch een andere gewaarwording 
ondergaan als we k zien van onze s van 
tien n . Veilig meenen w e te mogen zeggen, 
tlat deze in het „ncuzc i t l i g c" verder  zi jn. . 

( l E . 
Een onlangs tloo  den Architect Scheurembrandt voor 
eene Berlljnsche n g gehouden 

t geeft, volgens tic „Bouwwereld" , een be-
langwekkend t van ( d e . 
 >e . wees e  op, tlat in tic  tot nu toe 

niets over  tie nationale e  te vinden 
is, en tlat ook s aan tie  loogescholen iets positiefs 
over  tlit onderwerp gezegd . Over  het algemeen 

h een echt h bouwtype niet erkend. Bij  ge-
k aan e gegevens h tie e 

architectuur  mee als een slechte Byzantijnsche bouw-
kunst beschouwd. Op grond van zijn g n 
in , j hij ijveri g studies gemaakt heeft en 

e n opgedaan, noemde spr. tleze op vat t ingen 
foutief en bewees dat tloo e lichtbeelden. 
Er  bestaat, volgens spr., een groot onderscheid tusschen 
tie Noord- en Zu id e . n het hooge 
Noorden, k in de gouvernementen Archan 
gel, Wologda, < , Nowgorod en aan tic s en 
op tie eilanden de  Wi t t e Zee, aan tie , vindt het 
zu ive h bouwtype zijn .  [ierheeft het 
zich van tic tode tot de tóde eeuw van het primitiefst e 
begin tot een eerbiedwekkende kunstuiting, ja. tot eene 

k monumentale nationaal h kunst ont-

wikke ld. Uit tic l ichtbeelden van O ud è houten 
n nut hunne e en juist e ver-

sieringen, bleek een buitengewone kundigheid van tien 
n , welke bekwaamheid tot dusver 

onbekend was. . vestigde de aandacht op het ver-
bazingwekkende kunnen deze n bij de 
behandel ing hunne e détails. e 
kunstvaardigheid wekt nog mee  bewondering, wanneer 
men bedenkt dat de e timmerlieden niet 
met potlood en papie  konden omgaan en slechts met 

e n uit het e hout tlie e 
e n aan tie omli jst ingen van 

deuren en s de , aan tie afwerking van 
het  en aan de zoogenaamde „koningspoort " 
schiepen.  let is zee  te n tiat onze musea geen 
tie e n uit het Noorden en eigen-
lij k geen voorbeelden van tic zoo e en veelzijdige 

e kunstnijverheid bezitten, hoewel het nu nog 
mogelijk zou zijn mooie kisten, spinnewielen, ka-ten, ge-
dreven metalen voorwerpen,maiolika's,emails, woel-els. 
borduurwerken, enz. tiaa  te .  >c bouwkunst, die 
uit het n van d stamt, heeft t loo  haar 

e on tw ikke l ing als voorbeeld gediend e 
e nationaal- e stijl tlie tic groote gebouwen 

te u en in andere steden schiep.  >eze stijl heeft 
nuts gemeen met de Byzantijnsche bouwkunst. 
 )e invloed van deze is wel in eenige n en mo-

tieven waa  te nemen; tloch tleze is niet zee  diep door-
gedrongen. e toepassing van aan tie Byzantijnsche 
kunst ontleende motieven vond slechts plaats naast, en 
onderschikt aan, tie zelfstandige on tw ikke l ing van den 
houtbouw. j tie e n is hun invloed 
nauwelijks merkbaar. n moet tlit daaraan toeschrij\ en 
tlat ile Byzantijnen geen gebruik maakten van tien hout-
bouw en hunne  z ich ook voo  deze bouw-
wijze niet leende. 

 >e veel verspreide meening dat het < »ud h 
s uit Finland stamt, weerlegde spr. en toonde 

tli t aan de hand van lichtbeelden aan.  hiarentcgen kon 
hij in tie e grenslanden een bepaalden in-
vloed van West-Europa aanwijzen. t karakter  dezer 

n is echte in beginsel afwijkend van die in 
, zoowel in de n als in het 

uitwendige. 
. wees e  op, dat het belangwekkend zou zijn deover-

eenkomst te bestudeeren tusschen de ontwikkeling der 
bouwkunst van - en d en tli e der 
Westel i jke grenslanden met Slavische bevolking. 

V A N . 
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Ons Bestuur  ontving Je navolgende brieven. 
Amsterdam, i

Aan tic Besturen tier  Constitueerende Vereenigingen. 
WelEtlelgeb. , 
n aansluiting op ons advies van den jen tlezer, heeft de 
Permanente Prijsvraag-Commissie de eer  in kennis 
te stellen tlat zij  tien ien tlezer  van het bestuur  der 

j  Nederlandsch Sportpark te Amsterdam 
het bericht ontving dat het de door  haar  gewenschte 
aanvulling van art.  van het programma, omtrent de 
schadeloosstelling uit te keeren bij  het niet voor  uit-
voering aanwijzen van het tloor  de jur y als eerste aan-
gewezen ontwerp, niet wil aanbrengen. 
Aangezien dc Commissie aan het slot van voornoemd 
advies de voonvaarde stelde tlat tot mededinging aan 
tie prijsvraag kon wortlen geadviseerd indien wertl 
tegemoet gekomen aan de door  haar  gemaakte beden-
kingen, en tlit nu, althans wat betreft de afw ijkin g van 
het artikel tier  A. . aangaande de hiervoren bedoelde 
schadeloosstelling, door  het Bestuur  voornoemd zonder 
opgaal van redenen wordt geweigerd, ziet de Commissie, 
zeer tot haar  leedwezen, zich verplicht de mededinging 
aan deze prijsvraag te ontraden. 
Zi j  vindt vervolgens in het feit dat de architect-juryleden 
medewerkten aan de samenstelling van een prijsvraag-
programma tlat op een belangrijk punt in strij d is met 
tie A. , aanleiding om in een nader  aan de Constitu-
eerende Vereenigingen uit te brengen advies, daarop 
terug te komen. 

e Permanente Prijsvraag-Commissie 
w.g. A. . , Voorzitter 

„  C. N.  (  Secretaris. 
. E , Penningmeester. 

Aan tic Besturen der  Constitueerende Vereenigingen. 
WelEd. geb. , 
Gevolg gevend aan haar  voornemen, uitgedrukt in de 
laatste alinea van het advies, dat de . . U dd. i 
inzake tic prijsvraag van een Stadion deed toekomen, 
heeft zij  de eer  U het navolgende onder  de aandacht te 
brengen. 

e P. P. C. moet tot haar  leedwezen constateeren tlat 
het haar  herhaaldelijk is gebleken dat niet overal het 
juiste begrip omtrent strekking en tloel der  algemeene 
prijsvraagregelen en de noodzakelijkheid om de nale-
ving daarvan te bevorderen, voldoende is doorgedron-
gen; zelfs niet in de kringen der  architecten die als letlen 

tier  Vereenigingen, tlie de totstandkoming der  regelen 
bewerkten, in de eerste plaats geroepen geacht kunnen 
wortlen, daarvoor  te waken. 

e P. . C. kon zich voorstellen tlat in de kringen van 
, en vooral van hen op wier  weg het, (dankzij 

hunne maatschappelijke positie) kan liggen prijsvragen 
uit te schrijven, tegenkanting wordt ondervonden tegen 
de beperking . aan hunne vrijhei d en gewoonte 
om geheel en al naar  eigen inzicht en goeddunken te 
handelen, opleggen. 
 lie tegenstand is niet onbegrijpelijk bij  hen tlie in

prijsvraa g niet meer  zien dan een middel om langs den 
weg van concurrentie voor  tien laagster) prij s het beste 
te verkrijgen wat vooreen bepaald doel verkrijgbaar  is. 

e verregaande willekeur  die tlan ook voor  kort te ticzen 
opzichte nog heerschte, waardoor  op de meest cvnische 
wijze tie werkkracht van den prijsvraagbeantwoorden-
tlen architect wertl geëxploiteerd, het volkomen gemis 
van een code waarnaar  prijsvraaguitschrijvc r  en mede-
dinger, zoowel tils tie jury , zich kon richten, aan welk
mis,  menig onverkwikkelij k prijsvraaggekibbel te 
danken was; en dat de spreekwoordelijke oneensgezind-
heid der  architecten zoo wereldkundig maakte, waren 
aanleiding voor de bouwkundige vereenigingen, op dit 
punt wat orde te scheppen en leidden tot tie vaststelling 
tier  algemeene prijsvraagregelen, in hun tegen woordi-
gen, U bekenden vorm. 

t is duidelijk dat tleze codificatie die in beginsel zoo-
wel de rechten van den loyalen prijsvraaguitschrijve r 
als van tien loyalen mededinger  waarborgt, niet
maakt is, dat niet alle mogelijke gevallen daarbij  voor 
/ien zijn, dat gedurig blijk t tlat aan vulling der  bepalingen 
gewenscht is en tlat vooral tie toepassing met tact be 
hoort te geschieden. En in overeenstemming hiermede 
is aan tie door  de Constitueerende Vereenigingen. in 't 
leven geroepen Permanente Prijsvraag Commissie een 
uitgebreide volmacht gegeven om namens haar, naar 
beste weten en inzicht voor  tie handhaving vandengeest 
tier  algemeene regelen te waken, zonder  daarbij  zoo ge-
bonden te zijn, als een college ambtenaren aan een ver-
ordening. 
Waar  nu prijsvraaguitschrijvers , die de voorlichting van 
architecten inroepen voorde samenstelling van een prijs-
vraag-programma uit tien aard tier  zaak, naar  het oude 
regime, allicht geneigd zijn, bepalingen in het program-
ma te doen opnemen, die in strij d zijn met tie A. s 
verschil van inzicht met tie architecten, tlie geroepen zijn 
die A. . te handhaven, geenszins uitgesloten, en zou 
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het  de hand liggen dat in zulke gevallen, die archi-
tecten zich wenden tot de  P. C. die uit den aard van 
haar  functie en werkzaamheid, het aangewezen
is zulk een advies te geven. 
Gedurig  komt de 1'.  C. tot de ervaring, dat 

 die  voor-
bereiding  prijsvraag zich er  toe leenen belang-
rijk e  A. . ter  zijde te stellen (zooals u 
o.a.  advies in zake het Stadion bleek) waardoor 
zij  het

 ondermijnen, doch  1'. C. in 
h<  de  van  taak
En verbijsterend  het  dat.in

 de  vergadering door  architecten 
 de A. .  wijze, die van 

 merkwaardige  getuigt voor  eene 
regeling, die in 't  van het vak en zijn beoefenaren 

 vak  tot
 [et  1'.  C.  voor, dat

 w  de  vereenigingen 
 wordt  het

tlat van  vakorganisatie  kan uitgaan, zonder 
dat  zich

 te
e  u  te  te

palen  dit punt
 welke zij  zich niet

acht  taak  te

 le Permanente Prijsvraag-Commissie: 
w. g, .u ( ' . . ' . , Voorzitter . 

C.N.  Secretaris. 
A U L . E , Penningm. 

 het schrij-
ven der i 1.1.  tic besturen der 

 Vereenigingen  P.P.-C.

E . 

n

werden,  prijsvragen
 overeenkomstig de bepalingen dier  Alg. 

keg.  het oordeel van tic
manente Prijsvraag-Commissie  geweest. 
 lerhaaldelijk

tic  uitgeoefend ol
 adviezen  tic bouwkundige

waardeering
 >c instelling  tic  gelukkende handhaving 

 het
 besef, dat 

 eenheden zich  te verbinden en
te offeren voor  het  tot

 individu in 't bijzonder.  le  Bond 
 Nederlandsche  die vakbond moet zijn 

 tic  tic  tot bevordering
Bouwkunst om zich te  tot  vakbond, zijn 

 van het besef dier  noodzakelijkheid,

het voorbeeld  tic  tic

Elk individu draagt tic  tot  en 
onderworpenheid  van  in
groepen  machtsmiddelen  een-
heden tot gehoorzaamheid tc  in

 tlat  in tic  de ver-

dediging van materieele
 leden bindende

schending waarvan

 dragen  van. 
 aan  algemeen

 verzaken.
eerlijkheid  medeleden  voor 
aangerand,

 gemaakte
 daarvan maakt

-regelen 
 handhaven en te bevorderen. 

 prijsvraag, 

 minder  dan tegenover 
 d

 van  vooral

e
 discrediet  toe-

 gediend. 
 andere  „publiek",deleeken-

 „populair " 
 1

 mden
 maar  moeten de

 de
 aanhalen, dat  de

 belangstelling 
 raadzaam,  uitschrijvers, die 

 maar  te
 plooibaarheid

 en de
daarvan,  daar  Niemand 

 raadzaam,

 totdat
verloopen
der

 algemeen

 van

dringen  afschaffing
 kan  prak-

tijken ,
 waarbij  de

 aan 

algemeen  der  prijsvraag  te  tot
schade  de

Bedenk,  is ten onzent nog in de „Sturm-und -
-periode.  ondervinding 
 opdoen,

voor  toepassing  ingewikkelde maatschappij
eenvoudige

 onvolkomenheid
 omlijnd  in welk geval 

 prijsvraag

 wij ,  door 

 vandeVereeniging l
 J.J. 

 J. Ouendag te 
Amsterdam,  met het opmaken, ieder  afzon-
derlijk ,  plannen voor  een
bouwen

 verschillende  gevraagd:
 benoodigde

vereenigd w
 gescheiden

 allen  worden uitgekeerd". 

 dan  prijsvraag? 
 beantwoording  vraag

 enschelijk

 uitgenoodigde
 van  Vereeniging

 van  want
 lieden,  mogen  irden,  de 
 gemaakte

 schenden. r

 nauwkeurig omschreven  worden, 
 een 

prijsvraa g  Want inderdaad, de
 gemoeid  indien twijfel 

over  rechtmatigheid  gevolg geven aan een 
uitnoodiging  bovenvermelde,

 van  uitgenoodigde architecten begrijpelij k 
 indien  ge 

 aandrongen  daarvan  gaven. 
 dat ieder  wete,  welke 

 beoordeeld  van 
 opdracht

 respect,  veschuldigd. 
 publicaties zouden overbodig  indiende 

 be-

-eer  dat deze 

>1

t der  Jury is medegedeeld, stelde de 

 belooning
 de 

 van
 te  vervaar-

digd is door de n en Theo

inzending
 belooning niet

G VA N N EN
E N EN VA N E -

G E

 Vereeniging  Ned. Baksteenfabrikanten
het  van Bouwkunst,

 402, Amsterdam  een tentoonstel-
ling  Nederlandsche  en producten der 

 klei-industri e ;  siersteenen,
 sectiel,

 le bedoeling  vrijwel complete  van 
 ongeveer

santen, den belangstellende tic gelegenheid te
hiervan  nadere studie te  niet het  wat 
het artistieke gedeelte  Een 
dergelijke
het buitenland werd gehouden,  Nederland, bet 
land  baksteen,  ver»  mag worden, 
tlat zij  tic belangstelling  eerste

 Juni  de tentoonstelling j?eopend, 
waarna  tic uitgenoodigden  Gratama, 
Bouwk.  lezing met lichtbeelden zal hou-
den  baksteen-architectuur.  bedi>eling, 

 later  gehouden  worden 

 van  tentoonstelling heelt
noemde  uitgeschreven  prijsvraag voor 

 landelijke  onge-
veer —. Voor  deonder-
deelen  iducten
gepast worden,  Nederlandsch
Niet  zijn
 le Jury bestaande uit de  Th.  Cuj pers. 

 en .  heeft de eerste 
prijs ,  , toegekend  W. 
Verschoor te 's-Gravenhage; den tweeden prij s groot 

aan  Wil s
 groot  Prinsenberg 

 voorgedragen 
 gereproduceerd te worden  het orgaan der  ver. 
 Baksteenfabrikanten ,  de motto's :

Eenvoud; , Wie 't  die
het, . 

Op  prijzen worden 

 )e toegang tot  baksteententoonstelling  vrij . 

 1EN. 

 de  Amsterdam. 

. 

 rectificatie  geeft mij  aanlei 
ding tot

t  dat  het  als algemeen 
geldend

m  dat ook  handhaaf 
dit  en met  bij

 waarnemingen van
 Europa gaven mij  aanleiding om bij  de verdere 

 aan te
 graphisch  afgebeeld, en dus zou 

daarna wel  worden 
gezocht, tlie de  lij n
 lit  de zaak overbodig ingewikkeld. 

 bouwkundigen  dus het eenvou-
dige cijferlijstj e ten dringendste te kunnen aanbevelen. 

 C ü Y P ï . 
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 >e  lerlijnsche Architect Scheurembrandt kent  niet: 
 .'Ar t russe,  constitutifs,

 avenir  Viollet-le-duc, Paris,

ningen van  genialen schrijver. 
 behoort dat niet tot de  te

Overigens  de e
 der  toch

Franschman gaan aanvullen.

1 -
C.l \ A
< rvergedrukt uit het „Bouwkundig 11 eekblad"

 ro en

Bij  de  van  de
regeling van het auteursrecht in de Afdeelingen der 

 zijn de volgende opmerkingen gemaakt, 
 bijzonder  onze

 >e  dat bouwwerken tegen  beschermd 
 werd duidelijk gewenscht;  anderen deel-

„1/111 dien wenseh niet, en  de heele 
bescherming niet". 

 van de bescherming van 
den geestelijken  architect

 gevallen,  straf-
feloos architectonische scheppingen  onderdeelen 

 enkele frappante nader 
bespreken. 
Vooral  echter  een klein historisch overzicht van de 
Nederlandsche wet op het auteurschapen vandeBer-
ner Conventie, waaruit  zal,

 op de bescherming der  Werken van Bonwkunstis 
aangedrongen. 

Bij  de  recht
 geschriften,  muziek- en too-

neelwerken,  voordrachten,  het
 van  en

 uitge-
sproken, dat de  der 
beeldende  bij  wet

 / . . ,Februari 

 wet aangeboden,

 Af-
deelingen;  hare

 op het Voorloopig Verslag der
 wetsontwerp over,  van de zijde 

 eindverslag  uitgebracht.
de

 ont-
binding  de
Bij  Boodschap van Jul i

 gemaakt en vervol-
gens  bij  < )ctober
niet

 ontstemming; van verschil-

 de bescherming en 
net  van

j  Bevordering
 voor  wenschen

 architecten  adres  Z.Exc. 
 van Binnenl.  d.d.
 dat  onafgedaan  van

wederom  ingediend

mmm 
O j

rr 
ïïi 

 verstande, dat  worden op-
genomen  teekeningen
modellen,  „de werken der bouwkunst". 

 der  11.11.: P.  11.
voorz., C. , secr.) wordt

 van  van
 uitgegaan, dat  beschermd 

 timdat  voor-
tkomen,

 hoe dringend noodzakelijk

 van
 architect -

„ontwerper van dat  hem
 vergoeding toe

 in  Weekblad  wij

 Noordwijk en te Woerden. 

 werden de

 Week-

 bouwen  hij 
 plagiaat kun hier geen sprake zijn". 

„wij k  van 
 verschaffen,  ervan plagiaat geen 

Bijgaande  afdoende,  hande-
ling van Woerdens  werpt  helder 

 ergerlijk e wijze,
 ja re  dachten

eigendi

 van het autersrecht  van
dende  werd 8  wederom ter  sprake 

 Victor  tie Vergadering 
 Tweede  hi|  op

pittige  aandacht op lut Woer-
densch plagiaat. 
Wi j  volledigheidshalve
over: 

 Voorloopig Verslag
 hij  aandacht  wilde wijden; 

 tlit te
„Voo r  antwoord  dankbaar; intusschen
„het
„woor d  tie  van

 bij
„Zooal s  tlie
„logisch

 bescherming van het
 van letterkundigen aard

„scherming van  industrieelen eigendom,
 van het

 steeds. 
 het  ge-

 „afgedaan  worden. Sinds  jaren ligt het 
„wetsontwerp  van! 

 blijven tie artistenzonderberschermingtegenover 
 tlie  arbeid 

 Een schilder  het aanzien tlat
„schilderije n gereprodu 
„ceerd worden,  dan gaat  de winst, 
„di e  behoorde te  uit de reproductie 

t graveurs  hetzelfde het geval;
 de slachtoffers vanphototypischenabootsing.Een 

„beeldhouwer  handel
 levert hij  b  borstbeeld van de

„dan staat hij  er  bloot,  volgenden dag een 
„afgieterer honderden  van  en verkoopt, 

 architecten  bloot  diefstal van
 >at  maar het
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 te  Een

W \ \ '  E  E L  dom 
 W.

 Woning" .

'

,

A 
N V A N T

E V A N E U N S T J T . 

' . 
 Vergadering van de Besturen der  4 Constitueeren-

de  C  1

1 9 1 2 ,

2 4  j.1., 
afkeurende,

 prijsvraag-programma,
 nader

 C.  7 .1.,

 na  C. 

Neder l .

 dat

 Vereenigin-
gen,

voorbereiding van  voor 
 van  programma,  verbinding 

overwegende  mededingers van
 hadden

 C.  7

 die door  de handelingen
 C.

komen ; 
 deze omstandigheden de medewerking 

schouwen. 
e Besturen der 

 Vereenigingen. 

 Vereeniging

 Vereeniging  noodigen

 20Juni

heer |.

 buiten  stad 
 van  antwoorden 

 prijsvraag  Woning"  daaraan 
 andere klei-

producten
Ondergeteekende  van

 uitgenoodigd
 2 0  zijn

 let voornoemde
 andere  ter  kennis van Uwe 

n  Vereeniging 

 toogachtend, 
e  Secretaris 

. A N S O N . 

 11

 ET

 >e  verzond  adres: 
r

 zij  belangstelling gehoord  er  sprake 

 van  oude , 
 (rracht W.  omliggend

 gevel
 genoemde

 waarom  hiervoorgenoemd,  vrijhei d 
 Excellentie

 zoodanige stappen  willendoen, 
waardoor  oude  vermeld,

 wijze bewaard blijve, b

 project  ( >m 

 goed ontwerp te krijgen, 
 ondergeteekenden  beleefd  overweging 

 Ned. bouwkunstbeoefenaren 
 waardoor  frisch  levendig 

 tij d gewrocht moge worden. 

 Voorzitter:  ie Secretaris: 
( w . g . ) T T O . Z . (w.g.)C.J. E A A S . 

http://Bestuurentlell.il'
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 GEVE  " E

E T X  1 T -
T N E . 

Overgedrukt uit het „Bouwkundig Weekblad" /<//-', 
no. tg en  (Vervolg van pag.
Tot de beschermde werken worden thans beschouwd 
alle werken op letterkundig, wetenschappelijk of artis-
tiek gebied, wat ook de wijze of vorm van voortbrengen 
zij ; zoodat niet alleen de bouwkundige projecten teeke-
ningen, schetsen, maar  ook de bouwwerken zelf be-
schermd zijn. *) 
(1 leze uitgebreide bepaling is tot onze groote voldoening 
ook opgenomen in het nieuwe Nederlandsche ontwerp-
wet op het Auteursrecht). 

t zijn vooral ook de e Architecten-con-
gressen geweest, die de belangen der  bouwkunstenaars 
in deze hebben voorgestaan. Op het congres te Brussel 
in  en daarna te Parijs in  werd er  op aange-
drongen, dat de bouwkunst in de bescherming gelijk 
gesteld zou wórden met de andere beeldende kunsten; 
te d in  te n in  en te Weenen in 

 werd de wenschelijkheid uitgesproken niet alleen 
de teekeningen. maar  ook de bouwwerken zelf te be-
schermen. 

e Vill e Congres ] des Architèctes, réuniè 
„Vienn e en  rappelant d'une part les voeux c'mis 
„depui s trente tins dans les Congres x des 
„Architècte s et de la propriét é artistique, ainsi que les 
„Congres x de ['Association littérair e et 
„artistiqu e internationale, et notamment a d en 

 et s en  et rappelant d'autre part le 
„protocol e de cloture de la Conférence diplomatique 
„tenu e a Paris en  lequel consacre e principe de la 
..protection compléte des oeuvres d'architecture. 

t enlin, les Acts anglais de  et de  la 
i espagnole de  la i francaise de  lit i 

„allemand de  lesquels protcgent expressément les 
„oeuvres d'architecture. 

t da vis: 
 °. Que les dessins d'architecture comprenant les dessins 

„des facades extérieure et intérieure, les plans, coupe 
„et elevation, et les détails décoratifs, constituent la 
„premièr e manifestation tie la pensee de l'architecte et 
„1'oeu vro d'architecture; 

 que l'édilic e n'est qu'une reproduction, sur le terrain , 
„des dessins d'architecture. 
„E t renouvelle le voeu: que l'Oeuvre d'archiclure et tous 
„les dessins qui la eomqosent, ensemble et scparcnient, 
„soient protégés dans toutes les legislations et thins 
„toute s les conventions internationales, a l'égal de toutes 
„le s oevres artistiques." 
 let zijn de Secties van de verschillende landen van het 

Comité Permanent l des Architèctes die het 
hunneertoe hebben bijgebracht en voortdurend gezorgd 
hebben, dat deze moties onder  de aandacht der  resp. 

n werden gebracht. *) 

Uit het bovenstaande blijk t voldoende, hoe herhaalde-
lij k ook de architecten voor  hun rechten zijn opgekomen. 

 dc laatste jaren werd het onderwerp, in verband met 
de wenschelijkheid der  toetreding van Nederland tot de 
Berner  Conventie, weer  actueel, blijkens vele desbe 
treilende vergaderingen en polemieken  ingezonden 
stukken in dag-  antlere bladen  bleek, tlat op de 
medewerking van de g kon gerekend worden, 

 toch liet de g zich voor  het eerst ver-
tegenwoordigen op de te Berlij n gehouden herzienings-
conferentie van de Berner  Conventie en wel door . 

. F. W. . G. Snijder  van Wisssekerke, raad-adviseur 
tuin het e van Justitie, r  van het Bu-
reau voor  den n Eigendom; . . Plemp 
van , r  van de „Nieuw e Cou-
rant" ; n , , en W.  van 
Stockum Jr., Uitgever. 
Bij  gelegenheid van het l Uitgevers-
congres  Juli  werden in de sluitingszittingen 

 het daarop gevolgd ..banquet", door  E. de 
s van Binnenlandsche-en Buitenlandsche Zaken 

toespraken gehouden, waaruit bleek, tlat de indiening 
van het ontwerp tot aansluiting van Nederland bij  de 
Berner  Conventie  feit was en tlat de s zouden 
pal staan bij  de verdediging van het ontwerp tegen tic 
oppositie, hetgeen tien r  X. G. van , spre-
kende namens den Nederlandschen Uitgeversbond, aan-
leiding gaf ons met groote voldoening te kunnen ver-
klaren, dat weldra Xederland tie naam van „roofstaat " 
ziil verliezen. 

t daarop, reeds in Augustus, dienden zij  een wets-
ontwerp in. strekkende om aan tic n de bevoegd-
heid voor  te behouden, Nederland tot de r  Con 
ventie te doen toetreden. 

t  wertl tloor  de Tweede kamer, cn op
Juni  door  de Eerste r  het wetsontwerp, be-
palende de toetreding van Nederland en n tot tic 
Berner  Conventie, aangenomen.  lestijds uitvoerig
meld in 15. Weekblad  No.  le s hebben 
„pal gestaan"  en het ontwerp krachtig verdedigd. 
Beter  dan uit lange betoogen. speekt de noodzakelijk 
heid tot bescherming van den geestelijken eigendom van 
den ai chitect uit voorbed tien. s gaven wij  het geval: 

d wijk-Woerden. r  er  w< irdtniet alleen 
binnen onze landspalen zonder  blikken of blozen geco-
piëertl ; ook van de buitenlanders wortlt gestolen. Een 
merkwaardig en hoogst belangrijk geval heeft zich kort 
geleden in een der  grootste steden van ons land bij  den 
bouw  een groot modemagazijn voorgedaan. r 
toch werd de ge vel-ordonnantie van de ..Sellridge St<
te , architect . Frank Atkinson, door  den -
landschen collega precies gecopieerd, tot in de kleinste 
details. 
 le afbeeldingen op pag.  hiernevens leveren hiertoe 

het bewijs *). 
 het e project is slechts  der  bestek-

teekeningen afgebeeld. 
 lit project werd ingediend bij  de Schoonheidscommissie; 

gelukkig tlat de toenmalige voorzitter  dier  commissie 
net plagiaat nog tijdi g ontdekte.  le volledige bestektee-
keningen met fotografische aanzichten van het geheel 

 onderdeden van de Sellridge Store komen voorin 
„Th e Architectual , Vol. N o . Juni
blz.  en daarnaar  is de copie gemaakt. 

(Wordt vervolgd). 
 eenige
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 >e Vereeniging van Ned. Baksteenfabrikanten

het prijzenswaardig
een  gebleven doch  een expositie omgezet, 

 „onze . architecten, op tot
 te  kennismaken met den

 klei" , zooals de
ding van  catalogus zegt,  „getracht

 kleurverhoudingen  daarmede dus  de 
allereerste  aesthetische

 vaderlandsche  doen spreken. 
 laarnaast evenwel wordt gepoogd ook  beeld te ge-
ven  enorme verscheidenheid van producten uit 

 vervaardigd, producten die in onze . architec-
tuur  den baksteen een voorname  spelen ol 

 gelukkige wijze is zij  o. i. daarin geslaagd,
 't  wat  niet

.v.  prachtige  Friesche-  Utr . 
 enz. 

 it  uit  in
 is overigens een  bezienswaardig ge-

heel opgebouwd.  >e aankleeding  rangschikking der 
tentoonstelling is, gezien  moeilijke  vraag-
stuk, een succes geworden  in  te

 de zaakkundige leiding die hier  heeft voor-
gezeten.  gemak  te overzien en menig aar-
dig hoekje

 expositie,  in  van
bevordering der  van 8  Juni

 bestaat  h. w. uit
producten

 bewegen  sier-  verblendsteen,  ovenj-
 steen  schoorsteenen, buizen,dak-

pannen  enkele  z.g. bestratingsmateriaal. 
Boven  de groote vergaderzaal  van 

 gehouden prijsvraag  het ontwerp vaneenbur-
 zooveel mogelijk van

en voor  ƒ  kant  ter-
wij]  nevenzaal  z'n talrijk e kleurvar i 
aties,  aanverwante producten
sectiel  majolika  geelt. Bepalen wij 

 speciaal  afdeeling die  is de
 gansche expositie,  valt  oog dadelijk op de 

steen,  in verband opgemetseld en correct gevoegd. 
Te aanschouwen valt  groote afwisseling in kleur,
rui g  glad oppervak, fijnheid  altemaal 
zaken die  pleiten  En daarbij 
dan  verscheidenheid nog één 
belangrijke eigenschap noodwendig .l . „d e 
stand  die de  proeft en ordend.janog 
verdubbeld,  verkrijg t
indruk  hardheid

 noodzakelijkerwijze  er 
 den  goed  ge-

 zijn als  den aestheticus, zoo heeft men 
 overladen, w

 doen
Zeker  goed  deze expositie toch in niet-ge-
ringe  van
ting van  gebied
Wat  baksteenindustrie voor  land  beteekenen 

 uit

 den  der  tentoonstelling ontleend.  le 
totaalproductie,  wij  daar, bedraagt

 gebakken  per jaar  ter  globale waarde 

loopt meer  dan  een getal van rond  ar-
beiders; waarvan  in 

 nage-
noeg  gulden

e nauwverwante pannenindustrie
 2111.)  verzeke-

ringsplichtig  loonbedrag per  jaar  deze industrie, te 

 arbeiders  2600  ruim 
 gulden. 

Vermelden wij  dit verband  dat alle 
 bedrijven te

 werklieden  verzekeringsplich-
tig  gulden, terwij ! dit loon over 

 eene eenigszins gewijzigde classificeering der 

Er  echter  andere  het vermelden 
 zij  ander

Voor
 jaarproducti e van millioen steenen 

eene  te?- waarde van ongeveer  millioen 

 )e totaalhoeveelheid  brandstoffen — waarbij  die 
 machine-installatie  zijnmedegerekend 

 wordt daarvoor
scheeps-  spoorvracht

 betaald.  binnenschipperij
 grootste deel dezer  vrachtsom, een 

 verve  van de
 uitgedrukt is de som welke met dit laatste 

vervoer  gemoeid  gulden,
is  dat pl.m.  pCt. der totaalproductie niet 

 schip vervoerd wordt. 
 >e
 steenindustrie,  er  zijn  bedrijven,

 spoedig niet denkt, welke eveneens voor 

 glo-
 premiebedrag van .sopCt. overdeladings-

 o.So pCt.  waar-
de  over  vorengenoemde cijfers

 van bijna .oooguldenperjaarinnen 

Behalve
 Brouwer en Thooft en n

 Werkst&ttenderGrossher-
r e t eerste ge-

tuigt  forschheid, in  harmonie  de
heid  baksteenmassa; het laatste als buitenge-
wone bedrevenheid  verzorging

 waardeeren,  gezegd kan
 „baksteenleeuwen"  van de fabriek „Udenhout" 

die  flankeeren. 
Over

 wanden  op een tafel ter  lengte der  gansche ver-
gaderzaal, 21  inzendingen,omvat-
tende  1
 >e  uil  architecten Jos. Th. J. Cuypers, 
. ( . J.  over

resultaat  tot het toekennen der  bekro-
ningen adviseeren. 
Bekroond

 „On s
 Verschoor  te 's-Gravenhage ingezonden; 

den
 fan  te  derde de

A 199 
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Voorgevel. 
 bekroond  tweeden
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steen", ontwerper e Bloemendaal.  [et 
 het

kubieke  ruimte. 
t  struikelblok bij  eigenlijk bij 

alle serieuse  de bouwsom. 
Een  kant

 laar  blijf t een aannemer met een 
 hoorden  z'n 

 van  < >l'  nu
 cijfer  niet te overschrijden,

eventueele uitvoering  beantwoorden,  veel 
verdienstelijk  op
terzijde gelegd al werden  >k meerderen  publica-
tie  „klei "  aangewezen.  loorde groote welwillendheid 

 de tentoonstellings-directie zijn  gesteltl 
hiernevens de drie  tereprodu-
ceeren. \\ ij l het juryrapport , dat  opge-

 wij
tc  volstaan. 
Een  durven

. 

Zaterdagmiddag j.l .  van genoodigden  de 
vergaderzaal  het gebouw j  voor 
 louwkunst  de  ipening der  tentoi >n 

 bij
 )e heer  van Wijk , voorzitter  der Vereeniging

 plaats  chi-
tecten  die

 de tweede  wier  medewer-
king  geweest  dat
werd; voorts de  der  die
niet-deelname,  belangstelling 
geven  tegenwoordigheid. 

 spr. te 
danken  de  het vakblad

 landelijke
ning.  dankte  de  van de jur y voorde 

 taak,  verricht .
omdat zij  zich  uil
dan

 )e  worden
 voor

 en  het  Getracht is een 

 de  vlakken,  elkaar  gemet-
seld,

t  tentoonstelling
wordt,  uiteengezette, onze natie 

 op de  van  deze 
 invaderlandsche industrie, 

Na  levendig toegejuichte rede werd het woord 
gegeven  mr. e om de tentoon-
stelling  ipenen, 

 dankte  het  deze tentoonstelling 
te houden  het toe dat

 dadelijk  maar
de  uit  dat de 
tentoonstelling zal  vruchten  afwerpen. 
 laarop  de  geopend. 
\ ervolgens werd door  heer  J. Gratama, bouwkun-
dig  gehouden over  baksteen-archi-
tectuur.  het  van  baksteen.  )e 

 van  wordt door  den baksteen be 
heerscht. 

 met  worden, toonde prof. Evers, 
 hij  monumentale

 in  wordt de
vast en muurvast  behandeld

 die  verdergaat  in  periode,  de 

e  monumentaliteit.

 baksteen-architectuur is een architectuur  ge-
sloten  van

 varieert  geel, rood en e 
 bovendien  dien aard, dat een mo-

zaïke
 consequent doordenken 

 tweeslachtigheid te
 gaf hierop een historisch overzicht  de bak-

steen-architectuur. Na  tijdper k  verval  de 
 in  geleidelijk in t wasdr. 
 een  Violet le

 voorden  gevoerd. 
 bij  opdrachten voor  verving 

hij  de gepleisterde gewelven  baksteen-gewelven. 
 in  als  >e  vindt 

de baksteen  voorstanders. e
 naar  de -

sche  om  aspect van hooge 

 onderdeden stil, om daarna met 
 van  bou-

wen  te

E E E -
G E . 

N S E G V A N -

E . 

Y . 

 tie  Ver. van 
 Baksteenfabrikanten te  mededeelen, dat 

deze  heeft gehad. 
Wijst het  inzendingen  op een flinke 

 het  eronder  de  projecten 
 zijn,  verdienste hebben,  dat de 

 in  mede-
dingers  gegaan. 

 inzendingen  van ernstigen wil en menig 
 teekenwerk. 

Uit  der  het moeilijk  te 
 aangezien  platte gronden niet veel 

variaties  en de noodzakelijk  architec-
tuur  het aantal

l het e woning"  typen 
 arbeiderswoning  woning voor  een 

 landelijk  voor 
 gegoeden, die  een landhuis betrekken, 

 type onder  de inzendingen zeer  weinig 
 ht type

 de
veelal vertoeft  niet overeen 
komstig

: „( reef meesters in de
 gedachte in  grond ; de archi-

tectuur  echter
Bij  het  is  scheiding  vertrekken meer 
gewenscht. Echter  moet  de eisch gesteld worden, 
tlat de drie vertrekken, woonkamer,  en
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dicht bij  elkaar  liggen, om gemakkelijk onderling

1 [ierbi j  het wenschelijk, dat woonkamer  en
makkelij k  worden;

 vertoonen hiervan
 de plattegrond

 ing,  voorname!

 gevels.  prijsvraag  door 
Baksteenfabrikanten,met  te

 uitstekend  van
 bijzondere 

 waarde  detailleering 
 prijsvragen 

 sprongen,
 gestelden

 hoofd-

vorm

 )e

 een 

 Vi

 overlading van
 eerste  schifting

teriaal,  Baksteenen,  Eenvoud,
 landvorm.

 motto: Ons prachtig 
 te 's Gra-

 groot  f
 de 

 de  ter-
 de

. 

Ons prachtig materiaal. e plattegrond zit
elkaar  en  het  een  twee 

 het  ver-

 verlicht. 
 architectuur  eenvoudig

 let

behalve van het
lintys.

en

Baksteen.

 groot tentdak heeft een goede
voor

 .1/-.

 1

 't mag, cni.

schoorsteenen  de

 op

Handvorm.

 van

 Ver.  Baksteenfabrikanten 

 (w.g.)Jos. . 

. 

. 
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A 
N V A N T

 het

k  W.Pool, 

 tot

 toegelaten de heer
 Berg

 ie Secretaris. 

 de  terloops
 gewezen op

n wij
n

hoord, de  dan

 ie hier 
 [Jselsteen,  hier 

 Waalsteen". 

 zonde en
 UtrechtSChe

z  vv

 de  de catalogus
„Getrach t  de kleurverhoudingen en daar-

 in  plaats de aesthetische waarde 

 dan  de 

 baksteenfabri-
h

 dit  gebeurd  blijf t

 Vooral de terra-cotta's, het sectie! aar-
dewerk,

 op

 uit

Bij  het bouwaardewerk,
 vermelding gemaakt

ontwerper. Wat  Ned. fabrikaat van 
Joost  en e  tegen het 

k bedoel . l .  de  uit-
voering. W  er  diepte en  van

Een derde  fabrikaat de 
„Carduustegels". \\  herinneren ons nog het eerste ver-
schijnen  de
et  het .  was het  werkelijk 
artiestiekproduct,
ontwerper  van de  pittige kleur-
stelling  Naar  de heer  Nor-
den);  zijn  de  bewerkingde tegels wel-
licht  geworden, doch  artistieke 

 zijn zij  kwijt .
'Ten  ij  buiten 
plintsteen.  een verkrachting

 de  't  vormgeving uit
natuursteenstijl. 
Nu  van anderen aard. 

 gaat  inleiding  Een prettig 
 praatje om den

 wat

 is  loven;  nu zoo'n

 't woord  te 

Babyloniè  gebruikten reeds  kleisteen, o.a. 
 lorde  Semiramisen voorde

 Babyion,  steen dierfiguren en 

 le  tijd , 
bij  stand van  wetenschap, die steunt op 

 een voudig
lijk , 't  of  iets

 zin: „Ook de ,  op  verovenngs-
 ichten  de (ïermaansche  net 

 hebben overgebracht",  Toen de 

 de  Noord-Europa  op een hooge 
trap. (Zie b.v. het werk:  vorgeschichthche Europa, 

 en  ' van . , een aardig werkje 
 de  Weltgeschichte".  >e



208 

breiding der  cultuur  is ccrst van Noord naar  Zuid en 
(>ost gegaan.  )e n hebben hun bakermat 
en hun cultuur  niet in ë gehad, doch hun oorsprong 
ligt in Noord-Europa. e vroeger  veel aangevochten 
hypothese is thans door  de prehistorici algemeen erkend. 

n nu is het waar, en vooral zeer  typisch, dat duizenden 
jaren later  een der  krachtigste takken van den lndo-Ger-
maanschen stam bestemd is, de verouderde cultuur  in 

a te vernietigen, om te doen plaatsmaken 
voor  de nieuwere. Ook een cirkelgang der  Natuur! — 

.1. o. . 

Naar  het Bestuur  der  Vereeniging van Ned. Baksteen-
fabrikanten ons mededeelt zal de tentoonstelling voor 
noemd nog  dagen langer  geopend blijven en tot en 
met 8 Juli alsnog'kosteloos toegankelijk zijn. . 

 ) T N T -
T N t . 

(>i ergedruhl uit lui  „  /lonu'kundig 11 eekblad" 1
no. tg en  (Vervolg van pag'.

e Commissie weigerde het project, en verzocht den 
architect het schriftelijk e bewijs te leveren, de toestem-
ming tot overname van Atkinson te hebben gekregen, 
of zich met dezen te verstaan. r  echter  de architect 
zich niet met Atkinson in contact wilde stellen, werd hij 
gedwongen zijn project te wijzigen. Bij  de besprekingen 
en bij  het wijzigen van het ontwerp toonde, naar  wij  ver-
namen en het spijt ons dit te moeten zeggen, de architect, 
die de overname erkende, absoluut geen schuldgevoel. 
 >c Schoonheidscommissie heeft ons land vooreen groote 

blaam behoed. Wat moest de Engelsche architect wel 
van de Nederlandsche architecten denken, als hij  zijn 
eigen geesteskind, op de meest brutale wijze zag gecopi-
cerd in de e groote stad? t een gevoel 
van hevige ergenis over  een dergelijke linksche diefstal, 
zou hij  hoonenddenken overden Nederlandschenpseudo-
bouwkunstenaar. die onmachtig is zelf te scheppen, en 
nu zijn werk maar  tooit met gestolen veeren uit den 
vreemde! Nog gezwegen van het leit, dat de  lollandsche 
collega zijn geld opstrijk t voorliet werk van een ander. 

t plagiaat is wel buitengewoon kras, daar  het hier  een 
iler  grootste gebouwen van ons land betreft. 
 let is dan ook alleszins gewettigd, dat zooveel mogelijk 

openlijk hiertegen wordt geprotesteerd. 
 lat onderdeelen van gebouwen gecopieerd worden komt 

dagelijks voor; ook hiervan geven wij  een voorbeeld: 
A. stelt \oor  een voordeur  door  den Voorzitter  van de 

. t. . d. B. ontworpen voor  zijn eigen woning.Toe 
valligerwijz e zag hij  eenige jaren geleden aan den Wil -
lemsparkweg No.  te Amsterdam zijn eigen deur  geco-
pieerd, inclusief het hekje van kunstsmeedwerk. *) 
Wi j  geloven met het bovenstaande duidelijk genoeg tc 
hebben aangetoond, dat het noodzakelijk is ook de bouw-
kunst en haar  auteurs wel te beschermen, en hopen dat 
zij, die daaraan mochten twijfelen, nu daarover  anders 
zullen gaan oordeelen. 
Nog een enkel woord over  dc vraag, of dc bescherming 
zich moet uitstrekken tot na den dood van den auteur, 
waaraan door  sommigen óók getwijfeld wordt. 

t komt ons voor, dat, het morcelc recht van den 
auteur  erkennend, het aan geen twijfel onderhevig kan 
zijn, of de bescherming zich ook moet uitstrekken tot 
na den dood van den auteur. , uilsluitend de 

auteur  heeft het recht op het werk, door  hem gemaakt, 
en dus heelt ook alleen hij  het recht op de voordeden, 
die uit zijn schepping voortkomen. 
Tot die voordeden behoort ook, dat hij  bij  zijn over-
lijden over  dit recht kan beschikken, zooals hij  ook over 
zijn andere eigendommen beschikt.  le Staat heelt niet 
het recht zich te eeniger  tij d de eigendommen vaneen 
zijner  burgers toe te eigenen, cn dus ook niet het auteur-
recht. Vandaar  dat het juist en billij k zoude zijn, als aan 
dit recht geen termij n werd gesteld, en dus voorden 
auteur  een recht zou zijn voor  de eeuwigheid. r 
zoover  zijn wij  nog niet; laten wij  voorloopig tevreden 
zijn, ills de bescherming zich uitstrekt tot  jaar  na den 
dood vim den auteur. 

e duur  van de bescherming is in alle landen tot de 
Unie *) behoorende, niet dezelfde. 
n Frankrij k b.v.  in ë  in Spanje  in andere 
landen  jaar  na den dood van den auteur, terwij l in 
enkele landen nog verschillende regelingen bestaan en 
verschil wordt gemaakt voor  letterkundigen en kunste-
naars. 
Waar te Berlij n  de tegenwoordige conventie de 
bescherming vaststelde gedurende het leven van den 
auteur  en  jaar  mi diens dood, is het gewenscht, nu 
een nieuwe auteurswet voor  Nederland zal worden 
vastgesteld, die bepalingen over  te nemen. 

s zooals in den aanvang dezes reeds is gezegd 
wordt meer  en meer  de noodzakelijkheid gevoeld één 
internationale regeling voor  idle landen vast testellen, 
(het begrip van eerlijkheid en billijkhei d is toch vooralle 
nationaliteiten hetzelfde!) 

t is een niet genoeg te waardeeren feit. dat in het ont-
werp de  jaar  is aangehouden, want er  is een Art .
in de te Berlij n gewijzigde nieuwe Conventie, dat ids een 
achteruitgang inplaats van een vooruitgang is te be-
schouwen. Elke staat toch kon bepalen zich niet te ver-
binden alle artikelen over  te nemen, maar  was vri j  daar-
uit een keuze te doen. t artikel is zeer  ongewenscht. 
Zooveel staten even zooveel Conventies! 
Vóór  gal men aan de vreemdelingen gelijke be-
scherming als zij  in hun eigen land genoten; en na wijzi-
ging werden zij  beschermd volgens de bepalingen in de 
resp. landen, dus ongeveer  voor  elk kind verschillend! 
Wanneer  nu  jaar  een als door  de Conventie behoor-
lij k tijdper k wordt beschouwd, moest men dat in al de 
Unie-landen doen. Nederland heelt, wat dat betreft, als 
nieuw toegetredene een prachtig voorbeeld gegeven! 
n herinnering wordt nog gebracht, dat . Georges 

, Avocat a la Cour te Parijs, de kampvechter 
voor  de rechten der  beeldende kunstenaars cn speciaal 
voor  architecten, Voorzitter  van het Congres Artisti -
que , gehouden in e in ion, onder-
staande motie voorstelde, in vereeniging met José Nogué, 
afgevaardigde van de Spaansche schilders en beeld 
 mwers: 

e Congres: Considérant que l'Ar t danssesdiverses 
..manifestations, reste ////. et que les droits de 1'auteur 
„sur son oeuvre sont et doivent être identiques, quels 
„qu e soient le mérite el la destination de l'oeuvre. 
,, Allirm c : 

 Qu'i l ne doit être établi aucune distinction, quant a 
„1'étendue des droits de propriet é artistique, ent re les 
„oeuvres de peinture, de sculpture, d'architecture, de 
„gravur e en médailles, de gravure et d'art appliqué; 

 Que cc nest pas f oeuvre, rangée dans unedeces 
,,categories, niiii s aussi /'.  Xuteur, qui doit être en 
„visagé par e législateur et protégé; 
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 Que toutes les oeuvres ayant tin caractcre
„et  doivent bénéficier  de la même protection 
„dan s toutes les lois et les conventions internationales; 

 Que cette protection, qui doit être aussi étendueque 
..possible, ne doit résulter  ni de 1'insertion d'ancune for-
„mul e de réserves, ni defaccomplissementdeformalizes 
„administratives , puisqu'elle procédé du
,,l lemande que toutes les oeuvres artistiques bénélicient 
„d e hi protection uniforme durant la vie de 1'auteur  et 
„au minimum cinquante ans après sa mort; 
„E t souhaite 1'unification du droit de tons les auteurs 
..d'oouvres littéraire s et artistiques sur  ces bases dans 
„l e plus bref delai possible". 
 leze motie werd aangenomen, met opdracht aan de 

daarna geconstitueerde Comités Permanents Artisti -
ques voor  alle landen, haar  ter  kennis te brengen van 
hunne resp. , hetgeen geschiedde. *) 

t grootte belangstelling wordt het antwoord van de 
g tegemoet gezien op de opmerkingen, ge-

maakt in de Afdeelingen na onderzoek van het ontwerp; 
en de hoop en de verwachting worden uitgesproken, dat 
de kortzichtigen en de tegenstanders van de Auteurs-
wet alsnog tot reden zullen worden gebracht en dat, 
waarde beeldende kunsten bescherming zullen genieten, 
geen uitzondering zal worden gemaakt voorde Bouw-
kunst! N. 

E  U N STN11V E  E11  >< . 
" 

Een dezer  dagen ontvingen wij  het geïllustreerd jaar-
verslag van bovenvermelde school.  let is wederom een 
keurig boekske, niet alleen om rede eener  goede ver 
zorging doch speciaal op grond van enkele daarin voor-
komende, zeer  lezenswaardige beschouwingen. 
n het vorig jaarverslag werd medegedeeld dat het in 
de bedoeling ligt de verschillende vakafdeelingen dezer 
uitnemende school achtereenvolgens in de verschil 
lende jaarverslagen te behandelen en werd toen al dade-
lij k het meubelteckenen te berde gebracht zie ook 
„Architectura "  ioi  No.

l gaat het over  de  en wel in hoofd-
zaak omdat: [°. de plaats, die de lithografi e op dc kunst-
nijverheidsschool „Quellinus"  inneemt, meermalen ver-
keerd wordt beoordeeld en de waarde van het lithogra-
fisch teekenen op deze inrichtin g daardoor  niet altij d 
juist wordt ingezien en  de lithografi e bij  velen slechts 
bij  name bekend is. 

e beschouwingen hiervoren door  ons bedoeld, zijn 
opgenomen onder  sub  Cursus", u. ; en lui-
den ids volgt: 

e beoefening van de lithografie, het beteckencn van 
den lithografische!!_ steen in ambachtelijk zuiveren zin. 
heelt aan de kunstnijverheidsschool „Quellinus"  een dub 
bel doel. n de eerste plaats heelt het zijn nut dat zij, die 
zich wijden aan de decoratieve teekenkunst, deze tee-
kenkunst in verband leeren brengen met één of meer 
uitvoeringsmaterialen, opdat het innig verband tusschen 
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de teekening en ile uitvoering in een  materiaal 
 voorgrond kan treden. En

grafie zieh bij  uitstek leent om in de teekening alle
 moeilijkheden,  een  materiaal en 

bepaalde techniek verbonden, onder  de oogen  zien, 
heeft het beoefenen van deze tak van

 voor  hen die geen vak lithogralen zullen worden, 
een groote waaide. 
n  tweede plaats heeft het lithografisch teekenen na-

tuurlij k zijn nut voor  aanstaande lithogralen. e 
zullen, zooals van zelf spreekt, dc lithografi e als.vak in 
meer  uitgehrciden zin beoefenen cn deze beoefening zal, 
voor  zoover  dit mogelijk is, met het leven verband
den.  )at hier  zooveel mogelijk gezegd wordt, vindt zijn 
oorzaak in  feit,  het leven een vak,  ook voorde 

 geldt dit,  dc
beoefening  het  eischt en  ook het 

 aan de vakbeoefenaar  het vak niet altij d in die uit-
gebreidheid toont, als voor  een breedere ontwikkeling 
van dezen vakbeoefenaar  wel wenschelijk ware.  >e 
school nu kan in beide gevallen een factor  ten goede zijn : 
door  de zuivere amhachtsbeoefening hoog te houden en 

 kanten van  zijn tij d
voren  brengen. 

e is dus  kunst om den lithogralischen 
steen  zulk een wijze te beteekenen  op de 
steendrukpers, hetzij  hand- of snelpers, afdrukken, naar 
de goede regelen van het  kunnen gemaakt 
worden. 
Voor  een lithogralischen  in een
slechts een steen beteckend te w< irden, voor  een in meer-
dere kleuren (steenkleurendruk) zijn meerdere steenen 
te beteekenen (ehromolithograhe). n kiest dan een 
zeker  getal grondkleiiren, waarmede
zijn  bereiken. t getal vastgestelde grondkleuren 
geeft dus het getal te beteekenen steenen aan. 
n  leven wordt de lithografi e op tweeërlei  be-
oefend. j  de eerste wijze gaat men  van het
grondbeginsel dat een lithografische  in de eerste 
plaats die kenmerken moet vertoonen, welke aan een 
steenteekening eigen zijn, dus ambachtelijk zuiver  moet 
zijn.
in vormen en kleuren aldus op den steen, dat het eigen-

 mooi van de steenteekening. dus de  van 
het materiaal en de eigenaardigheden van de techniek, 
geheel tot hun recht komen. Bij  dc tweede wijze stelt

 zich ten  andere technieken hedriegelijk 
na te bootsen b.v. een aquarel of
 let doel is hier  dus niet  steenteekening als steentee-

 in  erkennen, maar, door  allerlei 
kunstmiddelen, iets voort te brengen dat, hoewel langs 
den weg der  lithografi e ontstaan, een indruk opwekt als 
ware  uit een  techniek voortgespoten. 
 )at deze tweede opvattingop  kunstnijverheidsschool 

geen plaats kan vinden is duidelijk .  let technisch eigen-
aardige van een aquarel is gelegen in haar  doorzichtige 
dunheid, dat van een oliverfschildcring in haar  volheid en 

 terwij l  technisch
daardoor  aantrekkelijke, van de  zoeken is 
in  soepele gevoeligheid van de teekening, in de groote 
afwisseling van tinten en kleuren, met weinige kleuren 
druks bereikt en  wijze
eigen aan de steenteekening, waarbij  zich
dene stcenteekenmethoden gelijktijdi g laten toepassen, 

 ten slotte tot een verrassend resultaat te leiden. 
 lithografische steen is kalkachtig. s zijn 

ile steenen geelachtig van kleur  en worden dan voor  het 
teekenwerk gebruikt, de leverkleurige dienen

graveerwerk. t een steen reeds eenmaal gediend 
en moet hij  op nieuw in gebruik gesteld worden, dan ver-
wijder t men eerst  oude teekening door  den steen te 
bellekken met een laagje zand en water, om daarna met 
een tweeden steen, met  vlakke zijde op den eersten 
gelegd,  overheen te schuren tot dc teekening
derd is. Beide steenen schuren op deze wijze elkaar 
schoon. s de teekening verdwenen, dan wortlt nagegaan 
of de steen goed vlak is,  alleen van een zuiver  vlak-
ken  is een goede afdruk te verwachten.  )e steen 
wordt nu  geslepen  krassen te 

 en  gepolijst
e scherpe kanten van den steen worden rond bijgesle-

pen, waardoor  deze kanten bij
verf blijven; scherpe kanten nemen namelijk
lij k verf aan. 

e zoogenaamde gladde steen is nu gereed en kan die-
nen voor  het penteekenen en het spritsen mettuschcdl.i. 
lithografische of vette inkt) .  teekenen met vet 
krij t moet de gladde steen echter  gegreind worden. t 
greinen geschiedt door  den steen te bedekken  vuur-
steen en water  en  een
heen  wrijven. t korte draaiingen wordt de looper 

 over  den steen bewogen en de scherpe
steen brengt aldus, onder  den druk van den looper, eene 
fijn e korn op de oppervlakte van den steen. 
Wanneer  nu  gladde steen  vette inkt (tusche) of de 

 steen met vet krij t wordt beteckend en daarna 
wordt overdekt met een laagje arabische gom, waarbij 
een zekere hoeveelheid salpeterzuur  is gevoegd (etsen), 

 worden de  andere w el 
 ets aangetast, waardoor  de laatste ongevoelig 

worden voor  aannemen van vet  later  op te bren-
gen  Nu wordt de ets alge ivassehen met water, 
en een laagje zuivere arabische gom wordt op den steen 
gezet en moet daarop drogen om den steen te sluiten. 

n wordt de  met  verwijderd en de tee-
kening ten slotte uitgewasschen met terpentijn en water, 
waarna deze teekening zich op den steen vertoont als een 
vettige oppervlakte.  )e steen moet nu goed gelijkmatig 
vochtig worden gehouden totdat  voldoende met
is ingerold.  let inrollen geschiedt met een lederen ol
met een gummirol. e verfrol  schraal met 

 verzadigd door  hem te rollen over  den
 dun  nu

 den lithogralischen steen te laten loopen zet de verf 
zich langzaam  de beteekende  af
meer  en meer  duidelijk voor  den dag komen. s er

 verf op den steen  dan wordt er  een vel 
papier  opgelegd, waarover  een zoogenaamde dekker, en 

 steen wordt aan den eenen kant onder  spanning gezet 
en daarna onder  de spanning doorgedraaid, waardoor 

 verf zich  papier  1  steen
onmiddellij k weer  vochtig gemaakt en dit wordt tot het 
einde toe volgehouden, omdat een steen die droog staat 
in zijn geheel weer  gevoelig wordt voor  het aannemen 
van verf. e eerste afdrukken zijn nog schraal en
moeten verscheidene gemaakt worden alvorens zij  vol-
doende op kracht zijn.  men met afdrukken  dan 
wordt  steen ingerold en daarna onder  de arabische 
gom gezet, woordoor  hij  tegen verkeerde invloeden vol-

 beveiligd is. 1  afdrukken nu kunnen  elke ge-
 kleur  vervaardigd worden.  leze kleur  wordt 

op den verfsteen gemengd, daarop uitgestreken en ver-
volgens door  den rol op den lithogralischen steen ge-
bracht. (Wordt vervolgd.

. 
Uit het overzicht van de 1.1. Woensdag gehouden verga 
dering van den Gemeenteraad van Amsterdam citeeren 
wij  het volgende: 
Aan de orde is een voorstel van B. en W.strekkende 
tot uitgift e in erfpacht van een perceel aan den Vijgen-
dam, enz. 

e heer  Posthumus s informeert bij  dit punt der 
agenda naar  het oordeel van de -
sie over  het verzoek van de architecten vereenigingen, 
om dengenen die aan den m willen bouwen de ver-
plichting op te leggen, eene prijsvraag uitte schrijven; 
dit om eene waardige g te verzekeren. 

e wethouder  deelde daarop mede, dat de commissie, in 
haar  juist gisteren verschenen rapport , de inwilligin g 
van het verzoek der  bouw meesters ontraadt. Wèl is zij 
voor  het verleenen van linancieelen steun door  de ge-
meente, bijaldien een bouwer van een groot complex 
zich uit eigen beweging voor  het uitschrijven van eene 
prijsvraa g verklaart . Begrepen wij  de bedoeling van de 
vluchtige mededeelingen des wethouders wel, dan is dus 
de e tegen dwang in deze. 

. 

Aan de e van „Architectura" . 
Geachte . 

t belangstelling, hebben wij  kennis genomen van het 
uitvoerig artikel van den heer  J. W. e Nobel over  de 
Brandschilderkunst, blij k gevende niet alleen van een 
zekere belezenheid waarover  de auteur  beschikt, doch 
tevens treedt daarbij  op den voorgrond het productie 
van zijne persoonlijke waarnemingen. Alzoo blijf t hier-
over  weinig te zeggen.  )e belangstellende die gaarne 
meer  zou willen weten van glasschilderen, zou zien daar-
toe zelf aan deze kunst moeten gaan wijden om door 
ervaring begrip te kunnen verkrijgen van hetgeen hij 
verder  wenseht te weten. (>nzes inziens heeft den heer 

e Nobel alles wat voor  den leek op dit gebied, duidelijk 
te maken was, genoegzaam omschreven, voor  zoover 
dit doenlijk was; hoewel hij  alleen de kerkelijk e kunst 
bespreekt. , waar  hij  er  op wijst, dat degeen die 
meer  dan eenmaal hoogstens tweemaal brandt, de kunst 
niet verstaat, kunnen wij  mededeelen dat er  buiten de 
kerkelijk e brandschililerkunst wel eens gevallen voor-
komen dat men met ëën a tweemaal branden veel tekort 
schiet en dat in die gevallen de brandschililerkunst in dat 
Stadium eerst op kunst begint te gelijken, wil men er  ten 
minste naar  streven iets artistieks voor  den dag te bren-
gen. Wanneer  we die branche van glasschilderen op het 
oog hebben en we beschouwen dan sommige tafreeltjes, 
dan zien we dat de primitievitei t daarin een verbazende 
rol speelt. Zoo was het voorheen en  is het thans. 
Wanneer  we kerkramen beschouwen, dan zal het ons 
opvallen dat de voorstellingen zich leenen om bijna al-
leen glas te gebruiken van de benoodigde kleuren in 
verschillende nuances en door  de grisailles de schaduw-
toonen aan te brengen. r  er  wordt wel eens iets an-
ders verlangd en om dan iets degelijks te maken wordt 
ook wel wat meer  kunst vereischt. n die richtin g is men 
nog niet veel gevorderd. e zou noodig zijn : de 
gelegenheid tot studeeren, en dat deze vri j  algemeen 
ontbreekt wenschen we straks even aan tc toonen. 
Wat de techniek zelve betreft rest ons verder  niets meer 
te zeggen, maar  wij  zouden er  op kunnen wijzen : dat de 
meesters der  oude kunstwerken, naar  het ons voorkomt, 
menschen waren die men steeds aan cn in hun werk kon 
vinden. , die zich in hunne tafreeïen verdiep-

ten,  eeneesotherische toewijding aan hun (lodheid. 
harmonische.schoonheid in kleur.bij  zooveel 

eenvoud in bewerking  techniek. 
Want eenvoud  het kenmerk  en
kunst.) , die geïnspireerd werden en daardoor 
zagen in  schoonheid in
cn van de voorstelling der  tafreeïen, niet door  de troe-
bele aardsche kleuren noch door  de gebrekkige techniek 

 evenaren.  bij  het aanschouwen van 
een dergelijk meesterstuk, ons het stilzwijgen wordt op-
gelegd. e impressie van een etherische indruk maakt 
zich van ons meester, we staan voor  een oogenblik 
ademloos. 
Terecht zegt de heer e Nobel  ons land zulke

 op dit gebied niet bezit. r  hoe kan dit
Ons , rij k aan geld, rij k in gebrek aan liefde en 

 voor  kunst
ten opzichte van het

 in kunst en in industrie op velerlei gebied. e 
moet de kunstenaar, het genie, (doorgaans iemand die 

 mild met  goederen bedeeld is) gelegenheid 
vinden zich verder  te ontwikkelen, als de meer

 veel meer  blijven gevoelen voor  verhooging 
van rente en vermeerdering  kapitaal dan voor  kunst. 
 )e kunst bedelt; en de  doet  zelfde, wan-

neer  hij  zich aan zijn geniale gaven overgeeft en geen 
 genoeg bezit  zich  terug

houden en andere bezigheden te verrichten welke hem 
ten minste in  stellen om in zijn
houd te voorzien. r  is er  steeds gebrek aan 
geestelijk voedsel, reden waarom de ontwikkeling ver-
traagt, en  genie veel lijdt . Ook in vroegere tijden is 
het eenigszins zoo geweest, indien

 van kunstenaars op betrouw bare gronden be-
rusten. r  herhalen : e kunstenaars uit dien 
tijd ,  meer op in hun werk dan  hedendaagsche, 
en  schijnt ons toe dat in de geheele maatschappij 
destijds toch meer  kunstgevoel,meer  kunstgenot heersch-

 dan thans.  is er  gelukkig een  en 
naar  verhoogingen veredeling van kunst w aar te nemen, 
maar  de algemeen domineerendc geest des tijds.

 (wat  prijzen betreft  zal niet
lij k  zijn. 

 oude  aanschouwen, 
en die  er  deze dan

 tegenwoordig  gewrocht  soms
marktprijze n aan  man wordt gebracht, dan moet bij 
ons onwillekeurig de  rijzen  hier . . 
Berlage in „  >e Beweging"  deed. 
„Waa r zijn wij  aangeland ?" 
Aanschouw  Bouwkunst,  Sierkunst,
kunst,  Beeldhouwkunst, de
Nagenoeg alles wijst  zoolang

 niet
 als een akelige  klinkt : „

nig kost het, en hoe gauw is het klaar" . Zoolang zal het 
intreden  verbetering ten  kunst, kunst 
gevoel  kunstgenot, zich  of
nig merkbaar  zijn. En vooral

 in bouwkunst, zich moeten
-lei-pen door  dezen  omstandig-
heden, die allengs is ontstaan en steeds  meer

 treedt,  als  van

n „Architectura "  No.  ver-
schenen,  wij  in
den . v. r  is
dan niet treurig , dat mannen met  naam in de bouw 
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 zich  schuldig
 het  „Wi e

 r"  nu  van

 ml

Wat  architect
principaal die als  van  en ander  ook

 Wat

 van  tot

 van

 of

er  uit

Wanneer  wé het  dat  eeuw geleden 

 verschil in
 in  oog  op

 ook  achtergelaten van
jager  ij . Veel  van schoonheid

 worden tegenwerkt wanneer  de bouwmeester 
 schijn vermeidt  dusde / w a ar 

te  is in zijn
wat

 is  uit het onwaar  zijn
 zijn 

 zelfs  in het
 ziet degeen  kunst  in dc 

 zin  woords  meer  en meer  en
 tij d

 : de  voor  doen

 en,  kunst  re-

deneeren,  af
Beiden  < k is

 in

 U  academisch

 overbodige
 dat  zijn, ol

 vei kondigen,  is of  >och niettegenstaan-
de  linanci-

 voordeden,  kunstenaarstalent. 
Veel redeneeren,  veel  veel bij 

 veel  en  tot  kennis,
 practische kennis.  het

geven  in onzen tijdzeer  veel. Voornaam en
 goed bespraakt zijn, de  verstaan om

 ganschen dag bij  den weg
ziedaar  hetgeen den  kunstenaar  noodig heeft 

 I IH u moet om  en werkzaamheden te
e

 niet verdrongen te worden. t laatste gebeurt't 
 . En die  wel  die kunstenaar 

tij d of  verder te ontwikkelen en 
 zijn  in orde

e zij  tevens aangetoond,
 ontbreekt,  in de brandschilderkunst 

verder te  bekwamen en een meer  artistieke 
 worden.  het niet dat ver-

schillende ongewenschte toestanden de ontwikkeling 
 en dat  tot in het stof boog voor 

een aristocratisch kleedingstuk,  liet begoochelen 
 aangenomen waardigheid in optreden  door 

 redeneering, dan

 dat  eenige studie ook heden ten dage 
 wel kunstwerk  worden voortgebracht. 

 te

 dc

 de  de  ictmr te 

kunnen lijn,

 te

 het  het 

. 

G VA N N 
VOO N X " 
T E . 

e
 en
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 Plaatsgebrek

T S T E E N G A AS N , 
Steengaas, een t Saamgesteld uit tot s gev lochten -

d p , d gebakken tena-co t ta is ook 
i n ons land al j goed bekend. t t aan den eisch van 

j , is gemakke l i jk aan te- n en , mits 
goed toegepast, zelfs e n af. 
N u het A m s t. G e m. - en Woningtoez ich t, j a, l ieve  nog. nu de 
A m s t. t z ich voo  d it l gewonnen -

d heeft, laat het z ich aanzien, dat het steengaas,  een t i jd -
k van g z ieken, z'n n te boven gekomen is en 

evenals zu lks al n ti j d i n het bu i ten land hel geval is. ook 
i n ons land een e plaats zal gaan innemen. t kan al leen 
dan het geval zi jn, zoo goeil e n onde  deskun-
dige, so l icde le id ing met de toepassingen belast , wat z ich 
niet enkel tot het stel len  spannen van het gaas doch ook tot 

n dient uit te . 
e toepassingen hie  te lande zijn b i jv . het plafond en de 

s de n in den é , e toepas-
singen  het - en , de , meel-

k de W e i c h s e l, j „ d c V a l k " , bet magazi jn „ d e 
g van Zweden", e , \ 

en scholen, a l len te m en i n den laatsten t i j d l het 
nieuwe, e abat to i  te e cn liet s te Soest. 
Thans is de explo i ta t ie van het l i n handen van de

„ d e Steengaasmaatschappi j ", gevest igd te m .
en e t  Al>k . . 

. 
.

.

G O.  Tentoons te l l i ng van baksteen 
cn e , doo  J. . — g van de

g v an den d  gehouden op 8 i j .1.  het 
gebouw van de . tot bev. de . — Nat iona le bouw-
kundige g „ l ande l i j ke won ing", n
de g van N e d. n ; t met afbeel-
d ingen van e . 

 N o. t huis van „ h et e c 
" te , met afbeeld ingen van n en 

 vóó . 
 N o. e baksteententoonstel l ing. — -

bouw van de Ned, . k te e Z w a l u we (met afbeeld ingen), 
doo  A . . f A z n ., t te . — e Stad ion-

, doo  J. . W . L e l i m a n. 

: n e het ( ienootschap. — e ten-
toonste l l ing van baksteen en e . - - e t in 

d met plagiaat i n de bouwkunst Slot). -
heidsschool „ ( l ue l l i nus ". — w ing. — -
zonden. — Tentoonste l l ing v an n voo -
woningen  „ O n s " te . — V an i . — 

. Weekb laden en . 

A 
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 het

 ver-
 den  door 

 het  )am-Com-

 met

 den

 advies  het Gemeenteblad opgenomen. 

A an n  en s van
 Uwe miss iven, onde de  aangehaalde s aan 

onze Commiss ie toegezonden, t Uw Col lege advies t eenige 
e n aan

e n e den bouw aan en nabij den . 
 bevatten het k zoodanige  vast 

te ste l len, dat een g
l eene g meent, dat tl i t t a l leen k an

, als de Gemeente e n zelf , laten dc 
e tleze kwest ie i n het m i d d e n; doch al le e bouw-

kund ige n stemmen n  tlat zij van het uit-
 van nat ionale n de beste oplossingen n 

voo  tic bebouwing de e . 
t s van het d van e -

gmgen t o.m..  een bepaald m iddel aan te be-
velen, „ t la t a l le  in het k zu l len  gesteld om een 

 te . 

T e  aan U w k en onde g deze n 
hebben wi j de ee  l ' te n cn te , als volgt: 

s van begin t dezes s af, toen te  kennis van onze C o m-
missie was gekomen, tlat e  i n bouwkund ige n eene beweging 
was ontstaan om bij tien  aan te n op datgene, 
wat nu i n de n t , heeft de g of het

 is het beoogde doel t loo  m iddel van nat ionale -
n te , p n i n onze n 

u i tgemaakt. s waa  bij l 'w  d.d. t  vast-
gesteld, tlat onze Commiss ie „hee ft te n ove  de bebouwing 
aan den " en s bij l 'w  d.d.  onze 

t u i tgenoodigd van advies te w i l l e n d ienen t 
a l le p lannen tct bebouwing van de aan den m en

, l ig t het  de hand, d al zij met be langste l l ing 
kennis neemt van hetgeen  bouwkund ige n t ge-

n  d i ' beste wijze  een goede g
n en van  midde len, welke n . 

Ons l ove  incest wenscl ie l i jke  cn  wijze 
om d ie te n gaven wi j s i n hoofdzaak in ons , (hl. 
 Juni  afd.  b ladz.

 Commiss ie wees e j op. dat  bouw b l o k k en hoek -
 cn  cn het middenbouw blok tegenove het 

s e lk als een k k in g k w a m en voo
bebouwing i n  hand, l het n -

 in  deelen zou kunnen n -
deeld i n nade g met gegadigden. 

W at  wijze van bebouwing f meenden wij , dat. hetzij die-
bouw doo  zelf, hetzij hij doo  eene combinat ie onde

toezicht van het  een goed t zou 
zijn te . 

e  wijze, het d van de g de
, t thans doo  l ' w Col lege gevo lgd. 

 zegt onze Commiss ie aan liet slot van haa  bovengenoemd 
: 

 zoowel aan aesthetische als technische eischen voldoende 
bebouwing aan den m tegenove liet s kan n , 
ind ien aan het j e  de  Commiss ie t 
vastgehouden en de g n op dc doo  haa  aangegeven 
w ijze geschiedt". 

s toen e dus onze Commiss ie, dat het n van 
nat ionale n voo  de bebouwing e -
s tukken niet de eenige d zou geven  dc e -

n zou bieden voo  dc beste bebouwing aan tien m en zijne 
omgev ing. 
E  is op te veel e n van n te wijzen. 

 i n dezen beslist te kunnen n of u i ts lu i tend opt imis t ische 
n te kunnen . 

Onze e dan ook slechts tot liet n eene
, voo  het geval het f met zijn b i jgebouwen tot 

een nieuw stadhuis moest n omgebouwd, omdat j de ( ie-
mcente u i ts lu i tend alle' zeggingsschap heeft en niet met i bi j -

e belangen van n behoeft te n g gehouden. 
e e moe i l i j khe id toch, welke in het nu gegeven geval e 

bebouwing tie e n de gewone -
n komt  is n gelegen,  het 

n de o van een twi j fe lacht igen u i ts lag, de e 
gegadigde voo  den d f ook niet kan weten, aan wielt ten 
slotte de e g van bet doo  hem te betalen en 
te n gebouw zal n . n sommige geva l len 
zal dit een k bezwaa b l i j ken. 
Onze Commiss ie meent , dat e  zich ook geva l len kunnen 

, j het n eene g zeke aanbeve l ing 
. 

t is toch niet bui tengesloten, dat e  zich , die-
doo  tic omstand igheden, n zij z ich bev inden met g tot 
hunne , ook voo  zichzelf van een
de beste oploss ing , doch d ie al leen om tie e 
kosten e niet beslui ten. 
n zoodanig geval zou onze Commiss ie l 'w Col lege kunnen , 

het n eene g te steunen. A an dc gegadigden even-
wel bepaaldel i jk den h te stel len, meent zij niet te mogen 
aanbevelen, wi j l de ( iemcente  te veel zou , dal 
zij in i lezen dc g het l m iddel acht. om de beste 
op loss ing te . 
Onze Commiss ie t evenwel, dat. ind ien bij dc n 
ove  de n dc gelegenheid zich t en tic móge l i j k-
heid b l i jk t , om  een nat ionale g te doen 

, voo  de e  is te zeggen,  haa
van  te  en mee speciaal denkt zij j 
aan het e middenbouw b lok tegenove bet g
aan den . 

t onze Commiss ie e haa l gegeven t -
 wenscht zij j tevens  te , dat 

zij t ien bestaanden gang van zaken ook niet  zonde bedenk ing 
acht. t t n l . de bepa l ing, tlat „ h et k aanzien de  ge-
bouwen geheel de g van Uw Col lege moet hebben -

. s dit schi jnbaa een j e bepa l ing, zij kan thans 
bij de geheel e e doo  den  tol moei-
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 uitsluitend  hoofdiaak

/ >e  C 'ommissie, 
, 

-zifter. 
 Secretaris, C. . 

w.  G

. 

Vatten wij  tien inhoud van dit advies kort samen, dan 
komen wij  tot het volgende:  )e commissie is van oordeel 
dat het uitschrijven van nationale prijsvragen niet de 
eenige zekerheid zou geven of de grootste waarborg 
zou bieden voor  de beste bebouwing aan den m en 
zijne omgeving.  liermee is dus erkend dat door  het uit-
schrijven van prijsvragen zekerheid, zij  't niet de eenige, 
en waarborg, zij  't niet de grootste, zou worden ver-
kregen voor  de beste bebouwing aan en om den . 
1 >it primo! 

e Commissie adviseerde tot het uitschrijven van een 
prijsvraa g voor  het geval het Prinsenhof met zijn bij -
gebouwen tot een nieuw stadhuis moest worden om-
gebouwd omdat dc Gemeente daarbij  uitsluitend alle 
zeggingsschap heeft, dus als bouwheer (lastgever) op-
treedt. e is dus de wensehelijkheid erkend van 
prijsvragen in gevallen waar  één lastgever  optreedt en 
niet met allerlei bizontlere belangen van dertien behoeft 
te wortlen rekening gehouden.  )it secumdo! 

e commissie is van meening dat er  zich gevallen kun-
nen voordoen waarbij  het uitschrijven van prijsvragen 
aanbeveling verdient. n zoodanige gevallen zou de 
commissie B. en \V. atlviseeren zulk uitschrijven van 
prijsvragen te steunen, overwegende tlat voor  de prijs-
vraag-idee voldoende is te zeggen om haar  van gemeen: 
tewege te bevorderen. d denkt tie commissie 

hierbij  aan het groote middenbouwblok tegenover het 
voormalig s aan den . t tertio! 
n deze drie punten is dus eene erkenning en aanbeve-
ling vervat van het prijsvraag-systeem in betrekking 
zoowel tot Gemeente- als tot particulier e bouwwerken. 

r  mogen wij  de commissie erkentelijk zijn. 
Evenwel is de commissie van oordeel dat aan gegadigden 
voor  de n bepaaldelijk den pri jsvraag-eisch 
te stellen te ver  gaat. Zij  meent dit niet te mogen aanbe-
velen, wij l de Gemeente daarmee te veel zou uitspreken 
dat zij  in dezen de prijsvraag het universeel middel acht 
om de beste oplossing te brengen. 

e groote moeilijkheid toch, aldus de commissie, is wel 
hierin gelegen dat, behalve het aanvaarden der  risico 
van een twijfelachtigen uitslag, de particulier e gega-
digde voor  den grond vooraf ook niet kan weten aan 
wien ten slotte de architectonische verzorging van het 
door  hem te betalen en te gebruiken gebouw zal worden 
toevertrouwd. 

e doet de commissie heel iets anders als de wen-
sehelijkheid der  prijsvraag erkennen en haar  aanbeve-
len. Zij  spreekt dus zichzelf tegen, tengevolge van twij -
fel; bovendien laat zij  in deze beschouwing alle voor-
deden, tegenover  dit schijnbaar  bezwaar  staande, be-
nevens de beteekenis van de werkzaamheid eener  des-
kundigejury , buiten rekening. 
Wel zegt de commissie „er  is op te veel onbevredigende 
resultaten van prijsvragen tc wijzen, enz."; doch zij  laat 
na hierbij  te voegen dat daartoe meestal voldoende gel-
dige redenen waren aan te wijzen; alsook dat er  tal van 
voorbeelden te noemen zijn van zeer  geslaagde prijs-
vragen. t dit alles heelt de commissie, zeer  tot ons 
leedwezen, eene onjuiste voorstelling, een slecht beeld, 
gegeven van de waarde der  prijsvraag en haar  daarom 
niet bevorderd. Wat de commissie dan wel wil ': 
Zi j  wil van B. en W. vernemen welke architecten even-
tueel de erfpachters voornemens zijn met den bouw hun-
ner  pereeelen te belasten. Zij  willen die architecten laten 
opgeven welke bouwwerken alzoo door  hen zijn ontwor-
pen en uitgevoerd-om daarna B. en W. teadviseerentot 
al of niet toelating van die architecten, 
't Wil ons voorkomen dat dc Commissie met dit voorstel, 
zoo dit door  B. en W. mocht worden aanvaard, eene zeer 
groote verantwoordelijkheid op zich neemt; doch dit 
is haar  zaak. s anders is echter  dat de Commissie 
blijkbaa r  uitsluitend aan die architecten eenig deel der 
 )ambebouwing wenscht te zien toevertrouwd die eene 
lijst van ontworpen en uitgevoerde bouwwerken kunnen 
overleggen; waarmee gezegd is dat alle jongeren een-
voudig zullen zijn uitgesloten. Bewijzen van bevoegd-
heid en bekwaamheid worden niet gevraagdjook wor-
den geen ontwerpen in onderzoek genomen van tot 
heden weinig of niet bekende collega's; het eenig noodige 
is de lange lijst , de referenties. 

n gemoede vragen wij : is daarmee de grootst mogelijke 
waarborg verzekerd voor  de beste bebouwing, eene der 

d waardige, cn heelt men eenige hoop dat op 
deze wijze de bouwkunst zal worden gediend en voor-
uitgebracht? Wij  zijn zoo vri j  dit te betwijfelen, cn met 
grond. Zie slechts wat wordt voortgebracht rondom ons 
en erken dan wat ge met eigen oog waarneemt, d.i. dat 
zij  die 't meest bouwen, 'tminst doen voordebouwkunst. 

: 
n het stukje over  de baksteententoonstelling is een zet-

fout ingeslopen. „Buitenplintsteen"  moet zijn „bruten -
plintsteen." 

. 

Al s inleiding tot een bezoek, te brengen aan de baksteen-
tentoonstelling door  leerlingen van Ambacht-en -
nijverheidscholen, zal op g  Juli a.s. ten  ure 
v.m. in het gebouw der j  tot Bevordering 
der Bouwkunst,  Amsterdam, een lezing 
met lichtbeelden gehouden worden over  het maken van 
den Baksteen door  den Secretaris der  Vereeniging van 
Nederl. Baksteenfabrikanten. 

e lezing is ook toegankelijk voor  alle and ere'belang-
stellenden. 

E
"  Vervolg van pag.

e teekenmethoden: 
a. Op den gladden steen: t teekenen en spritsen. Wan-
neer  een teekening met potlood of door  middel van een 
calque op den steen is gebracht (de teekening staat op 
den steen altij d in spiegelbeeld, waardoor  bij  den afdruk 
de oorspronkelijke stand wordt teruggekregen), kan de 
tusche, al naar  het werk dit vereischt, met de pen of de 
penseel in stippen, lijnen of vlakken op den steen worden 
gebracht (waarbij  de vormen aldus in inkt op den steen 
kunnen worden gezet) ofwel de fond kan in tusche wor-
den aangegeven, waardoor  de vormen juist uitgespaard 
zullen blijven. 

n noemt men het uitvoeren van een teeke-
ning door  stippen, klein en ver  uit elkaar  waar  de tint 
licht moet zijn, grooter  en dichter  bij  elkaar  naarmate 
deze krachtiger  zal moeten wezen. r  pointilleeren 
ontstaat accuraat werk. dat, evenals alle tusehe-teeke-
ning, sterk op den steen komt te staan. Spritsen of spat-
ten doet men door  met een schuiertje, gedoopt in tusche, 
over  een raampje van ijzergaas te strijken. e spatten 
vallen dan neer  op den steen en door  oefening kunnen 
op deze wijze tinten van verlangde kracht verkregen 
worden. t spritsen is een vlugge werkwijze, die dan 
ook toepassing vindt waar  groote vlakken met weinig 
teekening vereischt worden. r  bij  het spritsen be-
paalde deden van den steen met gom af te dekken, kan 
men figuren in verschillende tinten verkrijgen . 
h. Op den gegreinden steen : t teekenen met vet krij t 
op den gegreinden steen eischt een zeer  zorgvuldige 
behandeling wanneer  men tot een afdruk wil komen, die 
een juist bedil geeft van de teekening.  )e krijtteekenin g 
moet langzamerhand tot kracht worden gebracht, om 
een deugdelijke inwerking van het vet op den steen te 
verkrijgen . Wordt  het krij t er  te vluchtig opgebracht 
dan blijkt , na het etsen, dat slechts een gedeelte ervan 
op den steen heeft ingewerkt. 1 )e druk wordt dan zwak-
ker, lichter  dan de teekening en ook correctie is in dit 
geval gewoonlijk niet in staat, om het kwaad alsnog 
te verhelpen, tenminste niet bij  werk waaraan hooge 
eischen worden gesteld. 

n aansluiting- met het krij t wordt ook wel tusche op den 
gegreinden steen toegepast voor  het invullen van som-
mige deden, en door  middel van schrapen met graveer-
naald of mes kunnen deze deden dan weer  tot lichtere 
tinten worden verwerkt, terwij l over  de weggeschraapte 
tusche weer  met krij t kan worden geteekend. Aldus 
kunnen fijne aaneengesloten tinten worden voortge-
bracht, die bij  het z.g. „stof-uitdrukken "  van belang zijn. 
Zoo kan de tusche ook verdund of schraal worden opge-
zet, wat eveneens tot fijne tinten van een groote leven-
digheid kan leiden. 
c. Op den geasphalteerden steen: e steen, waarop 
asphalt zal worden aangebracht, is eerst gegreind.  )e 

teekening wordt op dezen gegreinden steen doormiddel 
van potlood, calque of door  een klats aangebracht. e 
papierrand en het hoogste wit in de teekening', dus die 
plaatsen waar  geen kleur  door  middel van het asphalt 
is aan te brengen, worden nu met arabische gom afge-
dekt en mi drooging wordt de steen met een laagje 
asphalt ingerold. r  de asphalt doorzichtig is schijnt 
de teekening er  dus doorheen. n wordt nu afge-
wasschen met water, waardoor de gom oplost en de 
gegomde plekken weer  de zuivere steenkleur  vertoonen. 
s de steen droog, dan kan de asphalt op halve tint ge-

schuurd worden, door  met lij n gemalen nat uurpuimsteen, 
met de muis van de hand, de asphalt zoodanig te bewer-
ken, dat de verhoogde puntjes van den gegreinden steen 
ervan bevrijd worden, waardoor  de halve tint ontstaat. 
Op donkere plaatsen kan men nu tusche zetten of met 
vet krij t op den steen teekenen, terwij l met graveernaald 
of mes de tinten, door  schrapen, opgelicht kunnen
den. e asphalt heeft op den steen denzelfden invloed 
als de tusche, maar  men beoogt er  een vlugge bewer-
king mede, terwij l de toepassing' ervan vooral waarde 
heelt wanneer  de tusschentint overheerschend is. n de 
laatste jaren wordt de geasphalteerde steen zelden meer 
gebruikt. 

1 )e chromo- of kleurlithografi e heeft de beschreven pro-
cedé's tot haar  beschikking, terwij l de practij k daar  nog 
aan toevoegt het gebruik van de film. (Een film is een 
stuk doorzichtige, elastische gelatine op een raampje 
gespannen). Op deze film bevinden zich regelmatig en 
dicht bij  elkaar  geplaatst relielpunten. Wordt nu zulk 
een film met de daarvoor  speciaal geschikte verf inge-
rold en daarna op den lithogralischen steen gelegd, dan 
kan men op die plaatsen, waar  dit gewenscht is, de verf 
van de film met een stift op den steen overdrukken.
als boven reeds werd gezegd wordt voor  de toepassing 
van elke hoofdkleur  een afzonderlijke steen vereischt, 
welke steen dan in de vereischte kleur  wordt afgedrukt. 
s de eerste druk droog, dan komt de tweede daarover-

heen, vervolgens de derde en zoo voort tot de ge-
wenschte kleurwerkin g is verkregen. e ehromolitho-
graal beteekent de kleursteenen, terwij l het maken van 
de chromolithogralische afdrukken in de practij k een 
geheel afzonderlijk vak is, dat van den drukker , voor 
wien het maken van goede drukken in waarheid een vak 
tip zich zelf mag heeten. Op de kunstnijverheidsschool 
worden echter  steeds proefdrukken met behulp van tic 
aanstaande lithografen gemaakt, om de waarde van tie 
steenteekening voortdurend aan het resultaat van den 
druk te kunnen toetsen. 

t beteekenen van de steenen, voor  de chromolitho-
gralie bestemd, geschiedt als volgt. Om te beginnen 
maakt de lithograaf een contourteekening op steen, met 
de bedoeling deze contourteekening op zoovele steenen 
te herhalen als er  kleuren bij  de chromolithografie zullen 
worden toegepast.  )e verschillende hoofdkleuren toch. 
tlie van even zoovele steenen zullen worden afgedrukt, 
zullen precies tip hun juiste plaats moeten staan, wat 
slechts tlan mogelijk zal zijn als op eiken kleursteen één-
zelfde contourteekening voorkomt met een paar  vaste 
punten, die steeds op elkaar  vallen. Wordt tie chromo 
lithografi e naar  een in kleuren uitgevoerd ontwerp of 
naar  een teekening vervaardigd het meest voorkomend 
geval', tlan wordt een contourteekening in tusche op 
stijfselpapier  (bon coté) vervaardigd. t stijfselpapier 
is /eer  doorschijnend en. als het op de origineele teeke-
ning wordt gelegd, kunnen met een lij n pennetje alle 
kleurtjes, plannetjes en lijntje s wortlen gecontotireerd. 
 )oor  deze contourteekening vervolgens op een steen te 
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leggen en onder  de pers door te halen, komt de teeke-
ning op den steen te  < lp dezen steen,

 de teekening staan aangegeven, wordt 
 de boven- en de onderzijde  geteekend, 

 er  zooveel afdrukken van worden gemaakt als 
er  kleursteenen noodig zullen zijn.  )eze afdruk-
ken worden met  of met

 op de genoemde kleursteenen overgezet, zoodat 
op  kleursteen precies dezelfde hoofddetails en 
dezelfde kruisjes  waardoor  het eenerzijds moge-
lij k  de kleurpartije n op  plaats op de

 te brengen  verschillende afdrukken 
Steeds  op  >c gepoe 

 hel 
 heet

 >c chromolithograaf  dus nu  kleurstee 
 en vindt op al deze steenen de 

hoofdpartijen  de teelceningaangegeven. 1
 op al  dezelfde kruisjes, 

 het  papier  van de
 chromolithografie steeds op de juiste plaats op 

 betrcllenden
 )e  chromolithograaf bestaat in het

 de juiste waarde der verschillende kleuren in de oor-
spronkelijke teekening.  wij  b.v. eens aan dat de 
chromolithografi e  zeskleurendruk zal

 van dit  natuurlij k
van het origineel . e chromolithograaf  het 

 op
 te schatten,  op  plaat-

 het 
rood voorkomt als onderdeel van  b.v. 
van  van paarsch. j  haalt dus als het

in  verschillende  de
 voorschijn en  vervolgens op den
 die voor  den  van het  bestemd 

 met vet zwart krij t  tusche deze roode kleur-
waarde neer. Niet  het  hij ,  de 

 van  vervolgens,  verschil-
lende  waarde van al de

 chromolithografie  worden
kleur  zelve  op  steen,  de drukker 

 met
 prepareeren van de steenen  verder  a ls 

boven beschreven.  >e steenen  geëtst en de ven 
voor  wordt op den verfsteen klaarge 

t kiezen van de  en het afdrukken 

(/. i let graveeren, 
Voor  wordt gewoonlijk gebruik gemaakt 

 van leverkleurige tint .  >e
 lap meteenig 

 ingewreven, om de oppervlakte ongevoelig 
 van verf. Vervolgens wordt 

de  door  roodaardpi

 waarna de  met  graveernaald 
 schrijfdiamant wordt  (gegraveerd .  le 

gegraveerde teekening  in  terwij l de 
tusche-  krijtteekenmg zich op  bevindt.  >e 

 irdt  reven met  >f  et, waard<"  de 
ingegraveerde  worden voor  het aanne-
men van verf,  de steen  afgewasschen

 de verflaag het  ol het zwartsel geheel 
verdwenen  Vervolgens  de steen door  middel 

van  plankje  handvat,
 met  lap  de verl 

 in
 gedrukt

 dat  gehouden). r  vol-
doende  ingewreven  de  op, vooral 

 papier  Van de gravurestee-
nen zelve  vele
1  lij n
drukker  dan zeer  scherpe drukken op overdruk-
papier  en  deze weer  over  een  steen, 

 verscheidene  elkaar
 1  wordt nu  gezet 

 méthode  veelvuldige toepassing 
 oplagen. 

S  VV. ,  bladz.  prij s 
. & N . 

 en  folio. 

e twee  vermelde  geschreven 
 aanleiding
 geleden onder  heer

 Een  aanwezig,
 den

 eerste
 ontwikkeling  dergrafostatica en

tweede

 worden toegejuicht
 ervaring mededeelt,  die ervaring 

 verder  dan de alledaagsche 

 indien
 de

 en  de theorie zelfs gebrekkig t valt te 

 eerste
 de

rationeelen  en

 veel  zeker
 menschelijk,  er  grenzen en zoo-

veel
 en  de

 en  een
e

.v.)  de  der
 en  lormule  eenvoudigen druk.

 vloeiijzeren
geringere  de

 de formule  niet;
 wel

formule  toepasselijk  wordt weliswaar  aan-
gestipt,

 invloed  de kniklengte,
 wordt  gehouden. e door 

den  berekeningswijze
sommige  practi-
sche  niet  en behoort 

e opzet  betoog  dematigste 
e graphostatica
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op het  krachten ; uit
 afgeleid; 

herhaaldelijk  onbewezen toe-
gepast .S,  is op verschillende 
plaatsen  leesbaar
meermalen  begrip  ol 

 gegeven blz. ; sommige be-
rekeningswijzen  onvolledig  omslachtig

 wóórd „spanning wordt  doorgaans 

 wijze,  de  is verzorgd
 dat de Schrijver  niet den gewenschten 

stijl  om  uit te  vele
 die  als 

de  ilgende: 
 ontbinden  een  twee andere daar-

mede evenwijdig,  door  bepaalde punten gaan en 
met de gegeven kracht in evenwicht ) 

 een  de
met de schaal der  teekening, de arm met den krachten-
maatstaf gemeten

 gelijk vervangende
(bl.

 waarin secundaire span-
ningen
„  dakhelling  dakbeschot"
Voorts  de  de woorden; 
vrijdrager , enkellast, aequatoriaal traagheidsmoment, 
loepe  luitsch )  begrip
te  liefst  verschillende uitdrukkingen , 

 de  litteratuu r  nl.
 geoorloofde —, veroorloofde  en vast-

heidscijfer. Van de figuren zijn er  meerdere alleen met 
 vergrootglas  bovendien
 van  spelfouten. 

 gemeend  karakter  dit werk in details te 
 blootleggen, omdat

te signaleeren,  geruimen  de technische 
 n.l.,  door 

onbevoegden.  eerste 
 stadium verkeert, waarbij  eigen 

onkunde  beseft en die geen nol  den
 een  bezitten,  voorlichters 
 anderen.  er  voldoende moet 

 die  niet ontzien inplaats van 
een  een collectie opmerkingen neer
schrijven, waaruit de lezer  zelf maar  een

 En  boeken worden
 de  lijk t mij  werkelijk 

 dat  worde gescheiden. 
 de eerste  de  daartoe medewerken. 

 we thans den  tweede werk na.
bestaat  van <i teekeningen elkói

 paar  honderd
 teekenwerk  een goeden  de details 

 en  geteekend, goed gereproduceerd; 
 hier  den Schrijver  van  zijde en onder-

vinden een  verademing na  lec-

 bepaald en daarbij  had
 en

lageren  de verschijning met  mpathiekunnen 
worden  geweest, omdat 

 herhalingen  bezwaar 
aanmerkelijk  worden. 
Bij  valt  dit

Vooreerst is bij  alle kolommen verzuimd de kniklengte 
op  de lengte der  stel-
len, ofschoon daartoe doorloopend aanleiding bestaat. 

t maakt,dat de  noodeloos  gecon 
strueerd zijn. Alsof dit nog niet genoeg is, wordt zelfs 
met den zekerheidsci (efficient 6 ten  ipzichte  de knik 

 gewerkt. 
 van  lijk t  niet tot de 

zuinigste te
Ook  mij  vereenigen met de zienswijze, dat 

 een
ondersteund,  gelijkmatig
ting uitoefent. t  de doorbuiging van 
den  niet volgen, zoodat de balk meer  het karakter 

 koppelanker
gewelf fungeert, steunend ter  de ligger 
niet zakt, .i .  de steunpunten. Trouwens
met houten platen, die  in  opgemetselden

 hebben  grootendeels overeenkom-
stig de door  mij  tot klaarheid 
gebracht. 

 den  tekst  wordt gesproken 
over  een  vakwerkligger, die  vaneen 

 A 

chtkap  spant is in de figuui aangegeven, 
 ondereinden zijn bij  b vast aan den bovenrand 

van  vakwerkligger  verbonden. e lichtkap
het  „zich 

 warmte  . | lerhalve is hier 
aanmerkelijk  temperatuur te wachten

 vakwerkligger,  daling
buitentemperatuur  zich  snelst in de glazen kap zal 

 spant is statisch onbepaald, zoodat 
 temperatuurswisselingen belangrijken invloed op de 

spanningen zullen  Ten spijt  wat 
 cl it onderwerp

geschreven,  Schrijver  eene eigen methode tot 
 der  steunpuntsrcaciics;  is uiterst eenvou-

n de  uur is  de  van alle drukken dooi-
 uitgeoefend,  en b 

 men behoeft niet langtezoe 
 langs  lijnen werken de steunpuntsreacties; 

 nog  over  deze  krachten verdeeld in 
omgekeerde  der  afstanden. Temperatuurswisse-
lingen worden eenvoudig verwaarloosd.  bepaling 
der steunpuntsreacties tengevolge  eigen gewicht 
zijn  reacties natuurlij k vertikaal! ! 
Niettegenstaande  vallen

 lut  tc ontkennen;
reeds hierop  aandacht gevestigd,  voorbeelden 

 werkteekeningen kunnen de  van
 worden aanbe\  ilen. 
 ui. luni A N E . 
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 Woonkamer. 
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 Slaapkamer. 

 Ontvang- of Zitkamer. 

 Woonkamer. 

 Slaapkamer. 
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' t
 wijken

n tic onmiddelijke nabijheid zijn de tennisbanen, sport-
 renbanen, enz. gelegen; alsook de nieuwe ka-

zernes en scholen. 
 terrein is  noord-oosten begrensd door  een 

hoogte; het zuidelijk deel  met oude eiken en beuken 
begroeid.  groote van het stadion werd bepaald

 afmetingen  omgeven 
door  den loopbaan, de amphiteaters en de wandelpaden. 

 noordelijk gedeelte is gevat tusschen twee forsche 
llankgebouwen naar  huiten gemarkeerd, elk door  een 
vierkanten toren. 
n den  bevindt zich, in den vorm van 
een poortgewelf, de hoofdingang voorde sportlui,in den 
westelijken een voor  andere doeleinden. Aan de zuid-
zijde ligt in  lange as een derde ingang.  )eze,
keerd door  twee lage achthoekige torens, geeft toegang 
tot  arena. 

e amphiteaters zijn  het grootste deel. alleen het 
gedeelte dat tusschen de llankgebouwen ligt is hiervan 
uitgesloten, permanent.  let geheel is opgetrokken van 
baksteen en met schuine  (waarop nader 
wordt teruggekomen) en bevat, behalve de zitplaatsen, 
wandelgangen, dienstlokalen, kamers voor  de sportbe-
oefenaren, baden, douches, keukens, enz., zooals in het 
plan met de bijschriften is aangeduid. n de llankgebou-
wen  zich lokalen  de expeditie, de pers, 

 administratiekamers  comité's  voor 
groepen sportlui;  voor  beambten, dok-
ters, politie  brandweer; benevens de woning van den 
concierge. All e lokalen zijn electrisch verlicht.  ge-
deelte tusschen de twee llankgebouwen —thans provi-
sorisch samengesteld voor  de Olympische spelen —is 
bestemd voor  een  besloten wandelterrein 

 gazons. e zuidelijke ingang zal daartoe den toe-
gang verleenen. e torens, die inwendig geheel benut 
zijn^bieden op hunne platte afdekkingen gelegenheid 

 het afzenden van signalen en het plaatsen van 
vlaggen Cop de z.g.n. vlagbalcons). 

e ingangen voor  het publiek zijn op de volgende  ijze 
in vij f groepen verdeeld. 
Aan de Zuidzijd e ligt de toegang tot het park en de zui-
delijke zitplaatsen, elk met vier  tourniquets, benevens 
dri e uitgangen met verplaatsbare hekken. Aan de west-, 
zoowel als aan de oostzijde, bevinden zich vier  ingangen, 
eveneens met tourniquets en hekken; terwij l tenslotte 
aan de noordoostelijke en noordwestelijke hoeken, por-
talen ol vestibules gelegen zijn, elk met vier  tourniquets 
en een uitgangshek. Bij  alle toe- en uitgangen zijn toilet-
ten voor  het publiek geplaatst. t buitenterrein is
middel  hekken gescheiden overeenkomstig de ran-
gen. e bezoekers der  verschillende rangen worden 
dus, den weg die door  deze hekken wordt aangewezen 
volgende, naar  hunne plaatsen geleid. 

e toegang tot de amphiteaters wordt uitsluitend ver-
kregen langs de buitenpromenade en vandaar  door  mid 
del van trappen uitkomende in de respectieve centra van 

 verschillende rangen. e twaall trappen, met deze 
bestemming aangebracht, zijn uitwendig aangewezen 
door  eenigszins torenvormige verzwaringen van de 
lange gevels, welke verder  in traveen zijn verdeeld
een reeks pilasters <ip afstanden  circa .  leze 
afmeting is door  het heele bouw werk heen als eenheids-
maat volgehouden. e toegangen tot de verschillende 
rangen worden nader  aangeduid door  diverse vlaggen, 

 deels aan horizontale, deels aan verticale mitsten 
worden aangebracht. 

j  den oostelijken toren, 't dichtst bij  de spelen, werd de 
perskamer met , telefooncellen, enz. geprojecteerd. 
Voor  eiken persman is een lessenaar  gemaakt, met eene 
telefoonverbinding naar  diens plaats op de galerij. Een 
tweede perskamer  is ondergebracht in het noordel ijk deel 
bij  den grooten ingang. Voor  de verdeelingen plaatsing 
der overige dienstloealiteiten raadplege men de plans. 
Voor  de bezoekers van eiken rang zijn in de nabijheid 
buffetten en keukens ingericht, zoodat het bedienend 
personeel geen lange wegen heeft af te leggen. 
Plaatsbewijzen worden verkocht in de kleine daartoe 
bestemde bijgebouwen ter  weerszijden van den grooten 
ingang, van waar  uit gemakkelijk alle rangen bereik-
baar  zijn. 
Tijdens de Olympische spelen bevat het stadion
genummerde plaatsen waaronder  staanplaatsen in 
net noordelijk gedeelte.  zitplaatsen op  amphi-
teaters (waarvan  helft permanent),  zitplaatsen in 
de noordelijke extra-galerijen; benevens 2O0O zit plaatse n 
voor  de sportlui op het noordelijke benedengedeelte. Bij 
de opening en inwijdin g vonden  personen behoor-
lij k plaats in het stadion. t bewijst wel dat  plaats-
ruimt e ruim voldoende kan geacht worden. 

t gebouw is opgetrokken van baksteen, groot formaat 
en gemetseld met . voeg, op eene fundeering van 
beton en gedekt met eenvoudige roode pannen op
houten dakconstructie. n het metselwerk van degevels 
zijn rondom granietblokken aangebracht met de bedoe-
ling deze later  te vervormen tot figurale beeldhouw wer-
ken, te zamen twee-en-vijf tig stuks; waarvan thans slechts 
twee bewerkt zijn n.m.1.  twee in den Oostelijken toren 
onder  den wijzerplaat van het uurwerk, welke de sche-
matische voorstelling van Ask en Embla dragen.
sokkels en  afdekkingen zijn van rood Zweedsch 
graniet. e hellende vlakken onder  de amphiteaters zijn 
in [gewapend beton geconstrueerd, waterdicht afge-
dekt met asphalt; waarop de houten zitbanken ver-
plaatsbaar  en gemakkelijk afneembaar  (voor  het schoon-
houden) zijn bevestigd.

(Wordt voortgezet). 
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t nieuw verschenen k der  Yastheidsleer", 
door  W.J. . v. d. Wijnpersse, behandelt voornamelijk 

 Algemeene Theorie van Balken en . 
Achtereenvolgens worden verschillende spanningen en 
vormveranderingen, doorbuiging, statisch bepaalde en 
onbepaalde liggers behandeld — ten slotte kolommen 
en stijlen. Een goede eigenschap van het boek is, dat aan 
het  van elk hoofdstuk vraagstukken betreffende het 
behandelde gegeven worden en ook enkele uitgewerkte 
opgaven. k meen uit het voorbericht te mogen opma-
ken,  in het derde deel „toepassingen"  van deze vast-
heidsleer  zullen verschijnen, dus voorbeelden uit de 
praktij k toegelicht door  teekeningen. En  is zéér 
noodzakelijk, want al is de vastheidsleer  een mooi vak, 

 hen die  studie van een r  Technische 
school  zal deze

 wanneer  theorie hand in hand gaat met toepas 
singen en voorbeelden, uit de praktij k toegelicht door 
teekeningen, en dat wel om het gevaar  te ontloopen, dat 

 vastheidsleer  tot een droog en onbegrepen vak wordt. 
 het hoekje overigens niets dan goetl, want moeilijke 

onderwerpen als bijv . -
 enz. worden er  zeer  helder  en duidelijk in be-

i: . . 

T G VAN' E , 
N N  W.  EN , 

VOO E B V A N E N 
OVE T N V A N E 

 EN. 

e  leeren! 
 mij  de groote eer  beurt viel, om in uwe verga 

tiering iets mede te mogen deelen over  het herstellen 
van oude monumenten, wil ik  een 
denkbeeld te geven van wat til hier  op tlit gebied ver-
richt t mij  u vooraf zeggen, dat de arbeid, 
dien men vroeger
helaas in onzen tij d doorslechts enkelen wordt gewaar-

 Wanneer  men reeds aan het kind
aesthetische opvoeding gaf, zou zeer  zeker  algemeen 
den zin  schoonheid en kniisi meer  ontwikkeld wor-

, van wie men verwachten mocht,  zij 
uit den aard van hun vak of beroep, liefde voor  schoon-
heid en kunst hoog zouden houden, boetten dit dikwerf 
in voor  winstbejag ofwel, missen de noodige fijngevoe-
ligheid, om zich eenigermate in te denken met welk een 
liefde en inspanning menig stuk werk volbracht is. 
Vanaf  oudste tijden is het kenmerkend, hoe bij  alle 
volken in meerdere  mindere mate, het besef leefde, 
om wi'ui r  kunstwerk voort te brengen en in eere te hou-
den. Waar ook ons land een eervolle plaats inneemt en 

 op  gebied voortbracht, zoo heelt het 
toch een tij d doorgemaakt, terwij l het in  ver-
deeld was, diit sommige verder  gingen dan hun leids-
lieden, vooral tijdens den beeldenstorm, waardoor 

 veel kunstproducten vernietigd werden; de 
kleurrijk e schildering van beelden en ornamenten moest 
onverschillig het  vervangen worden dooreen 
ijzige koude, witte of grijze kleur. 

 kwam alreeds
bekwiime mannen zich opmaakten,  de oude kunst 
weder  te voorschijn te brengen; vooral om de oude 
polychromie op te halen. 1  polychromie  zich 
niet enkel tot losse of op zich zelf staande beelden, maar 
stond in  met  omgaf, 
zoo, dat alle  behandeld werd. n een kunst-

werk in  of marmer uitgevoerd, niet aan
 eischen voldoen, zoo werd zulks met was. 

 of kleur  bewerkt, om het te verrijke n of 
om het  een passend geheel met de omgeving te 
maken. Zegt men wel eens, dat tleze wijze van

 van heidensche  is,
 als l Angelo , er  zich 

van bedienden, is het zeer  zeker  tot
geklommen; en  het door
rang toeh zeer  goed en juist toegepast
n deze  Schilderkunst is toch veel
verheft, dat het oog boeit,  den geest verrijkt ;

 welk een  vele
 werk  past het

zorg in  praktij k tleze werken te voorschijn
gen. Ofschoon wij  leven in een  van
soms bandeloos  mag men toch
kunst  vrijhei d  nis  ruwe
tleze werken  zich  verheven 
achtend. Neen!  historie bewijst dat hoe
volk  hoe  rijke r  voortbreng 

 zijn. 

k zijn  kunstscheppingen; het een  het 
 eer  nog tot zijne volle ontplooiing gekomen 

 Zoekt men  kunstwerken in hun ware ge 
 terug  brengen,  is niet  te 

volgen, maar  om  een passend gebruik van te
in het milieu onzer  moderne kunst, die

 geven  nog  was of  andere toepassing.  Be-
studeer  het oude,  het te
Op  waaruit ik U eenige werken wil toonen, 
ontdekte ik een vaste gedachte van behandeling,

 onderscheiden materiaal 

Aangezien ik indertij d door .
werd  oude teekeningen. portretten, wa-
pens, zegels, enz. te
voor  mij  allerlei arbeid aan het museum,  oude kunst-
stukken  hun  te  ofte conser-
veeren. 

 men indertij d
werk onder  een dikke moderne witte
ging veel  werk verloren. Na veel
mingen gelukte het mij  een  in zijne  kleu-
ren te voorschijn te brengen. ()nder  meer  kleinere
Werpen, werd mij  door  den r  Brom, rector  aan de 

 joh. de , een  van  kunst 
waarde  een dikke  te 
ontdoen, hetgeen zeer  goed gelukte en
nagenoeg ongeschonden polychromie te voorschijn 
kwam.  had ik twee beelden van het orgel uit

k evenzoo te behandelen, welke thans eene 
plaats gevonden hebben in 't museum, 
liet  tleze twee, ofschoon van hout en 
wit  bleken  nog zeer  vel-
schillend,  zich bij  eene
veel meer  moeite  andere. 

 werk van  niet
een beeldhouwwerk van  vroeger  geplaatst 
in den gevel van  eerste  van een huis op 
de  No.  bij
Utrecht genaamd het huis r . t onderste 
gedeelte wordt  door  een fries, voorstellende 
twee tegen elkander  optrekkende legers,
vier  leeuwenkoppen; op deze leeuwenkoppen rusten 
vier  gecanneleerde pilasters met Corinthische basemen-
ten en kapiteelen, terwij l het  ge-
vormd door  een fries met ornamenten in e 
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stijl :  de  gevormde vakken bevatten de twee 
buitenste vroeger  het

 ingenomen  voorstelling ter  eere 
van i e r  geharnast met kort overkleed 

 de rijksadelaar, met de 
 van  Gulden  om den  de -

zerskroon op het  zwaard en de rijksappel in 
de  in een nis ; ter  weerszijden
hallronde  met de  van r i 

 ()ultre, die een georneerden
boven  met

 figuren en renaissance  Ter  weers-
zijden van de twee pilasters ziet men twee figuren met] 

tusschen  consolen, die de  de 
woorden: Carolus Quintus , r  ex. 

 [6e eeuw).  der  behoorlijke 
 volgens een van den gevel bestaande foto, 

 gedeelten : All e 
vlakke
tweekapiteelen  rechterbeen

 de  een
zijn op  aan de bewaarde
ken gevoegd,  van
gepolychromeerd in  schoon-
maken onder  verf gevonden. 

Nadat  o.a.  restaureeren

 mijne zorg waren 
toevertrouwd  mij  opdracht gegeven om 

 borstbeeld  in
 verflaag ver-

 in

 eigenaar  van de beroemde
„Zijdebalen "  in Pijlsweerd aan de Vecht, vervaardigd 
in  beeldhouwer  J.

 de
 ook andere  vervaardigd,

 dezelfde kleikleur . 
Nadat ik  uit het  dat ik

 wil ik  aandacht vragen voor 
 uit

mie  overal op dezelfde
 it verschil, dat  met mineraal-

waterverven en  van  met 
e

ling  roode  met kiezelzure kalk, ook wel roode 
 legeeringen

 behandeld. 

 het  ik
geen

minerale
door  beter  dan

 het voorportaal van het  te

 dat  op

 11 )SSC11<>( )|. 

Juni .1. ontleenden 
 Ouellinusschool 

en  de
 Plaatsgebrek  toen 

 naar 

 Wij l die .i .
 de chromolitho-

grafie  vergemakkelijken, meenen wij
 op

d
Nu  laatsten tij d de  van asphaltpapier 

 mee-
ning  wil  dat deze

 enkel op  ge-

 worden)
 op

 contra
werd
Tot op  verkeeren wij
meening dat  goci/c

 op
u.

 nimmer  gewaar  wor-
 of hij  lei op  of op  (het 

 lei
l>.

 ook

c.  twee  asphaltpapier  door 

d. dat  op ontelbare plaatsen doorspijkerde
papier  geen

.

 Noorlander'
 is de  ƒ  )it  de 

aanvankelijke  hij
V. o. W. 
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Beeldende n en k te Berlijn , Stations te 
. Basel. t en , de kerk duSacré 

Coeur  te Parijs, enz. enz. 
n waarom ondergeteckenden, ten volle over-

tuigd van Uwe belangstelling te dezer  zake en van Uwen 
wensch de ontwikkeling der  moderne bouwkunst krach-
tig te willen bevorderen, U met den meesten aandrang 
in overweging geven om voor  de stichting van monu-
mentale bouwwerken, de medewerking ook van den par-
ticulieren architect in te roepen. 

't Welk doende, enz. 
 'oor het Hoofdbestuur der  tot lu-eor-

dering der Bouwkunst, 
A. A L Z . V , Voorzitter . 
. , Secretaris. 

Voor tiet Genootschap „Architectura et Amicitia , 
 A.J . , Voorzitter . 

A N E , Secretaris. 
 'oor </c  'erecniging „Bouwkunst cn  riendschap", 

. < > T T E N , Voorzitter . 
J. N E , Secretaris. 

 'oor den Houd van Nederlandsche .
. P. C. E A Z E L , Voorzitter . 

C. X. V A N , Secretaris. 
Amsterdam, 

, 

Amsterdam,

Aan den r  van het „Bouwkundi g Weekblad", 
Amsterdam. 

r  de , 
n onze vergadsring van 7 dezer  is ter  sprake gekomen 

de in Uw nummer van  dezer  opgenomen „Conclusie 
der Constitueerende Vereenigingen"  en werd met alge-
meene stemmen besloten U te verzoeken, de volgende 
verklarin g namens ons Comité in Uw Weekblad te willen 
opnemen, aan welke opdracht wij  mits dezen voldoen. 
Niet groot leedwezen heelt ons Comité kennis genomen 
van dat gedeelte dier  conclusie, dat een motie van af-

keuring beteekent aan het adres der , die zoo 
welwillend waren, zich tegenover  ons bereid te verkla-
ren als Jury in zake de prijsvraag op te treden. 

e drie leden-architecten immers hebben zich de groot-
ste moeite gegeven om een concept-programma, door 
hen opgemaakt overeenkomstig de letter  der  wet van 
de Vereenigingen voor  Prijsvragen, door  ons Comité te 
doen aannemen. 
Xa langdurige besprekingen en nadat wij  eenige punten 
hadden toegegeven, bleek de Jury overtuigend, dat in 
ons Comité geen eenheid omtrent de kwestie „leprys "  te 
verkrijge n was en slechts een meerderheid te erlangen 
was voor  het programma, zooals het thans is vastgesteld, 
f laar  dit, zoo niet met de letter, dan toch wel met den 
geest der  wet in overeenstemming was, heeft de Jury 
daarin ten slotte berust, nadat dezerzijds uitdrukkelij k 
was geconstateerd, dat anders de geheele prijsvraag zou 
moeten vervallen en noodgedwongen een weg zou moe-
ten worden ingeslagen, die niet gaat in de richtin g van 
de bevordering der  nationale bouwkunst. 
Ons Comité is van meening, dat de Juryleden in stede 
van smaad, hulde hadden verdiend voorden praktischen 
zin. die zij  in deze aangelegenheid aan den dag hebben 
gelegd. , 

t Comité voor  het Nederlandsche Sportpark, 
(wasget.) C. J. . V A N A L S T , Voorzitter. 

W . , Secretaris. 
 * * 

Aan het Comité voor  het Nederlandsche Sportpark 
te Amsterdam. 

WelEdelgeb. . 
e . heeft de eer  U in antwoord op Uw schrijven 

van  Juni j.1. aan den r  van het Bouwkundig 
Weekblad het volgende op te merken: 

t is niet juist dat het programma voor  de Stadion 
prijsvraa g in overeenstemming is met den Geest der 
Algemeene n voor  nationale bouwkundige prijs-
vragen. 
n ons schrijven aan U dd. , aan de jur y dd. i 

en in ons rapport aan de Constitueerende Vereenigingen 
dd. , hebben wij  aangegeven op welke punten het 
programma in strij d was met dien geest en zullen daarop 
dus niet terug komen. 

e Besturen der  Constitueerende Verecnigingen, die 
in dezen zeker  ook door  U tot oordeelen bevoegd ge-
acht zullen worden bleken de meening der  Permanente 
prijsvraag-commissie te deelen, en hebben de handel-
wijze der  architect juryleden afgekeurd, omdat zij  daar-
in een ernstig vergrij p zagen tegen de juiste vakver-
eenigingsbegrippen, die het eerbiedigen der  vereeni-
gingsreglementen en der  organen die voor  de naleving 
daarvan hebben te waken, als eerste eisch stellen. 
Van XJw standpunt kan de jur y mogelijk hulde gebracht 
worden voor  haar  practischen zin. doch daar  dezerzijds 
een ander  standpunt moet worden ingenomen is ook de 
waardeering van dien practischen zin eene andere en 
moest zij  leiden tot het afkeurend votum der  besturen 
van de Constitueerende Vereenigingen. 

Namens de Permanente Prijsvraag Commissie: 
C. N. V A N , Secretaris. 

N . 
T N . (Vervolg van pag.

Zooals reeds vroeger  gezegd is zijn bij  alle rangen t< lilet-
kamers ingericht voor  het publick. Behalve deze vinden 
de deelnemers aan de spelen en wedstrijden voor  zich 
nog een twaalftal toilet- en douchekamers gereed, Noo r-

zien van de noodige kleerenkasten, tafels, stoelen, banken 
en massagebanken. Al deze inrichtingen zijn centraal 
verwarmd; terwij l steeds over  een ruime hoeveelheid 
water, zoowel warm als koud, kan worden beschikt. 

t middenterrein bestaat uit een zorgvuldig aangelegd 
grasveld, droog en vast. n oppervlakte van

r  is bestemd voor  het voetbalveld ; verder  is plaats 
ingeruimd voor  gymnastiektoestellen, trek , springha-
nen, enz. e loopbaan daaromheen is een evenzeer  met 
zorg aangelegde en verharde weg, eenerzijds, d, i. bij 
den oploop, ter  breedte van , anderzijds ter 
breedte van 7 . 

Over  de architectuur  van het bouwwerk, ook wat het 
constructief gedeelte aangaat, wijdt de architect in den 
breede uit. t is overbodig het heele relaas hier  te laten 
volgen; slechts met enkele gezegden meenen wij  van des 
kunstenaars bedoeling voldoende te doen blijken. 

e samenstelling, zoo zegt hij , is van e 
hechtheid, doch alles uit modern materiaal. Waar dit 
goede diensten kon bewijzen en uitoeeonomisch oogpunt 
aanbeveling verdiende werd gewapend bet< >n toegepast; 
overigens werd gebruik gemaakt, als reeds eerder  ge-
zegd, van de materieelen aan het land eigen ; dus van 
graniet en baksteen. t graniet alleen op maat gehakt, 
verder  zooals de natuur  het den meester  biedt; de bak-
steen van de bekende noordelijke kwaliteiten: groot, 
krachti g en van een prachtige roode kleur. e muren, 
aldus de architect, gelijken op die van oude vesting-
werken, krachti g en stoer. Geheel in overeenstemming 
dus met het karakter  van het gebouw. 

e eenige versiering zal ter  gelegenertijd bestaan uit 
beeldhouwwerken, waarvoor  nu reeds het materiaal in 
den bouw is opgenomen en in ruime mate op de juiste 
plaatsen aangebracht. Tot nog toe heeft men zich. op 
een enkele uitzondering na, om linancicele redenen 
moeten beperken tot het maken van schetsen voor  sculp 
turale détails. e architect spreekt hierover  als volgt: 
,,1 le granietblokken in de gevels zijn van behoorlijke af-
wateringen voorzien en kunnen geduldig wachten op 
hunne bewerkers. 1 le brute oppervlakken harmonieeren 
zeer  goed met den omgcvenden baksteen. Voorde blok-
ken aan het zuiderportaal heelt de beeldhouwer fore 
Strindberg, zeer  mooie schetsen gemaakt. e uitvoe-
rin g is echter  tot later t de bedoeling ze 
eens aan de blokken van de zijportalen uit te voeren 
heeft Eldik het goede idee gehad de verschillende volke-
ren in hunne verschillende sportcostuums uit te beelden. 

n andere serie van vij f stuks zijn gereserveerd voor 
s die ook eens zijn aandeel zal hebben in de sculp-

turale versiering van het Stadion. n andere serie is be-
stemd om tot groteske scheppingen verwerkt te worden, 
naar  ik hoop van Fagerberg, Strindberg ol Neuid. \ oor 
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de twee reusachtige blokken bij  den grooten noordelij-
ken ingang heeft Gunnar m prachtige ontwerpen 
gemaakt. Aan de zijden van het middenportaal zijn gra-
nietvelden voorreliefsculpturen aangebracht. n dearena 
zullen itan de hoeken van het voetbalveld vier  granieten 
zuilen verrijzen  - . hoog) die de vier  windstreken 
zullen symboliseeren waarvoor  Eagelberg gevraagd 
heeft ideën te mogen scheppen. n de zuiderarcaden staat 
in elke boog een granieten voetstuk voor  figuren in brons 
van sportief karakter , waarop tijdelij k afgietsels vanklas-
sieke sculpturen zijn geplaatst. t voornemen bestaat 
dat mettertij d hier  zestig werken van Zweedsche beeld-
houwers zullen worden bijeengebracht. r  is dus een 
ruim arbeidsveld voor  onze jonge kunstenaars, die het 
studie-materiaal kunnen vinden op de sportbanen van 
het Stadion. n het park bij  de ingangen staan acht groote 
voetstukken, nu begroeid met rozen, bestemd om eens 
beeldhouwwerken van verschillend karakter  te dragen. 

e vier  plaatsen voor  de ingangen heb ik bestemd voor 
vier  bereden hoornblazers in brons; doch dit is slechts 
een voorloopige gedachte, die door  den tij d gewijzigd 
zou kunnen worden. e gebouwen leveren alzoo groote 
en monumentale opgaven voor  onze beeldhouwers. 

t kan vreemd schijnen dat zooveel aan de toekomst 
is overgelaten ; doch ik voorzie dat de gebouwen steeds 
de algemeene belangstelling zullen hebben. Goedkoope 
versierselen heb ik vermeden; .alleen het allerbeste 
acht ik goed genoeg. e versiering moet een vol-
ledig kunstwerk zijn. n wachte liever  tot later  dan 
nu.iets middelmatigs te nemen. k hoop dat de toekom-

stige beeldhouwers uitsluitend monumentale werken zul-
len kunnen maken. 

t ergste wat het Stadion zou kunnen overkomen zou 
zijn dat er  plotseling over  een massa geld kon beschikt 
worden voor  de sclupturale versierselen". 
Overigens deelt de architect de geschiedenis mee van 
het ontstitan van dit grootsche bouwwerk, waaruit dui-
delijk blijk t dat het daarbij  ook al niet steeds voor  den 
wind ging en met allerlei misères te kampen viel. e 
bouwkosten bedroegen . ()p  Juni
werd het Stadion ingewijd en thans worden er  tie -
nische spelen in gehouden. Na deze Olympiaden moet 
Stockholm's Stadion de vaste plaats blijven van de vrij e 
sport van het noorden; maar  het wordt ook de plaats 
voor  de groote volksfeesten, concerten en betoogingen. 

n wil het het centrum doen zijn van alle buitenshuis-
leesten zooals Stockholm's s dit is voor  de bin-
nenshuisfestijnen, 's Winters wordt de arena in een ijs-
baan herschapen. Zoo zal het in elk jaargetijde het mid-
delpunt vormen van alle uitspanning en het middel tot 
veelzijdige lichamelijke opvoeding der  jeugd. . 

n het op pag.  iste kolom, gereproduceerde plan 
wordt de verdeeling der  zitplaatsen tijdens de (>lym-
pische spelen aangegeven. j  het plan in de  kolom 
op die pagina kan het volgende lijstj e dienen: 

 - voorraadkamer,  = expeditie,  vestibule.
= pers,  = douche-, kleedkamers en toiletten,  en 

 = é en vestibule,  en  = voorraadka-
mers,  en  = buffetten en keukens,  tuin-
gereedschappen,  en  = vestibules,  = koor. 

. 
Naar  aanleiding van de in ons blad verschenen artikelen 
van de hand der  leeren Jos. Th. J. Cuypers en C. N. 
van Goor over  de rechte verhouding van op- en aantrede 
van trappen, zond de r  Joh's. Voetberg, directeur 
van de Ambachtsschool te Sneek, ons het door  hem ge-
schreven werk e trappenbouwer'. 
Wi j  ontleenen hieraan het volgende: 
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Of nu waarlij k deze laatstgenoemde trap met verminde-
rende optrede aangenaam in 't gebruik zal zijn, schijnt 
ons nog wat twijfelachtig , daar  bij  't n een ver-
meerdering van optrede toch ook niet aan de moeiheid 
zal tc gemoet komen. . 

. 
Woerden,  Juli

r  de , 
g ik even eene bemerking maken op het artikel in 

„Architectura "  d.d.  Juni j.l . over  de baksteententoon-
stelling, onderteekend door  J. de . naar  aanleiding van 
de volgende zinsneden:  „Uitgezonderd een paai 
soorten , is hier  maar  één soort: de \\ aalsteen''. 
,,'t s zonde en jammer, dat onze fraaiste baksteen, de 
Utrechtsche en de e nog gezwegen, de vele 
andere soorten, hier  niet zijn vertegenwoordigd". 
Er komt op de tentoonstelling slechts één vak -
steen voor. Echter  vakken n ook genaamd 
Utrechtsche drieling (oudtijds geheeten e steen) 
dus ruim  pCt. van alle inzendingen. 
Verder  een  tal vakken Brabantsche steenen. Ook 
zijn e steenen aanwezig. 

l het inderdaad jammer is, dat niet meerdere 
fabrikanten hun materiaal op deze tentoonstelling expo-
seerden, ondanks alle moeite door  de commissie hiertoe 
aangewend, komt het mij  voor, dat J. de . de inzen-
dingen eenigszins oppervlakkig beschouwd heelt. 

, 
C.J. , 

e meening, kan ik mededeelen, dat 
de inzendingen mijn volle belangstelling — zeer  tot mijn 
leering hebben gehad, zoodat ik ook eenige malen de 
tentoonstelling bezocht. 1 )och steeds kreeg ik, en meer-
deren met mij , denzelfden indruk : eenzijdigheid, en een-
tonigheid inde soorten baksteen. k laat de namen 
er  buiten. — t ligt voor  mij  hoofdzakelijk in de kleur. 
1 laartim schreef ik: 1 )e hoedanigheid van den steen hier 
is best, maar  de mooiste baksteensoorten, „vat kleur be-
treft, zie je hier  niet. Uitgezonderd een paar  soorten 

n (hiermede bedoel ik de gele), is hier  alleen 
maar  één soort: de Waalsteen". e bedoel ik 
tie steen, die ofschoon verschillende benamingen dra-
gende, toch, wat hardheid cn daardoor  kleur  aangaat, 
de Waalsteen trachtte te benaderen. 

e r s nu, schrijf t tlat de Utrechtsche steen, 
door  zijn steen, wel was vertegenwoordigd. 1 )oeh hierin 
haspelt de r  11. een beetje met de namen.  )e eigen 
lijk e Utrechtsche steen is cle eigenaardige paarskleurige 
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steen met de gele vlek. e fraaie soort was niet aan-
wezig. Sommigen rekenen tot de Utrechtsche steen ook 
de producten van enkele steenbakkerijen bezuiden 
Utrecht aan den Vaartschen . 

e 8 vakken n — de juiste benaming, want tic-
steenbakkerijen liggen aan den , de r . schrijf t 
zelf onder  zijn naam t — vertoonden 
de typische kleur  van den n steen niet. 
 let onderscheid tusschen cle steenen met cle oude bena-

mingen "  en „Utrechtsche steen", ligt in het 
verschillend formaat. 

e echte e steen, cle dunne, heeft cle lengte van 
een drieling. m noemde men ze: e drie-
lingen". c echte Utrechtsche steen, de Utrechtsche 
mop, ook dunne steen, (zooals wij  die kennen aan onze 
oude patriciërhuizen; hebben daarentegen een lengte-
van een Waalsteen. 

t oudtijds de e steen ook wel e steen 
werd genoemd is begrijpelijk , ie door  haar  vorm (die 
van een drieling),  door  cle ligging van cle e 
steenbakkerijen aan den . 't Gaat hiermee, als met 
het paard en cle koe. Beide zijn dieren, maar  daarom is 
een paard en cle koe nog niet van dezelfde soort. Zoo is 
alle e steen nog geen . 

t alle waardeering voor  het product des n . is 
cle kleur  van zijn steen, nog niet die van de specifiek 
 .eidsche. 

Er schijnt door  de steenbakkers getracht te worden, zoo-
veel mogelijk den Waaksteen nabij  te komen. t sterkst 
was dit op cle tentoonstelling het geval met cle Brab. en 

. 
Niemand zal toch durven beweren, dat buiten hun naam 
in de catalogus, de steensoorten diè typische kenmerken 
vertoonden, waardoor  zij  zich duidelijk van elkaar  onder-
scheiden. 
Wat ik betreur  is, dat de plaatselijke eigenaardigheden, 
die van sterken invloed op cle kleur  zijn, worden opge-
heven ; dat er  te zeereen veralgemeening plaats heelt. 
En hier, wij  moeten het ronduit uitspieken - ligt cle 
schuld niet aan cle steenbakkers, doch aan cle architecten, 
die steeds gedreven hebben naar: „hardheid , hardheid, 
hardheid!" 

t natuurlij k ten koste van cle kleur. 
e eigenaardigheid van cle oude e steen — zoo-

als die b.v. nog wordt gemaakt door  de fabriek „( luder-
zorg"  te p was haar  prachtige, frische, op-
wekkende kleur  rood, een oranjerood, dat wij  zoo zeer 
bewonderen aan de oude bouwwerken der e 

e (in oude stukken uit die dagen lezen wij 
altij d over e steen), die samenging met taaiheid, 
niet met ondoorbakkenheid. 
En is nu voor  de meeste gevallen, ik spreek over  gevel-
werk, die hoedanigheid niet best voor  het doel ? 
Er wordt te veel gesproken over  architectuur, en te wei-
nig gedacht aan het karakter , oppervlakte en kleur  van 
de steen, waar  door  eenvoudige bouwwerken, zonder 
verdere architectonische pretentie, nog tot werkelijk 
hoogstaande bouwkunstige uitingen worden gemaakt. 

E E N N 
G V A N 

. C. W. . 
(  'mi onzen specialen correspondent en mede-redacteur 
. /. A". W. v. d.
Na de ontgraving van den ioo-voetigen tempel is men 
begonnen aan de reeds vroeger  gevonden zuilenrij , 

welke thans geheel ontgraven is cn ruim . lengte 
bij  een breedte van . heeft. Vermoedelijk vormt 
zij  de lange zijde (Noord) van een zuilenhal welke aan 
het oude marktplein lag. Zij  bestaat uit een fundament 
van poros-blokken waarop het . breede stvlobaat 
van hier  veel voorkomende, blauwwitte kalksteen. -
op stonden cle zuilen van poros — gemiddeld . as op 
as — met een diameter  van .  voet argos). 
Voor  het grootste gedeelte zijn deze zuilen nog aan-
wezig echter  veelal niet meer  dan één, hoogstens twee 
zuilentrommels. e zuilen zijn dorisch, missen dus een 
basement en hebben  canneluren. Een enkel kapiteel 
hiervan is ge vonden, eveneens van poros. Van verderen 
bovenbouw is nog weinig bekend op dit oogenblik. 

r  waar  cle zuilenrij  aansluit bij  den eerstgenoemden 
tempel, is zij  sterk gerepareerd — over  een lengte van 

. met verschillende stukken steen, waarvan 
eenige inscripties hadden en zoodanig dus vroegere 
bestemmingen nader  aanduiden. 

'  hans zijn eveneens voor't grootste gedeelte verzameld 
de fragmenten welke in allerlei fundamenten der  dwars-
muren uit Byzantynschen tij d in den tempel opgestapeld 
lagen. r  heeft men tal van architraven, Tri g 
lvphen, metopen, kroonlijststukken, zuilentrommels, ka-
piteelen en andere architectonische fragmenten gevon-
den van verschillende bouwwerken, te samen een
groote.stukken, ongenoemd de kleine voorwerpen, waar-
onder  terracotta's, stukken van beelden, bas-reliefs, enz. 

l aan verschillende bouwwerken behoorend, zijn 
toch enkele groepeeringen dezer  fragmenten te maken 
en wel die van een poros van een blauwe kalksteen — 
en van een marmer bouw. 

e blokken van den poros-bouw hebben een bepleiste-
rin g welke gekleurd was en waarvan tal van voorbeel-
den bewaard zijn gebleven. 
()ok van het aanbrengen van bronzen versieringen, 
voornaamlijk op cle metopen zijn sporen aanwezig. 
Argos, Juni W. v. o. 1' 
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N V A N T

: . A . J. , , . , , S T N O.  T E 

, J A N E . A . A . , A . A . , . J.  E N W . A . . V A N , . 

E V A N E U N S T J T . 

N 
E T . 

Wi j  ontvingen van den r  \\' . F. C.  te Arn -
hem het volgend schrijven : 

Arnhem, den i i |uli
! 

j  heb ik de eer  U te berichten, dat heden den
Juli  een aanvang is gemaakt met het aanbrengen 
van het brandvri j  rieten dak op het gebouwtje, gelegen 
op een terrein tusschen de van k van t 
en dc G. A. van Nispenstraat alhier. , 

W. F . C. . 

A N E , re Sm-. 

*  * 
S F Ü " T E ,

e aandacht wordt gevestigd op bovengenoemd n 
gres en op de eveneens te  )üsseldorf te houden „Steden 
Tentoonstelling". 
 )e Tentoonstelling bevat  Afdeelingen : 
 Stadtebau, 
 Einrichtungen für  die < resundheit, 
 „  ,, „ , 

n (insbezondere Schillen, , 
. , 

(lp het daaraan verbonden s zullen voordrachten 
gehouden worden betreffende de Groepen : 

. Stadtebau. 

. Stadtische Betriebe. 
. e der  Wissenschaft, t und Wohlfahr t in 

den Stadt en. 
Verder  /uilen belangrijke stedelijke en industrieele 
inrichtingen bezocht worden. 

e deelname aan het s bedraagt k voor 
een groep, voor  elke groep meer  6 . 
Nadere inlichtingen worden verstrekt aan het Bureau 
van de j  tot bevordering der  Bouwkunst, 

t  Amsterdam. 

Sedert enkele jaren heeft m zich ontwikkeld 
tot een zeer  belangrijke graan importhaven, want uit 
het buitenland wordt daar  meer  dan  millioen ton gra-
nen per  jaar  ingevoerd, wat per  werkdag ongeveer 

 ton of eenige scheepsladingen beduidt. r  't 
veel in den graanhandel voorkomt dat de groothan-

delaars nog geen koopers hebben gevonden voor  ver-
schillende aangevoerde partijen, of wel dat men het 
graan niet op de markt brengt alvorens de prijzen geste-
gen zijn. Zoo moet het graan tijdelij k geborgen worden, 
in pakhuizen en in lichters (kleine rivierschepen), het 
overladen en wegen geschiedde vroeger  door  middel 
van meetbakken die telkens gewogen werden, doch 
deze wijze van werken is bijna geheel verdwenen en 
verdrongen door  de drijvende graanelevators, ondanks 
den strij d der  havenarbeiders die ook hier  voor  de 
machine hebben moeten wijken. 

e oude graanpakhuizen hebben gewoonlijk een groot 
aantal zolders, waar  het graan in groote vakken door 
houten schotten gescheiden bewaard werd, de schotten 
werden geplaatst tusschen vierkante houten stijlen met 
sponningen aan  of  zijden, in het midden der  vloeren 
bleef gewoonlijk een looppad vrij . het volstorten dei-
vakken geschiedde door  zakkendragers, die zich van 
kleine ladders bedienden; om het ontkiemen van het 
graan tegen te gaan, moest het graan steeds verwerkt 
worden, door  b.v. van 't eene vak naar  het volgende te 
scheppen, ook gebruikte men hierbij  trechters in de vloe-
ren om het graan telkens naar  een lager  liggende zol-
der te verwerken. 

e tegenwoordige silo's hebben nu een meer  of minder 
volmaakte inrichtin g om het graan mechanisch te ver-
werken, de ruimt e die vroeger  verloren ging doordat op 
iedere zoldervloer  (verdieping) in het graanvakeen vrij e 
ruimt e voor  't instorten onder  het plafond moesten blij -
ven, heeft men nu gewonnen door  de graan vakken tot 
kokers (cellen ite bouwen, waar  het graan op dc bovenste 
verdieping ingestort en op den bcgancn grond gelost 
wordt. n verband met de hooge zijdelingsche druk op 
de wanden en de zware bekisting op de bodems der 
cellen is het gewapend beton het economische bouw 
materiaal voor  het inwendige der  graansilo's. 

n wij  de pakhuizen te m naar  hunne aesthe-
tische waarde willen beoordeelen, dan lijk t onseen boot 
tocht hiervoor  't meest aangewezen en zulks is niet 
moeilijk indien wij  op de gewone werkdagen in denman-
den Juni, Juli en Augustus ons aan het n in-
schepen op een stoomboot der  firm a Fop Smit, die deze 
riviertochten organiseert. Wij  bezoeken dan ook de 

, die bijna geheel ombouwd is met loodsen en 
pakhuizen, de eerste meestal van ijzer  en de laatste van 
baksteen opgetrokken, aan deXuid/ijde van dezen haven 
wordt onze aandacht getrokken door  het graanpakhuis 
der  N.V. o , boven de zeeschepen 
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uitstekend, krijgen wij  direct den indruk van de grootsche 
afmetingen van dit utiliteitsgebouw, hoe gunstig werkt 
juist hier  liet eenvoudige silhouet, de naar  ons toe ge-
richte Westzijde heelt een typische haduww erking, 
die ons een oogenblik herinnert aan de n te 
 lelhi, wij  zijn onderwijl genaderd om te zien dat het 

gewapend beton voor  het geheel is toegepast en de 
vormgeving beheerschte. e verdiepingen en cellen zijn 
door  een \ ak verdeeling in de gevels aangeduid, bij  de 
cellen door  groote gewapend betonplaten en bij  de open 
zolders aan de (lostzijde en bovenste verdieping zijn de 
wandvakken gedicht door  holle betonblokken ter  hoogte 
van . waardoor  't geheel niet monotoon is 
geworden. 
Op de hierbij  gevoegde plattegrond tig.  waarbij  het 
gebouw boven de trechters der  cellen is doorgesneden, 
blijk t duidelijk de indeeling en de logische gedachte bui-
ten-architectuur, de lengte en breedte afmetingen bedra-
gen . de afmetingen der  cellen zijn ver-
schillend genomen om partijen graan van diverse om-
vang te kunnen opslaan. Voor de groote cellen is de 
achthoekige grondvorm gekozen als overgang tot de 
statisch meer  juiste ronde vorm, de  cellen 
hebben ieder  ruimt e voor  ton, daar  tusschen liggen 

 vierkante cellen ieder  voor  ton en nog  drie-
hoekige cellen ook ieder  voor  ton; de hoogte der 
cellen bedraagt . 
()m ongew ensehte zettingen te voorkomen, is de Weste-
lijk e helft geseheiden van het overige deel van het ge-

bouw . )pden beganen grond zie figuur  bevinden zich 
onder  de vierkante cellen, zware achthoekige beton 
pijler s berekent om het gewicht van . te 
dragen. e uitlaat kokers voor  de vierkante cellen zijn 
naast deze pijler s aangebracht. 
n de Oostelijke helft bevinden zich  rechthoekige cel-

len, ieder  voor  ton en  kleinere ieder  voor  ton, 
verder  bevinden zich in dat gedeelte een trappenhuis, 
personenlift en gelegenheid voor  sorteeren en reinigen 
van het graan, bovendien vlakke opslagruimte over
verdiepingen, totaal biedt het silo-gebouw een berging 
voor  ton. 
Voor in- en uitlading zijn in den haven gebouwd twee 
scheepselevators, grondvlak X  4.5 , terwij l aan 
de lange gevels overlading in spoorwagens mooglijk is. 

e elevators dienen tevens om het graan in het silo-
gebouw te verplaatsen en bij  opneming of aflevering te 
wegen. 
n de Oostelijke elevator  kan het graan uit de schepen 
opgemalen, mechanisch in zakken gebracht worden op 
een hoogte van  5 . boven de spoorrails, de zakken 
glijden diin over  een „sul"  in de spoorwagens. Verder 
kan men van uit de elevator  de zakken in andere schepen 
doen glijden, de capaciteit der  elevator  bedraagt  ton 
per  uur. 

e Westelijke elevator  met een uurcapaciteit van
ton, dient meer  speciaal voor  opneming in het silo-
gebouw en voor  aflevering daaruit. 

r  een teleseoopbuis wordt het graan weder  uit de 
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schepen in de elevator  gevoerd en gestort op een trans-
portband tlie zich in tie verbindingsBrug naar  de silo be-
weegt, hier  vangt een andere transportband het graan 
op en voert 't naar  ec;n der  beide hoofdelevators, voor 
berging van het drijfwer k zijn twee verhoogde gedeelten, 
(ruim . boven de straat), op het dak zichtbaar. ( )p 
de zolderverdieping bevinden zich wederom twee trans-
portbanden, die door  middel van een vernuftig mecha-
nisme zoodanig' te stellen zijn dat het graan door  buizen 
in één der  cellen gestort wordt, ieder  dezer  transport-
banden bedient drie rijen der  achthoekige cellen en tus-
schen cellen. 
Voor 't verwerken van het graan bevinden zich onder 
den beganen grondvloer  in kanalen nog twee transport 
banden waardoor  het graan van den Westzijde naar  de 
Oostelijke hellt gevoerd kan worden om b.v. door  den 
seheepselevator  verder  over  geladen worden, na eerst 
gewogen te zijn. 
n verbinding met de ondergrondsche transportbanden 

kunnen verder  inlichtingen voor  't in zakken vullen aan-
gesloten worden. 
Al s een interessante foto tijdens den bouw kan gelden 
fig.  waarop de constructie dertrechterstezienis.de 
wanden der  cellen waren slechts . dik. terwij l de 
baksteenen wanden van het silogebouw te Amsterdam 
aan het J een wanddikte van . hebben, zonder 
nog te denken aan de trekankers, schotelplaten enz., die 
bij  de baksteenenconstructie ook onmisbaar  waren, en 
men zal moeten erkennen dat het gewapend beton het 

constructiemateriaal bij  uitnemendheid is v -den bouw 
der silo's. 

e lirm a . J. Stulemeyei &  Co. te Breda heeft t ge 
heele gebouw in een jaar  opgetrokken, voor  het storten 
van den bovenbouw van silo's en pakhuis was slechts o 
maanden noodig. 
Voor het transport der  materialen was een dubbele lift 
aan een der  smalle zijden van het gebouw opgericht, 
vandaar  werd de beton in kipkarre n overeen draagbaar 
spoor  naar  de stortplaatsen op het werk gereden. 
Gemiddeld werd J . beton per  dag verwerkt. 
Een indruk van het omvangrijke centeiwerk krijgen wij 
op lig.  Zoowel voor  de acht-als rechthoekige cellen 
had men modellen geconstrueerd, die werden opge-
hangen aan een zware houten ring, dezen houten draag-
rin g was door  schoren en liggers aan een makelaar  be-
vestigd, die wederom geleid werd ineen houten koker 
door  battings gevormd.  >e zijschotten ter  hoogte van 

. werden door  ijzeren platen aan den houten 
draagring opgehangen, bij  de achthoekige modellen, 
vormen de hoekschotten een geheel en kwam in het 
midden van iedere achthoekzijde een houten plank als 
wig om de schotten op hun juiste plaats te houden, na 
het verharden der  beton werden tleze wiggen opge-
trokken waardoor  ook de schotten vri j  kwamen en het 
geheele model opgeheschen kon worden. n de afbeel-
ding zijn op het eerste plan de rechthoekige modellen 
met de hoekw igplankcn zichtbaar, het tweede plan de 
achthoekige modellen, waarvan een tweetal in takels 

http://dertrechterstezienis.de
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e modellen  de bovenzijde met een 
vloer  voorzien om het draagbaar  spoor  gemakkelijk te 
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James Watt en zijn compagnon Boulton. En in die fa-
briek is een volledig museum met een schat van herinne-
ringen aitn den grooten schepper  en denker. 
Nog even een staaltje met hoe'n taaie wilskracht Watt 
zijn doel in 't oog hield en bereikte. Tien jaren moest hij 
werken  neen zwoegen en tobben eer  hij  zijn proet-
machine zoover  had, dat zij  goed liep. Niet tlat er  iets 
aan het denkbeeld van zijn uitvindin g haperde. Neen. het 
was alleen tobben om tic noodige hulp en tic gereed-
schappen te krijgen. En die beide waren er  niet. n 
kende tic machinale metaalbewerking nog niet en er 
waren geen mechanikers. 1 loe laag het peil was. waarop 
de werklieden in de ijzerbewerking stonden en waarmede 
Watt tie uitvoering van zijn denkbeelden aanving, blijkt , 
wel uit de klacht, die hij  schreef aan een zijner  vrienden 
na de mislukking zijner  eerste stoommachine: „E n nu 
mijn oude blikslager  dood is, ben ik beroofd van mijn 
leidend mechaniker". 
Wat Watt universeeler  maakt dan de grondlegger  der 
stoomwerktuigkunde te zijn, is, dat hij  tevens daarmede 
tie grondlegger  der  machinale metaalbewerking is. 
Wat ook een kenmerk van het genie is, is zijn veelzijdig-
heid. Watt was tusschen  en  meer  in de bouw-
kunde werkzaam, dan in de werktuigkunde.  erwij l hij 
toch in  zijn stoommachine uitvond . Verschillende 
documenten uit dien tijd , als adviezen, rapporten,teeke-
ningen en brieven, doen zien, dat hij  een werkzaam aan-
deel nam in het kanaliseeren en verbeteren van de Clyde 
en andere Schotsche waterwegen, het aanleggen van 
havenwerken, kaden en waterleiding. Veel werk ver-
richtt e hij  voor  tien waterweg, thans bekend in Schot 
land als het Caledonisch kanaal. 
Watt was ook een uitstekend chemiker, en een instru-
mentmaker, zooals er  weinigen zullen worden gevonden. 
( üj  allen kent den micrometer  voor  het meten van plaat-
dikten, waarmede gij  verschillen van 1 . kunt 
aflezen.  'it is één der  kleine uitvindingen van Watt. 
 laar  „tijd' ' alles voor  hem was, bezwaarde hem het 

steetls moeten overschrijven van zijn brieven. En
vond hij  de copieerpers uit, een schijnbaar  nietige uit-
vinding, doch een weldaad, voor  duizenden. n wij 
het leven van zulke menschen, til zijn hetgeen vakge-
nooten, overpeinzen en tot voorbeeld nemen.  >an zullen 
wij  worden geprikkeld tot grootere daden, dan het doen 
van onze dagelijksche plicht, hoe mooi tli t ook op zich-
zelf is. A N E . 

E G EN E 
. 

n e Telegraaf"  treffen wij  onder  tlit hoofd onder-
staand stuk van tien r  Ph.J. s aan  loeweltle 
schrijver  te sterk generaliseert, verdient het stuk toch 
opmerking, wijl er  inderdaad op menige wontleplek in 
ons vak onmeetlogenloos de vinger  gelegd wortlt . 
„Naar aanleiding van het aan den raad tier  gemeente 
Amsterdam overgelegd advies der  lam-com-
missie inzake de , verzoek ik u beleefd, 
het onderstaande in uw blad op te nemen. 
Bijzonder  trol mij  de zienswijze tier  genoemde commis-
sie, waar  zij  zegt: „Niet uitsluitend van die architecten-
keuze, doch wel in hoofdzaak zal het afhangen, of de 

g der  hoofdstad waardig wordt en rede-
lij k gestelde verwachtingen zal bevredigen". 
Zeer  juist.de architectenkeuze is hoofdzaak, en waarop 
is nu die keuze gewoonlijk gebaseerd: Wel op minstens 
7 5 pCt. onjuiste en oppervlakkige zienswijze van het 
bouwend publiek, op leugen, bedrog en pronkeri j  met 
andermansveeren.  let unfaire, het meest grievende in 

ons schoone vak, dc bouw kunst, zit voor  ons, jongeren, 
en vo< irde weinig talentvolle anderen hierin, tlat de over-
groote meerderheid der  meestbeklantc „architecten" 
niet kan teekenen, niet kan ontwerpen, en, wat erger  is, 
dat ook niet behoeft te tloen. n eenige, soms te waar-
deeren, eigenschap bestaat in de „kunst "  om aan werk 
tekomen.l loch, tie manieren, daarbij  in practij k gebracht 
zijn niet altij d de fraaiste. t bouwend publiek is aan 
een en ander  niet geheel onschuldig. n is, (de leiten 
bewijzen zulks toch dagelijks lichtzinnig of onoordeel-
kundig in zijn keuze, 't publiek interesseert zich weinig 
of niet voor  de kunst der  kunsten, de eenig mooie en 
noodzakelijke kunst der  practische vormgeving. n 
gaat af op geschetter, op reclame's, op persberichten. 
Juist tleze laatste zoo geheel te goeder  trouw vaak ont-
staan, worden tloor  het publiek maar  al te gril voor  ab-
soluut 't ware genomen. Een nieuw gebouw is gereetl, 
belanghebbenden etc, en natuurlij k ook tie pers, wortlen 
uitgenoodigd de feestelijke opening bij  te wonen.Zooals 
overal elders is ook hier  wel weer  iemand, die de ope-
nings-en welkomstrede zal houden. j  roemt 't vernuft 
des architects, zijr . vindingrijkheid,zij n kij k op tie aesthe-
tische uitbeelding, zijn juiste keuze van kleur  en materi-
aal, de pers noteert, men doet een ommegang, de pers 
noteert, men staat pal. tie naam des architects zweelt op 
ieders lippen.  >e krant verschijnt, „men"  leest... de „ar -
chitect"  krijg t nieuwe opdrachten..." 

e naneven schrijven het jaar
n de zitting van den gemeenteraad van heden is beslo-

ten, den dwarsweg, gelegen tusschen de Galgensteeg 
en de .Stumperstraat, te noemen de'Jan Willem Bcun-
haasweg, welke thans juist too jaar  geleden het groot-
sche, monumentale gebouw tier  firma p op tien 
 )am ontwierp" . 

...Bij  die „plechtige"  opening had men „vergeten "  een 
paar  jonge, intelligente werkers te noemen. Zij  hadden 
nu „weliswaar"  alle voorstudies en de ontwerpen ge-
maakt, alles gedetailleerd en alle beslommeringen van 
den bouw overwonnen, maarzij  waren toch niet de man-
nen, die de „opdracht "  tot den bouw hadden dus... zij 
waren niet de architecten. Waar blijf t tie bescherming 
van onzen geestelijken eigendom, waar  het auteursrecht 
op onze ontwerpen; verkoopen wij  dan voor  een salaris, 
buiten het recht om van ons werk gebruik te mogen ma-
ken tloor  onzen afnemer, ook onzen naam en onzen gees-
telijken eigendom? n we lijdelij k aanzien, dat men 
maar steeds zoo doorgaat, medehelpen onze naneven 
voor  den gek te houden en hun een kunstgeschiedenis 
achterlaten va n  pCt. leugen? 
(lij , bouw end publiek, tlat zoo weinig, ja, haast geen be-
lang stelt in onze vereenigings-tentoonstellingen, onze 
intieme, haast schuchtere, aanbieding van de beste 
onzer  jongeren, tic winnaars onzer  vereenigingsprijs-
vragen, de werkers op de meest „beroemde"  bureaux, 
de ontwikkelde jongeren met overtuiging cn moed voor 
het grootsche, met practischen kij k en helder  doorzicht; 
gij  doet verkeerd, u niet te interesseeren voor  die „on-
bekenden". 

e goeden ontler  dc z.g.n. „jongeren" , de „jongen"  on-
tler  dc ouderen en de weinige goetle oude, zeli -werkende, 
zelfontwerpende en de werken werkelijk leidende ar-
chitecten, hebben in vergelijking met hun capaciteiten 
weinig tc doen; de groote bende beunhazen, wier  bu-
reaux geheel staan en vallen met hun personeel, wier 
„stijl "  verandert met wisseling van hun helpers, zijn 
overladen met werk. 
Zi j  zenden de ontwerpen van hun teekenaars in op ten-
toonstellingen onder  hun naam, ja, exposeeren op we-

reldtentoonstellingen (Brussel, enz.) met werk van ande-
ren, waar  zij  niets aan hebben gedaan, ja, tlat zij  vaak 
niet eer  onder  oogen kregen tlan kort voor  de verzen-
ding, om hun „handteekentng"  er  onder  te plaatsen; zij 
„winnen "  tlan medailles cn grand prix en de pers verkon-
digt hun lol. Zij  zenden de ontwerpen van hun teekenaars 
in op prijsvragen , Vredespaleis, sta-
dion-prijsvraag, enz., enz., enz.) en „winnen"  alweerprij -
zen en lol en . . . nieuw werk en zij  willen tlan den toon 
aangeven onzer  hedendaagsche houwkunst. 
Een bekend „architect" , die altij d vreeselijk weinig tij d 
heelt, omdat hij  het zoo druk heelt, en daarom zelf niets 
doet, maar wiens naam ik vanwege tic onbenulligheid 
des persoons niet wil noemen, en tlie misschien juist 
daaraan zijn vele werk dankt, moet ergens een villa bou-
wen. t toeval wil, tlat hij  tijdens tien bouw zoowat 
„nooi t tijd "  had om over  de detailleering te spreken, of 
die zelf aan te gev en, zooals dat behoort.  le aannemer 
kan maar  niet opschieten, hij  krijg t geen teekeningen en 
ziet in, tlat hij  niet op tij d kan klaarkomen.'Toevallig 
heelt tleze aannemer een sleutel van een onbewoond-
staande villa, gebouwd tloor e Bazel, en nu gapt hij 
tiaar  elk oogenblik profileeringen, details en constructies 
en maakt er  tlan zelf nog wat bij  en laat er  wat al, als het 
hem te duur  voorkomt. 

n kan zich voorstellen, wat een „bouwstijl"daarui t 
weer  ontstaat . . . maar  de principaal weet tlat niet, het 
laat hem ook koud, maar  wat erger  is: tlie „architect " 
krijg t weer  werk, 't gaat toch  gemakkelijk, en geen 
mensch vraagt waar  het vandaan komt. Welnu, zookan 
ik voortgaan en uw geheele blatl vullen.  en soms 
nog een beetje erger, wortlt er  van ons schoont- vak ge-
maakt een handel, ja. in zijn soort een vuilhantlel. 
 )e keuze van tien architect is dus een zeer  belangrijke 

zaak in 't algemeen en zeker  wel in het bijzonder  voor 
de  lambebouwing. 

e het bouw etui publiek eens meer  belang gaan stel-
len in die schare van werkers, tlie niet zoo schreeuwerig 
aan den weg timmeren, of andere „hulpmiddelen"  gebrui-
ken, om hun „relaties"  uit te breiden ! 
Verr e ervan, dat ik zou willen gelooven, dat voortaan 
alleen de werken aan tic knapsten zullen wortlen gege-
ven, bevreemdt het me toch van het anders zoo voor-
zichtige en „zuinige"  pubiek, tlat het zoovele mooie on-
derwerpen als diamantbeurs, crematorium, roeiclubge-
bouw. , enz., reetls heelt gegeven aan 
lieden, die nochpractisch.noch aethetisch berekend zijn 
voor  hun taak en persoonlijk ook nimmer nog maar  een 
schijntje bewijs van het tegendeel hebben geleverd. 
Amsterdam,Juli . 
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Een ijveri g medewerker  van de „N . . Courant" 
kwam op het idee eens een praatje uit te lokken met 1 )r. 1'. 
J. 11. Cuypers. t is op zichzelf, het aangename van zoon 
bezoek dan en een gesprek mét een groot man, waarvoor 
ieder  gratig een warmen dag zouofleren, buiten reke-
ning gelaten, een onschuldige zaak. Bovendien kon zij  in 
den komkommertij d vuur  den journalistic-ken jager 
vruchtbaar  zijn. 1 )it bezoek en de vriendelijkeontvangst 
misgunnen wij  den heer  Brusse niet, evenmin de dosis 
wijsheid welke hij  heelt kunnen putten uit den bron,waar-
naar  te zoeken hij  zich getroostte ondanks de heerschen-
de en veler  energie doodende temperatuur. Of hij  echter 
goed deed de opgedane wijsheid te exploiteeren zooals 
dit is geschied in de  kolommen „Onder de -
schen""-.... Wij  zouden hier  5 vraagteekens willen 
plaatsen en tien heer  Brusse in gemoede tien raad geven 
zich voortaan maar geen offers te getroosten en het 
exploiteeren op zoodanige wijze na te laten, of... andere 
sujetten op te sporen voor  zijne experimenten. 

t dat al de „N - . Ct."  vulde zijn  kolommen, ge-
volgd door  nog 5 die aan e Bazel te danken zijn. 

e weinig sympathiek ons, achterna beschouwd, het 
geval geworden is, kan het zijn nut hebben het relaas 
's door  te loopen. We weten reeds dat . Cuypers zich 
vierkant legen een herhaalden aanbouw aan het -

m verklaard heelt en dit den Gemeenteraad ge-
schreven heeft, daarbij  voorstellende om op een stuk 
grond achter  het m een nieuw m te 
bouwen om dit voor  de verzameling van den heer 1 truc-
ker en andere moderne schilderijen te bestemmen. 

a ging 't over  den ouden tijd , vervolgens over 
den tegen woordigen en kwam natuurlij k ook Berlage ter 
sprake. 

Natuurlij k wie spreekt niet over  Berlage en waar  be-
spreekt men hem niet? 
„— En inderdaad op 't hooren van dezen naam (wij  ci-
„teeren) verstrakte . Cuypers' gezicht, en er  kwam 
,,'n wrevele tinteling in zijn oogen : 
„Berlage? . .. Berlage is op een punt mis: hij  wil nieuwe 
„vorme n vinden ! En dat gaat niet aan. Vormen zijn er; 
„buite n ons en onafhankelijk van ons in 't heelal - de 
„cirkel , de rechthoek, de parallel. En er  zou alleen van 
„nieuw e vormen sprake kunnen wezen, als er  andere 
„materiale n in de wereld kwamen, die nieuwe eischen 
„stelden, en waaraan de bestaande vormen niet meer 
„voldeden. h zoolang dit /el het geval is, is het be-
grip nieuwe vormen onzin. Berlage heelt 't geprobeerd 

„i n zijn Beurs, door  op andere manier  massa's op te sta-
celen dan de innerlijk e constructie aangeeft. . . 
„— e taak van de architectuur  is: beschutten; met 
„materialen,di e voldoen aan de behoefte, in goede, ware 
.en schoone vormen 

r Berlage zoekt te veel naar  andere vormen dan 
„d e bestaande. 1.eeraart hij  niet: het Christendom he-
„staat niet meer; het Christendom verafschuwde het 
„lichaam en zorgde slechts voor  het toekomstig heil van 
„d e menschen? r wij, modernen, zullen nu eens 
„alleen voor  het lichaam gaan zorgen ? — Zij n huis zon-
„der naad, dat de microben buitensluit, is toch een aber-
ratie, die iil te ver  gaat. Alsof alleen de microben 
„het leven verkorten. 

„nieuw e vormen willen dwingen, zooals Berlage doet 
„door zijn groote vierkante massa's, die niet het gevolg 
„van de constructie zijn, omdat ze niet logisch voortko-
„komen uit het inwendige, — van het Beursgebouw bij-
., voorbeeld. e bonken steen aan den ingang, —om iets 
„t e noemen, — zijn toch niet noodig tot ondersteuning 
„van de trap? — Neen, hij  wil alleen maar anders bou-
„  wen dan anderen ... En zeer  zeker, alle ornament moet 
„gevolg van de constructie wezen ; - er  werden en wor-
„den nog vaak te veel ornamenten aangebracht, waar  ze 
„nie t noodig zijn. 1 )och daaraan ontkomt men toch niet 
„door eenvoudig maar  een bonk steen te maken, en dan 
„no g weer  zware bonken er  boven op te stapelen ..." 
Wij  wensehen hierover  niet in beschouwingen te treden. 

t betrekking tot wat Bcrlage's Beurs raakt, herin-
neren wij  de „N . . Courant"  alleen aan hetgeen dit 
blad in i  als 1 )r. Cuypers' oordeel publiceerde en 
waarin o.m. de volgende zinnen voorkomen. 

t is de groote verdienste van den bouwmeester, 
„dat hij  niet alleen voldaan heelt aan de menigvuldige 
„eischen, welke gesteld zijn, maar  ook dat hij  daaraan 
„op zoo eenvoudige,doelmatige en practische wijze heelt 
«voldaan. e samenstelling van het plan is duidelijk , de 
„toegangen zijn ruim, evenals de trappen, welke ook ge-
„makkelij k en op de meest doelmatige wijze zijn ont-
worpen. Overal is overvloed van licht en lucht. 
.Berlage heelt zich trouw gehouden aan de ware begin-
„selen. die den ernstigen bouwmeester  in zijne kunst 
„moeten binden, ten eerste met nauwgezetheid en zoo 
„volkomen mogelijk de behoefte te vervullen, waaraan 
„moet worden voldaan, ten tweede gebruik temaken 
„van tlie materialen, welke het meest geschikt voorko-
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„men, om het doel te bereiken, dat men zich voorsteken 
„den vorm aan deze te geven, welken zij  door  hun aard, 
„hoedanigheid en eigenschappen vereisehen, in overeen-
stemming met de wetten der  statica en de eischen der 
„duurzaamheid; terwij l er  op sommige punten wellicht 
„t e weinig rekening is gehouden met de wetten der 
„esthetica. 

t kennis van zaken heeft hij  de eenvoudigste vormen 
„gekozen, in overeenstemming met de lunctiën, voor  elk 
„voorwer p aan de structuur  eigen.  zuidelijk spreken dc 
„eenvoudige monolithen. die de breede bogen der  gale-
rije n dragen.  >e wanden der  hallen, in zuiver  gevorm-
„den baksteen met zorg opgemetseld en regelmatig ge-
„  voogd, zijn in volkomen overeenkomst met de bestem-
„min g van hei gebouw, waarin dagelijksduizende men-
schen zich bewegen.  )e toegangen en deuren, eenvou-
d i g van constructie, zijn voorzien van steenen kozijnen, 
„di e bestand zijn tegen de onophoudelijke bewegingen 
„der bezoekers; de trappen met haar  afsluitingen van 
„granie t zullen eeuwen trotseeren, ondanks de duizen-
„den die er  over, op en af loopen. 

r  de keuze eener  eenvoudige structuur  en doel-
„matige, oordeelkundig duurzame bouwstoffen heelt de 
„bouwmeester  een kenmerk van distinctie aan zijn werk 
„gegeven. 

Wi j  eischen van den heer  Brusse niet dat hij  alles zoude 
weten wat zijn blad gedurende tien jaren of langer  publi-
ceerde. Waar 't echter  een zoo belangrijke zaak geldt 
had hij  zich nog wel eens mogen bedenken alvorens de 
„< )nder  de "  feuilletons in den bekenden vorm 
de wereld in te zenden ; te meer  waar  hij  daartegen van 
bevoegde zijde gewaarschuwd werd. Blijkbaar heelt de 
schrijver  zich gein rekenschap gegeven van de ge-
volgen die er  de niette keeren nasleep van worden en 
geworden zijn. Aangenomen dat de journalist daarvoor 
onverschillig is en er  wellicht behagen in schept veel,en 
voor  vele longen niet te verwerken, stof op te jagen, dan 
nog diende hij  te bedenken dat behalve het gezag van 
een gr<»>t blad nog andere, en niet minder  zwaar wegende, 
belangen le schaden zijn door  de wereldkundigheid van 
bepaalde gezegden van gezaghebbende zijde. 
Xa publicatie van het gesprek met . Cuypers is de 
interviewende jager  opnieuw uitgetogen. j  stootte 
echter  z'n snuffelende neus, Berlage liet zich niet ver-
schalken en . . .. zweeg. Beter  had hij  zeker  niet kunnen 
doen. 

 laarna probeerde hij  't met  le Bazel.  leze bleek ge-
williger , „hoewel overstelpt mi l werk, was de heer e 
Bazel aanstonds bereid <>m de philippica van den nestor 
tegenover  zijn jongeren kunstbroeder  zin na zin rustig 
na te gaan." 

n de heer  Brusse meer  en beter  dit rustig nagaan 
gevolgd had cn aanstonds zijn aanteekeningen nauw-
keuriger  gemaakt, dan zou ongetwijfeld het resultaat 
van deze samenspreking heel wat vruchtbaarder  ge-
weest zijn. t relaas draagt er  de onmiskenbare sporen 
van dat óf sommige zinnen besnoeid zijn, waardoor  deze 
hun kracht en beteekenis voor  een groot deel verloren, 
öf dat sommige aanvullende, en tot andere noodzakelijk 
behoorende, gezegden eenvoudig zijn weg gelaten, bi 
dat de spreker  op sommige punten totaal niet begrepen is. 
1 k  't zij, dc verhandeling bevat zeer  belangwekkende 
passages ondanks kennelijke hiaten. 

„Allereers t sprak hij  er  zijn verwondering over  uit, dat 
„lii -. Cuypers zich hier  volkomen als tegenvoeter 
„van Berlage openbaart, en wel absoluut zonder  waar-
„deering, waar  Berlage toch wezenlijk een deel der  be-

ginselen van Cuypers en van e voorstaat: 
„het vorm rationalisme namelijk, wat hij  ook eerlijk tracht 
„door te voeren en te verwezenlijken. 

d onbegrijpelijk is die totale afwezigheid van 
„waardeering, omdat ieder  deskundige dit pogen bij 
„Berlag e zien moet, en het toch ook aan Cuypers niet 
„ka n ontgaan. n zekeren zin staat Berlage immers op 
„d e schouders van Cuypers; gaat hij  zóó sterk strevend 
„door in een deel van Cuypers' beginselen, - zij' t op 
„eigen wijs, wat natuurlij k zijn recht is! 

m moet een dergelijke uitspraak verwarrin g 
„wekken in de hoofden van de leeken: zóó'n onvoor-
waardelij k misprijzen van dit streven, terwij l er  inder-
„daad verwantschap bestaat! En omdat de klare begrip-
„pen omtrent de bouwkunst bij  het gros van het couran-
ten-lezend publiek nog zoo weinig ontwikkeld zijn, 
„schijn t een dergelijke philippica verkeerd, temeer  door 
„het groote gezag van Cuypers' naam. 

r  deelt dus e Bazel ons inzicht waar  wij  beweerd 
hebben dat 't schaden kan sommige gezegden van 
gezaghebbende zijde bij  'tgroote publiek wereldkundig 
te maken. 
„Ontegenzeggelijk hééft het oordeel van dr. Cuypers 
„een heel menschenleven lang recht gehad op gezag. k 
„voor  mij  heb altij d een enorme bewondering voor  dezen 
„genialen bouwmeester  gehad. n de jaren, dat ik bij 
„hem werkte, heeft voor  mij  het licht geschenen over 
„all e mogelijkheden van het vak; is voor  't eerst het 
„heclc veld der  architectuur  voor  mij  opengelegd. Zij n 
„weldadige inspiratie, zijn opwekkende leiding, omdat 
„hi j  met volle toewijding leefde in de dingen, als het 
„scheppende genie, dat een ieder  die met en onder  hem 
„werkte , bezielde! n altij d kwam er  wat nieuws uit zijn 
„verbeelding voort, altij d was hij  aanstonds in de plan-
„nen in, doordrong hij  ze met zijn geest, zonder  rusten. 
„1 lit waarlij k volkomen kunstvermogen en alzijdig mees-
„terschap over  het vak maakt het begrijpelij k dat dr. 
„Cuyper s zich sterk stoot aan arbeid, waarin de vorm 
„eenzijdi g of onvolkomen doorwerkt is. t geeft hem 
„voll e recht van critiek , en maakt het verklaarbaar  wan-
„neer  hij  zich spontaan eens heftig uitlaat. 
„— Verklaarbaar , dat Cuypers, met zijn heel anderen 
„aard , wel eens optornt tegen Berlage's manier  van 
„doen. Cuypers, in zijn volledig' vermogen, èn met zijn 
„stagen wil, om den vorm tot 't uiterste door  te voeren ; 
„— wat Berlage eigenlijk niet doet. 1 lie laat 't zitten, 
„maak t een vorm niet af, hetzij  opzettelijk ol niet. Waar 
„Berlag e zich al tevreden stelt met een vierkanten steen, 
„wanneer hij  daarin de krachtsuitdrukkin g ziet die hij 
„noodi g heelt, zal Cuypers ei- een profiel in hakken, 
„soms ook als het dc krachtsuitdrukkin g schaadt. r 
„zoo wekt Berlage wel eens den indruk van gauwer 
„tevreden te wezen, een enkele maal zelfs met den schijn 
„van het massale, en van, zonder  zekerheid op het papier, 
„met het bouwen nog wel eens te experimenteeren. 

j  wil zich vooral laten leiden door  maatschappelijke 
„tendenzen. j  vindt dat het ver  doorgevoerde detail-
„leeren niet meer  past in onzen tijd , die er  een is van 
„business, van practischen zin, waarom een gebouw ook 
„nie t duur  mag wezen. , afgescheiden nog van de 
„vraa g ol de bouwkunstenaar  door  het praktische stre-
„vcn van zijn tij d alleen geleid en beheerscht mag wor-
gden, wil 't mij  voorkomen, dat onze generatie toch ook 
„t e geraffineerd is, om met onvolkomen vormen genoe-
gen te nemen, die zeker  modern-kunstgevoelige men-
schen niet kunnen bevredigen. 

h voorzeker  is 't een onomstootelijke waarheid, dat 

A 24<; 

„d e ruwe, onvoltooide maar  juist gevoelde vorm beter 
„i s dan een vorm, die, hoewel voltooid, niet het eigenlijk 
„passende kleed is voor  het wezen dat functioneert, 
„zooals er  toch maar  til te veel worden gemaakt. — En 
„zoo ziet ge, dat deze kwestie er  ten deele een is van 
„verschi l in kunstinzicht. 

r  met dit al is het niet juist om zich door  verschil 
„i n kunstinzicht te laten verleiden tot een algemeen oor-
„deel over  het werk van een vakgenoot, zooals . Cuy-
„per s nu ten opzichte van Berlage heeft gedaan. n 
„word t zoo'n oordeel zeer  eenzijdig, waardoor  er  van 
„zij n gezag op menschen zonder  zelfstandig inzicht dus 
„ook een eenzijdige suggestie uitgaat. 

e groote vraag, waarmede dit geval te maken heeft, 
„betre k de taak van den bouwmeester. . Cuypers 
„zegt zelf— waar  ieder  kunstenaar  immers van over 
„tuigi l is dat de voorni/ganif in de bouwkunst natuur-
„lij k geenszins is uitgesloten. r  dan isook uitgemaakt, 
„dat de bouwkunstenaar  scheppend optreedt, dat wil zeg-
„gen verandering en nieuwe vormen brengen kan. En 
„dan moeten andere kunstinzichten ook aanvaard en 
„gewaardeerd worden, wil men het verwij t van absolu-
tisme ontgaan. 
„E r gaat inderdaad van . Cuypers een streven uit om 
„zij n inzichten blijvend temaken. En dat is te bedenke-

, omdat vooral ook autoriteiten zich zoo gaarne 
„door zijn gezag laten leiden. n na zijn zoo onomwon-
den uiting tegen het streven van Berlage. zou men 
„daarui t te licht concludeeren dat hij  de geheele jonge 

„beweging in de bouwkunst niet goed gezind is, wat, 
„juis t door  zijn invloed op oflicieele bouwmeesters en 
„ander e desbetreffende ambtenaren in allerlei openbare 
„diensten, wel eens als een rem kan werken. Temeer, 
„omdaf lieden zonder  eigen scheppingsvermogen en uit-
fluitend in zekere richtin g gedrild, uit den aard in hun 
„beperkthei d tot oude vormen gekant zijn tegen het 
„ernstig e werk der  oorspronkelijke kunstenaars en hun 
„nieuw e vormen. Wat te bezwaarlijker  wordt indien de 
„bezielende meester  op hoogen leeftijd deze volgelingen 
„nie t meer  met vastheid kan leiden. — 
„Waa r . Cuypers nu in uw interview begint te spre-
„ken over  „vormen' , die er  ://// buiten ons en onafnan-
„kelij k van ons in 't heelal", zegt hij  een onomstootelijke 
„waarheid ; — doch daaraan twijfel t immers geen een 
„architect,en mij  dunkt ook Berlage niet ?  lij  doelt hier, 
„i n deze blijkbaar  hoogere gestemdheid, op deideëele 
„grondvormen , op het wezen der  bouwwerken, op de 
„ziel in het lichaam. En alle bouwkunstenaars zijn het er 
„over eens, dat in deze wiskunstige grondvormen geen 
„nieuw s is te vinden. 

r  de onderscheiden elementen in de bouwkunst 
„zijn : de ideëele grondvormen of wel het wezen;  ver 
„volgens de lichamelijke vormen, en ten derde het 
„kleed, dat het lichaam volkomen moet dekken. En nu 
„i s het of . Cuypers deze onderscheiding niet streng 
„heelt vast gehouden in zijn gesprek. Want vervolgens 

 hij . dat er  ook in de lichamelijke vormen geen 
„nieuw s j s te vinden, en elan spreekt hij  zich onmiddellijk 



250 l A A 251 

 7. '/..

„tegen door  zijn voorbehoud voor  mogelijke nieuwe 
„bouwstoffen; bijvoorbeeld: het gewapend bettin! 

n ten slotte, in betrekking tot het vierde element, het 
„kleed om het lichaam: wat zou er  voor  den kunste-
„naar overblijven; wanneer  het niet zijn taak was om 
„hie r  altijd weer  nieuwe vormen te zoeken, dat wil zeg-
„gen: om te scheppen : 
„lnderdaad , alle bouwmeesters werken met een zekere 
„materie , doch de kunstenaars streven daarbij  naar  al-
„door  nieuwe rangschikking en karakterbeelding. En 
„waardoor  wanneer  in dezen zin het begrip nieuwe 
„vorme n zou zijn uitgesloten -waardoor  zijn dan tel-
„  kens de nieuwe historische vormen elkander  opgevolgd: 
„Zo u dat diin //// niet meer  mogen ? Zouden dan nu alle 
„wonderen voor  goed de wereld uit zijn ? 

r  daarom kan . Cuypers dit, bij  nader  inzien, zoo 

 niet bedoelen. 1 lij  erkent immers in hetzelfde ver-
„band de mogelijkheid van vooruitgang; hij  zegt: we 
„bouwen nu heel anders; „mij n gebouwen zijn allemaal 
„midcis, allemaal oorspronkelijk" , wat volkomen 
„juis t is. j  toont zich daarin vooral den bouwmeester, 
„al mag er  dan, ten gevolge van overmaat van werk, in 
„het kleed jammer genoeg wel gecopieerd wezen. r 
„i n al deze uitspraken ligt dan toch de innerlijk e erken-
ning, dat het wèl mogelijk is om nieuwe vormen te vin-
„ticn ! t het niet mis is van Berlage, om daarnaar  te 
„zoeken. En het gaat niet aan, om dan maar  misprijzend 
„t e zeggen; hij  wil alleen m aar anders bouwen dan ande-
„ren . t is een kwestie van /./'//.s/vermogen, van kun-
„nen of niet, van tevreden zijn met den schijn of met het 
„wezen. 

k herhaal: van dergelijke verwarrende uitspraken kan 

„een suggestie uitgaan, die tot verkeerde gevolgtrek-
kingen leidt bij  menschen die deze onderscheidingen 
„nie t kunnen maken. En dat is een gevaarlijke tendenz in 
„on s stadium van den tijd , waarin dc bouw kunst wel eens 
„onder gemakzucht lijdt . Niet zeer  stérk-willende ar-
chitecten zouden er  de conclusie uit kunnen trekken: 
„nieuw e vormen zijn tóch niet te vinden, dus nu behoe-
„ven wij  niet meer  te pogen", — waarbij  zij  de armen 
„late n zakken. t zou kunnen worden een premie op de 
„onmacht, een stijven in het ongeloof van de menschen. 
„Terwij l het publiek, dat laat bouwen, wel degelijk mee 
„t e voeren is naar  het nieuwe en het schoone, wanneer 
„d e architecten het maar  maken en het goed doen. -
„derdaad, dan nemen hun principalen 't wel aan. — A l is 
„het voortdurende haasten waarlij k een bezwaar, want 
„voor het rijpen van de vruchten is tij d noodig. r  dan 
„moet men ook niet te grif toegeven aan de moderne 
„tendenzen, waartegenover  Berlage wel eens watzwak 
„staat. Er  is geen haast, dat kan niet; een kunstenaar 
„moet geen onrijp e vruchten willen plukken; daar  moet 
„hi j  met al zijn krachten tegen in gaan. 
„E n wat nu aangaat Berlage's theoriën omtrent het 
„Christendo m en de nieuwe roeping der  architectuur, 
„zooals hij  die in zijn boeken uiteenzet, — de interpre-
„tati e daarvan door  dr. Cuypers lijk t voorwaar  op een 
„parodie . r  hiertegenover  kan uiteraard niemand 
„beter  dan Berlage zelf zijn bedoelingen uiteenzetten. 

t dit til is de geprikkeldheid van dr. Cuypers tegen 
„veel van wat er  nieuwe vormen worden genoemd niet 
„onverklaarbaar ,  dat wil zeggen: in alge meenen zin. 
„Wan t inderdaad heeft een categorie van jongeren een 
„verwilderin g vertoond in hun gebouwen, waaraan een 
„bouwmeester  als hij  zich moet ergeren. r  was een 
„zekere negatie in eere van : ,,er  bestaat niets, wij  heb-
„ben met 't verleden niets te maken, en wij  scheppen dus 
„maar in 's Blaue hinein."  Een wanbegrip veelal ge-
„vol g van onkunde en onmacht, van een gefilosofeer  in 
„d e ruimte, alsof er  niet wel degelijk principes bestaan 
„om op te bouwen, en niet wel degelijk vaste normen. 
„O m 't populair  te verklaren : alsof men vri j  zou wezen 
„om een keldervenster  in het dak te zetten, en een kerk 
„t e bouwen als een kroeg! 

r  het is alweer  een vergissing om die geprikkeld-
heid te uiten aan het adres van Berlage, al zou er  zijn 
„n a te gaan ol een voorganger  niet zekere verantwoor-
delijkheid isaan te rekenen voor  de slechte werken van 
„zij n navolgers.  in ieder  geval: serieuze menschen 
„ontgroeien toch aan die verwildering, en zij  hebben 
„ontegenzeggelijk het terrein gewonnen. 
„  )e geometrie van Cuypers, als eeuwig bouwkundig be-
„ginsel, is toch ook reeds lang door  Berlage aanvaard, 
„wien s leer  van het impressionisme indertij d ook mij  te 
„genover hem heelt gesteld. 

r  de geheele verklarin g van Cuypers' uitval ligt 
„toch mijns inziens naar  ik reeds zei — in een slechts 
„gradueel verschil van kunstinzicht. Cuypers, met den 
„wi l om den vorm zoo ver  mogelijk door  te voeren, tot 
„volkomen ontblociing: het lichaam, het kleed met de ver-
siering, harmonisch aan elkander  ontgroeid ; met het 
„vermogen om dien wil te verwezenlijken, waardoor  hij 
„dan ook zóó'n groot bouwmeester  is! Want de lichame-
lijk e vorm van zijn bouwwerken beantwoordt altij d aan 
,,'t wezen. r  . .. bij  zijn aankleedengebruikt hij  veel 
„afgedragen plunje. Terwij l Berlage, met denzelfden 
„wil , nog niet tot de volkomen vormgeving gekomen is. 

h hoe het zij : . Cuypers'  theorieën hebben voor 
„d e jongeren, en óók voor  Berlage, — die zijn bewonde-
rin g voor  den grooten bouwmeester  zelfs nog eens on-

omwonden heelt uitgesproken in de Nieuwe Gids — 
„wijder e verschieten, verdere inzichten geopend, waar 
„hi j  zelf, hoewel voortgaande in eigen lij n nu langzamer 
„hand van hen verwijderd is komen staan in 't verloop 
„van zijn lange leven." 
Aldus e Bazel. A bon entendeur! Wij  hebben voors-
hands hieraan niets toe te vliegen ; doch gaan nog even 
terug naar  het onderhoud met  )r. Cuypers. 

r  met dit al"  — aldus de heer  Brusse tot  >r. Cuy-
pers — „deelt u toch zeker  wel tic opvatting van zóó veel 
kunstenaars cn van die menigte intellectueelen. die het 
ernstig betreuren, dat een voorganger  als Berlage in 

m opzettelijk is uitgesloten van het meedingen 
in den prijskamp voor  het nieuwe stadhuis? . . . 
„Betreuren ? betreuren? e petitie van architecten 
„wa s ridicuul !  let betreft hier  een particulier e zaak van 
„d e gemeente , die door  den d breed is 
„opgevat. l breed. En B. en W., met.de voorbereiding 
„van de uitvoering belast, hebben eenige architecten 
„genomen, om mee de deelnemers aan de prijsvraag te 
„kiezen. — Gaat 't nu aan te vragen: waarom hebt ge 
„dien en dien niet genoodigd? t welk rechtspreken 
„di e onderteekenaars van het petitionnement zóó als zij 
„dat doen ? Wie zijn het, die daar  aan Berlage 't diploom 
„van den eersten bouwmeester  van Nederland uitrei -
ken .- - -  )e burgemeester  heeft daarop dan ook uitste-
kend en afdoend geantwoord in den . — 

s het niet of men . Cuypers hoort spreken? Aldus 
t Groene Weekblad"  van  Juli 1.1. Ziedaar  immers 

„den toon waarop iemand zich uil, die zoo'n beetje voor 
„d e vuist wegpraat. Als een man in vollen ernst het hier 
„behandelde onder  de oogen ziet bedenkt hij  immers: 
„i° . dat de bouw van het vijf-millioenen-raadhui s niet is 
„zoowaar een „particuliere "  zaak van de gemeente -
„tcrdiim , en in élk geval geen „particuliere''zaa k van 
„den Gemeenteraad ol van B. en W. van ; 

 dat B. en W. „breed"  kunnen zijn in hun opvatting! 
„maar  klein zijn gebleken hun middelen: de achter  de-
„mouwsche voorstelling van het advies van de jury . hier 
„gebrandmerkt ; 3 0 . dat het „recht "  om bij  petitie te vra-
„gen een groot architect de gelegenheid te geven, met 
„wel tien anderen  de beste (of de slechtste lontwerper 
„t e blijken, toch boven twijfel verheven is; 4 0 . dat nic 
„mand aan Berlage „het diploma van den eersten bouw-
„meester  van Nederland"  heelt uitgereikt, of heelt willen 
„uitreiken ; 5 0 . dat dc burgemeester  niet alleen niet af-
boende heelt- geantwoord, maar  heeft geantwoord zon-
„der te antwoorden en met een slinksigheidje en een bru-
„taliteitj e zijn burgemeesterlijke veege lij f heeft gered." 

Tal van stemmen zijn sedert opgegaan, lal van mee-
ningen verkondigd.Zuivere als resultaat van objectieve 
beschouwing, minder  zuivere met zekere tendenzen. 
Vooral deze laatste zijn het die met nadruk wijzen op 
het kwaad dat uitgaat van publicaties die dit nooit had-
den moeten worden. . 

G VOO  EEN T 
VOO E G E W 

Van het Bestuur  van de Tentoonstelling e Vrouw 
 ontvingen wij  onderstaand prijsvraag pro-

gramma dat wij  hoewel speciaal voor  dames be-
stemd — toch gaarne een plaats in ons blad afstaan. 

t luidt : 
„  )e mededinging is uitsluitend opengesteld voor  Neder-
landsche Vrouwen. t biljet moet  bij  So . groot 
zijn, marge mede-gerekend. e maten kunnen zoowel 
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in de hoogte als in de breedte genomen worden. s 
kan eene speling van . boven en onder  elk dezer 
maten worden toegestaan. t zal lithografisch in twee 
kleuren behalve de papierkleur, door de eerste prijs-
winster  moeten worden uitgevoerd. 

t biljet moet den volgenden tekst bevatten : 
Tentoonstelling e Vrouw ' van i tot 

 September  op "  Amsteldijk , Am-
sterdam. 

 ontwerpen voor  dit biljet moeten op ware grootte 
in twee kleuren, behalve de papierkleur, worden uit-
gevoerd. Nadat de Jury haar  voorloopige uitspraak 
heelt gedaan zal tie inzendster  van het eveneens voor-
loopig voor  de uitvoering bestemde biljet , verplicht zijn 
een fragment van haar  ontwerp, naar  keuze van de 
Jury, op steen te brengen en te doen afdrukken, om hare 
bekendheid met de lithografische technieken tebewijzen. 
leder  onderwerp moet voorzien zijn van een motto en 
een begeleidend verzegeld schrijven dragende het zeilde 

 en bevattende  en adres van de vervaar 
digster. Op de buitenzijde van de enveloppe moet tevens 
een correspondentieadres vermeld zijn. e omwerpen 
moeten vóór den isten October  a.s. franco worden toe-
gezonden aan het Secretariaat  lamrak  Amster-
dam. e ingezonden ontwerpen, uitgezonderd dat, 't 
welk met den eersten prij s bekroond en voor  uitvoering 
aangewezen wordt, blijven eigendom van de inzendsters. 
 let r  behoudt zich het recht voor  alle ontwerpen 
twee keei- te exposeeren : den eersten keer, onmiddellijk 
na het verschijnen van het Jury rapport , den tweeden 
keer op de Tentoonstelling e vrouw
Als eerste prij s wordt uitgeloofd de som van  als 
tweede prij s ƒ  Bovendien zal dc prijsw inster  ƒ
ontvangen voor  het op steen brengen van het biljet . 

e fury behoudt zich het recht voor, zoo geen der  inge-
komen'ontwerpen haar  voor  uitvoering geschikt voor-
komt de eerste prij s niet toe te kennen. t biljet moet 
acht weken na ontvangst van de opdracht voor  den druk 
geieed zijn. 

e lurv zal bestaan uit de  lames en n : 
. Therèse van 1 >uyl Schwartze, . Nelly Boden-

heim, . . Verwey, . Baanders Fockema, 
de heeren Nijhol f en d , . 

t verslag van het voorloopig Comité waarin het doel 
van de Tentoonstelling nader  omschreven is, is te ver-
krijgen aan het Secretariaat k  alwaar 
tevens meerdere exemplaren van deze voorwaarden 
verkrijgbaa r  zijn. 

t h Bestuur : 
.  >r. A B< ,

. W . ,  'ia-

. J. E. v. U Y S , rste Secretaresse. 
. . A N U S ,  Secretaresse. 

. |. . ,  resse, 
. G  v. E E U W E N - V . . 

. J. . N . 

E AANBOU W V A X T . 
Verleden week plaatsen wij  een berichtje weergevende 
de meening der  Comm. v. Bijstand. 
Een later  bericht  meldt dat B.  W . van Amsterdam 
zich vereenigd hebben met  meening van de meerder-
heid der  Commissie van Bijstand en den d in dien zin 
een voorstel zullen doen. Gezien het advies der  C. v.
was deze houding van  en W.tc verwachten. Wat ech-
ter d zal doen na inzage van  onderscheidene 
te dezer  zake gelanceerde adressen, blijf t vooralsnog 
een open vraag. 

t voorstel van B. en \Y. om aan den Staat vergunning 
te verleenen tot het vergrooten van den aanbouw van 
het , waarin de r is 
ondergebracht. 
Ten einde de groote belangen bij  de ten deze te nemen 
beslissing betrokken, volledig in het licht te stellen, bren-
gen B. en W. het volgende in herinnering : 
Xadat in  door  den heer  en mevrouw r aan 
den Staat der  Nederlanden ter  plaatsing in het -
seum een hoogst belangrijke verzameling schilderijen 
in bruikleen was afgestaan, werd door  hen in  een 
waardevolle verzameling schilderijen en aquarellen van 
de besten der  hedendaagsche Nederlandsche kunste-
naars aan den Staat ten geschenke gegeven. e ver-
zameling is ondergebracht in de met vergunning van het 
gemeentebestuur  gebouwde . 
Eveneens werd daarin plaats gevonden voor  de verza-
meling-lsraéls, die in i dezes jaars door  den heer  en 
mevrouw n het rij k is ten geschenke gegeven. 
Bij  de mededeeling van die schenking sprak de heer 

r  het vertrouwen uit, dat verdere uitbouw van 
de n van het , volgens de 
daarvoor  door  den architect dr. Cuypers ontworpen 
plannen, zou plaats hebben, opdat het hem mogelijk zou 
worden gemaakt nog meerdere schenkingen aan het rij k 
te doen. t is B. en W. gebleken, dat de heer  en me-
vrouw r inderdaad het voldoen aan deze toezeg-
ging afhankelijk stellen van de vergrooting van den be-
staanden w en dat zij  bezwaar  maken 
tegen andere oplossingen, zooals deze-door  onderschei-
nene vereenigingen en kunstenaars zijn aan de hand ge-
daan. c redenen, die de schenkers tot het innemen van 
dit standpunt leiden, zijn vele. doch de voornaamste is 
deze, dat zij  de door  hen geschonken en nog te schenken 
verzamelingen deel wensehen te zien uitmaken van aan-
sluitende verzamelingen in het m en dat, 
waar  bij  den bestaanden uitbouw een verlichting van de-
zalen werd verkregen, als in geen ander  museum wordt 
aangetroffen, zij  prij s stellen op zalen met een zeilde 
verlichting, aan Welken wensch, bij  uitvoering van het 
plan van dr. Cuypers, zal worden voldaan. 

n derhalve aan de wensehen van den heer r 
tegemoet worden gekomen en daartoe aan den r 
van binnenlandsche zaken de gevraagde toestemming 
worden verleend, dan wordt voorkomen, dat wellicht 
een zeer  belangrijke kunstverzameling voor  ons land, 
althans voor  Amsterdam, verloren gaat; hiertegenover 
staat dan echter, dat, naar  veler  oordeel, het -
museum weder iets van zijn schoonheid zal inboeten. 

t college van B. en W. vreest echter  niet, dat door 
de voorgenomen vergrooting van den bijbouw het uiter-
lij k aanzien van het museum in die mate lijden zal, als 
door  velen wordt gemeend. Zooals toch uit een over-
gelegde teekening blijkt , zal van den bijbouw niets te 
zien zijn, wanneer  men het gebouw nadert van het noor-
den, het westen of het oosten. Alleen van de zuidzijde 
en dan nog enkel indien men gaat in de richtin g van den 
doorgang onder  het museum, zal een gedeelte van den 
achtergevel iets later  in het gezicht komen, dan thans 
het geval is.  )at gedeelte is echter  reeds thans grooten-
deels aan het gezicht onttrokken door  boomen en be-
planting. 

Niettemin erkennen B. en W., dat de raad voor een 
zeer  lastige beslissing wordt gesteld, te meer, waar 

. Cuypers. door  hen naar  zijn meening gevraagd, bij 
brief van  Apri l j.1. zegt, de verantwoordelijkheid voor 
den uitbouw overeenkomstig zijn eigen plannen, geheel 
te moeten laten aan hen, die zulks wensehen en bevelen. 
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Nu echter  dc minister  schrijft , dat een andere oplossing 
dan vergrooting van den bestaanden w 
niet mogelijk- is, en het B. en W. bekend is, dat deze de 
eenige is, waarmede de heer  en mevrouw r zich 
vereenigen, dient een keuze te worden gedaan. En waai 
deze staat tusschen de mogelijkheid, dat Nederland en 
meer  in het bijzonder  Amsterdam zich zou zien ontgaan 
een zeer  belangrijke verzameling van de beste werken 
van Nederlandsche kunstenaars, en het toelaten van 
een op zichzelf minder  gewenschten, doch in verband 
met de reeds aangebrachte gebouwen, vri j  onschade 
lijken bijbouw aan het , meenen zij, dat zij 
niet verantwoord zullen zijn, indien zij  adviseerden, de 
gevraagde toestemming te weigeren. 

G VOO  EEN N
T E 

 T E . 
Bij  sluiting der  termij n waren ingekomen  inzendingen 
onder  de navolgende motto's: 
Platvol; Stockholm; Neêrlands Colosseum; Ontspan 
ning; Esperanto; ; Sport staalt spieren; Poli 
glot; Veni creator  spiritus; Banardes; |e maintiendrai; 

e tijdgeest; c erat in votis; Wilau; Ernst; Van 
onzen tij d ; Trial ; ; Pat; Sport spiert; Tertius; 
< llympic; Olympia ; P. E. J. 

t zal vermoedelijk nog geruimen tij d duren, eer  de 
jur y met haar  onderzoek en beoordeeling gereed is. -
tussehen zijn de werkzaamheden aan het terrein begon-
nen. Er wordt druk aan de ophooging gewerkt. 

E . 
Naar de Tel. verneemt, overwegen B. en W. van \m-
sterdam het plan om, nu het historisch onderzoek van 
prof. dr. , aangaande de vraag, of het Paleis 
op den 1 )artWfhet eigendom van den staat dan wel als 
dat van de gemeente moet worden beschouwd, geëin-
digd is, drie bekende juristen, onafhankelijk- van elkaar, 
de quaestie van uit een rechtskundig oogpunt te laten 
onderzoeken. 

. 
F . J . A E S .  Uitgave P. Noordhoff te Gro-
ningen, prij s ƒ  1 let boek, geschreven door  E. , 
w.  leeraar  aan eene . 5-jarig e cursus en aan de 
academie voor . en T. W. te , is bedoeld 
als handleiding bij  het eerste onderwijs in het lijntee-
kenen. t behandelt achtereenvolgens: de teekenin-
strumenten, de constructies, de kromme lijnen, de tee-
kenvoorbeelden. Studeerenden voor de teekenakten 
zullen voor  het vak „methode"  belang stellen in dit boek. 

. Ugemeene voorschriften voor de uitvoeringvan u-erken 
in gewapend beton. vastgesteld door het k -
stituut van , afdeeling voor  bouw-en water-
bouwkunde, t . Wed. |. Ahrend 
en Zoons Boekhandel en j  heeft 
deze voorschriften in boekvorm doen verschijnen, voor-
zien van toelichtingen en aanteekeningen door  J. . 
Schaad, inspecteur  van het gemeentelijk bouw- en wo-
ningtoezicht te Zwolle. e prij s is

' i
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N V A N T

: , . 
n aansluiting op cn ter  wille van tie volledigheid van 
hetgeen onder  bovenstaand hoofd in ons voorgaand 
nummer verscheen, laten wij  hieronder  een brief volgen 
van . 1'. J. . Cuypers aan de e van de „N . 

. Courant"  welken brief tli t blad onder " 
plubliceerde: 
Aan de e van de Nieuwe . Courant. 
„To t mijn groote teleurstelling las ik in het  landelsblad 
„voor  een overzicht van eenige artikelen, welke 
„i n de laatste dagen zijn verschenen ten gevolge van een 
„onderhoud tlat ik den heer  Brusse toestond. Wel was mij 
„het eerste artikel bekend in de N. . Ct., maar  het tweede 
„gedeelte, ofschoon eenige dagen na de verschijning mij 
„doortie n schrijver  toegezonden, had ik nog niet gelezen. 

k wist niet welk gebruik de heer  Brusse van zijn ontler-
„houd met mij  wilde maken, maar  ik hield het in elk geval 
„voor uitgesloten,dat mijn interviewer iets hoegenaamd 
„zou publiceeren zonder  het geschrevene vooral aan 
„mij n oordeel en revisie te onderwerpen. 

d de heer  Brusse zich niet aan deze journalistieke 
„usanti e onttrokken, tlan ware voorkomen ge wortlen, tlat 
„doorzij n toedoen op mijn gezag beschouwingen en me-
„dedeelingen openbaar  werden gemaakt, welke ten deele 
„nie t voor  publiciteit bestemd of vatbaar  waren en wat 
„erger is ten deele allerminst mijne denkwijze juist 
„weergeven. 
„O p de onkiesch gepubliceerde bijzonderheden betref-
fende zaken van meer  privaten aard, waarmede het 
„groot e publiek niets te maken heeft, kom ik evenmin 
„terug , als op de min correcte voorstellingen er  van, wij l 
„hie r  het redres of wel onmogelijk is ofwel te weinig van 
„algemeen belang is.  meer voel  evenwel ge-
drongen  <>f>  tegen de beschouwingen in de 
„N.  Cl. over  Berlage  diens artistieken 
„arbeid, wijl  allerminst
„kelijke  hoogere appreciatie,  Heilage 
„van  * (Wij  cursiveeren.) 
„Aangezien wij  beiden, gelijk terecht is opgemerkt in 
„d e Tijd "  den stelregel huldigen : „ fout e forme, qui n'est 
„pas intlit|uee par  la structure doit être repoussee'', kan 
„i k mij  onmogelijk over  den heer  Berlage hebben uitge-
„laten , zooals de heer  Brusse het voorstelt. t geheel 
„verwerpen van aansluiting aan alle historische vormen 

„der Bouwkunst van den Bouwmeester  van de Amster-
„damsche Beurs is hier  het grond verschil tusschen ons 
„beiden, tlat ik tot uitdrukkin g wilde brengen maar  tlat 
„al heel gebrekkig weer  te vinden is in de critiek mij  tloor 
„den heer  Brusse in den mond gelegd. Soortgelijke op-
,,merking geldt hetgeen de schrijver  in N. . Ct. mij  laat 
„zeggen over  dc denkbeelden van den heer  Berlage 
„betreffend e het Christendom. Evenmin als den groot-
„sten tegenstander  van den christelijken godsdienst, kan 
„het in het hoold van dezen modernen bouwmeester  op-
„komen tegen alle evidentie in de absurditeit tetlebitee-
„ren : het Christendom bestaat niet meer. e de heer 
„Berlag e in werkelijkheid over  het Christendom denkt, 
„i n verband met de moderne schoonheidscultuur, kan 
„een ieder  weten, tlie gelijk ik, zijne veelbesproken stu-
„die s over  bouwkunst, stijl en samenleving aandachtig 
„gelezen heeft. n deze studies constateert tie schrijver 
„integendeel, dat de moderne schoonheidscultuur  juist 
„i n de historische gegroeide christelijk e beschaving een 
„hinderpaa l ontmoet, welke aan de verwezenlijking van 
„zijn e artistieke denkbeelden nog altij d onverbiddelijk 
„i n tien weg staat. Op deze tegenstelling heb ik de aan-
,,dacht van den heer  Brusse gevestigd maar  ik heb mij 
„daarbi j  heel wat correcter  uitgedrukt tlan men, afgaan-
„tl c op het artikel in de N. . Ct., meenen zou." 

. . . . , Arch. d. . . geb. 

e e van de „N . . Courant schrijf t hieronder 
een stuk waaruit wij  't volgende citeeren:,,! )e redacteur 
„van de rubriek „( )ntler  tic , vaststellende 
„tla t 1 )r. Cuypers hem, rondzwervende door  Brabant en 

, op zijn telegrafisch verzoek telegrafisch en 
„zonder eenig voorbehoud een onderhoud toegestaan 
„heelt  publiceeren  dese  tlat hij 
„zoodr a . Cuypers begon te spreken,

 goedvinden, van al het gesprokene volledig 
„aanteekeningen heelt gemaakt, waarachter  de houw 
„meester nog wel zot) vriendelijk is geweest zijn sierlijk 
„gestileerde handteekening te zetten; —dat deze aan-
„teekeningen aanstonds letterlij k uitgewerkt zijn. zooals 
„hij , zonder  nog ooit bezwaren omtrent de juistheid te 
„hebben vernomen, sedert tal van jaren gewend iste 
„doen bij  het interviewen van belangwekkende personen 
„op zoo velerlei gebied; —houdt staande de nauwkeu-
righeid en de volledigheid zijner  weergave van dit ge-
„sprek , en tevens zijn recht, zonder  zweem van onkiesch-
„heitl , om til wat hem onder  deze omstandigheden mee-
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„gedeeld is, openbaar  te maken,  hij  dit heeft ge-

 )r.  blijkbaar  onze courant 
„geabonneerd  van
„door  geïnspireerde  ontvangen, 
„schreef hij  Juli uit d

 redacteur  onder
t genoegen  van  gunstig uitne-

„mend  Onder de n ZwerftochtT  over 
 )r.  U mij  verplichten  mij 

 mededeelen  welke wijze  mij  kan verzekeren 
„al  artikelen van 1' n  hoop 

 1"  Wij l
 vriendelijken groet:  dw. dienaar  P.J. 

.

 briefj e weerlegt  volkomen lut verwijt,dat  >r. 
 niet  interviewer 

 hetgeschre-
,,\ ene vooraf aan  oordeel

. C.  daarvan
 heeft gelezen, en 

 vervolg inzage der 
 hij

„couranten  de
 lierop  verschijnen,  vol-

gende . Cuj
 heeft  zijn  weergaaf 

„van  woorden, ook over Berlage,  zijn huis gehad 
„op  [6Juli.

 betreft  uiterst delicate onder 
 misprijzin g

 >r. Cuypers,  eenmaal  met
 iverdie  nu eveneens aanstondsnaar 

„d e  gegrepen om dit openlijk onrecht, 
„zij n

h . Cuypers zweeg. r  talrijke r  en tal-
rijke r  de  juist  aanleiding van 

 En  verontwaardiging op haar 
 wij. twaalf dagen .dxX. 

„protest , waar  naam, echter  niet de handteeke-
„nin g . Cuypers  vaneen 
„brief , onderteekend  >r. Cuypers' soon Jozef Cuy-

 lit begeleidend  de toezendingvan 
„het  (de zoon ?) zie mij  verplicht, ten 

 verkeerd geachten  door'de 
 den heer  Brusse gemaakt, daarop terug 

 interviewer  het echter  geen 
 wie  geachten

„schuldi g  hij , die
„zóó meegedeeld heeft  deze ze nog letterlij k in zijn 
„aanteekeningen  wijzen, öfdegeen die
„der s

 feit  )r.  eenmaal moeilijk-
heden heeft

 en achteraf aan Ber-
„lage's  getoest, gansch gecorrigeerd en gewy-
„zigd  verschijnen, met  schuldig-

 van.... den e  zal 

 oprechtheid
 Cuypers  voor  journalist geuite innerlijk e 

 even groote psychologische 
„  waarde? 

 O. d. . de diepere 
„beteekenis  andere po-

lemiek,  om in
 van  be-

T E  >N. 

 een  heeft i l e
van de door  de 1  uit-
geschreven  1 )e  de
11. . Berlage  C. B.

 11.  rapporteur ; 
 ba  van Tuyl l  Serooskerken,  van 

 < llympisch .  voor-
zitter  van  Nederlandschen Voetbalbond, deelde in 

 rapport
n  van

d  Beheer  de 

 overtroffen,  jur y tot een be-
slist  gekomen.  verschil-
lende, zeer  mooie  ter  zijde moeten

 aan
[ntusschen  de
„Banardes"  voorgedragen  pre-
mieëring,  elk;  de jur v
in overweging gal',  harer

 onder  motto's  en 
„Stockholm" . Na  ampele  ver-
eenigde  zich

 algemeene
t voor  uitvoering aangewezen ontwerp 

en  bestuurderen van voornoemde maatschappij 

Na  van  naambrief bleek
 den e l'hzn., 

„Polyglotte"  waren
ren V  Vijghen n s Architecten te 
Amsterdam. 

n
 van 

 hu-
 Esperanto; ;

 o. Veni creator  spiritus;
e c erat in 

ortis; .au;  Ernst;  Van onzen tijd ;  Trial ; 
 Pat;

 Olympia;  Olympia en  P.
 aan

prijsvraa g geen  bepaalt de jur y 
 in

 schifting overbleef. 
 zij

 meerendeel  zich
 en in 

 aan  cn
 de

 in  ge-
bouw.  belang bij  de

 hel  van
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is

Verschillende  redelijke 

 hadden voor  het vraagstuk 
 wegstrooming  voldoende  onbe-

lemmerde  ontwer-
pen gaven aanleiding  de bemerking, dat zij  de men-
schenmenigte

 gelegen of uitgangen  haar, onmid-
dellij k  hel stadionterrein, zoowel als 

verdeelen. 
 le  bij  tie schifting

 verkeersvraagstuk 

Eenige inzendingen  onvolledig en  niet 
 beoordeeling  aanmerking

 terzijde  gelegd, omdat de 
 zen  blijkbaar  aanmer-

kelij k had  aanstonds consta-
teeren, tlat  mede-
dinginghad t l i t

 ontwerpen, tlie
uitvallen wegens afwijkingen van  van 

 verregaande overschrijding 
van  of afwijkin g der ver-
langde  ligging  rangtribunes)

 verdienstelijke  plan
architectuur  vertoonden. 

 >ij  schilling
 eigen 

begrooting  beschikbare bouwsom
 tlat  mogelijkheid  bezuiniging bestond, 

 in zijn wezen
 tie

doende  der 
 was  tic

 tlat overal
 veld

Geschiedde  schifting meer  op grond van den 
 ontwerpen,  inzendingen Nos.

 S,  en  werden  nader, ge-
detailleerd onderzoek onderworpen, waarbij  wederom 

 voorgrond stond tic  verkeer 
geregeld  Na  schifting  de 
relatie! beste

 tic  door-
dachte  verband  streven 

 zij  aanleiding 

 zij
dergeschikt punt,  van

 van  lengteontwikkeling van het stadion
 tic  tic

plattegrond  over

 aan
door
de

1  S,  „ l

architectuur, maar  consekwente
 in

 juist -
 leidde  ingewikkelde

 bij  enkeleingangen, 
 uitgangen, is  zonder  bedenking,

 lange corridors,
n  evenwel  behoud van het 

 verdienste
overzichtelijkheid,  daartegenover
aan  aandacht
en de  en niet

 programma zijn gesitueerd. 
 deze  ontwerpen „Stockholm"  'oliglot" , 

ondanks  aanleiding
 de relatief  inzen-

dingen  premieering in
 anders is
 „Banardes" ,

„Tijdgeest" . 
 bij  nadere

 in onderdeelen  gunstigen indruk maken-
t  meest  vanzelf sprekende oplossing, 

 die overal  den 
aanleg is volgehouden  eenvoudig 
is deugden,  de consequentie

 vulling  ontruimin g
in  bij

 van  publiek  der 
dienstlokalen

 Tot

 rang doorloopt. 
 voor-

plein is
in  de gestelde bouwsom, eenvoudig en so-
ber maar  beschaafd,

 passend

 „Tijdgeest"  mede
 vulling  ontruimin g zeer  doelmatigen platte-

grond,  in  aanwezige 
 goedverdeelde trappen  is, welks

 zonder  is.
 stadion is — welke 

 in
 dienst,  ven-

tilati e  hunner  onvoldoende
 >e behandeling van  voorplein  verband

vóór-sorteering
gen,  hoewel zij

 beschikbare oppervlak leidt.  le ar-
chitectonische opvatting is  eenvoudig gehouden. 

 begrooting der beide laatst genoem-
 „Banardes"  „Tijdgeest"  heeft de jur y 

 nemen. Zij  heeft echter  overwogen 
 bij  de ontwerpen, die net 

vraagstuk  aanvatten,
 hen met behoud hunner  kwaliteiten 

 verwezenlijken. 
 op grond van  bovenstaande

 motto's „Banardes"  en „Tijdgeest" 
 bedrag 

http://14.W1.au
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tusschen e inzenders der  ontwerpen „Poliglot "  en 
„Stockholm"  als waardeering van hun zeer  ernstigen en 
verdienstvolle arbeid. 

w.g, . E Z N . ,  'ooraitter. 
C. . S E Y J E S. 

. . 

 V A N U Y L V A N . 

. 

Amsterdam.  jul i
. 

Van af'  )onderdng  Augustus zijn in 't gebouw van de 
. tot Bevordering der  Bouwkunst, te Amsterdam, ge-

durende  dagen, de  ingezonden ontwerpen tentoon-
gesteld. 

. 
Onze tij d vraagt een eigen stijl , nieuwe vormen en con-
structies van eigen schepping. 
 )ie ontwakende stijl is van eigen tijd . 

Nu ontstaat uit eene opvolging van voortgebrachte vor-
men eene ontwikkeling en worden als vanzelf de eerste 
vormen door  beteren vervangen. 
Geboren uit den drang om zich zelf tc zijn, zich zeil 
te begrijpen, en zoodoende te weten waartoe het zeil in 
staat is, ontstaat een oorspronkelijk werk en zonder 
direct aan alle eischen van schoonheid te voldoen ol be-
vrediging te geven aan wat gaarne gezien wordt, is het 
voortgebrachte wddr omdat het overeenkomt met het 
kunnen uit en door zich zelf. 

e oorspronkelijkheid is dus vri j  van nagebootste 
vormen welke bestaan of afgedaan zijn. 
Zoo ontstaat een stijl door  verbetering en vernietiging 
van wat onvolkomen is . . . e tij d waarin een dusdanige 
groei zich ontwikkelt , begrijpt dat proces niet, want de 
gebrekkige vormen worden als «/'en  beschouwd. 

e tijd , waarin een oorspronkelijke stijl groeit, leelt 
voort op afgedane vormen en heelt geen gelool ineen 
tij d waarin de groeiende vormen tot een vaste en afge-
ronde stijl zullen zijn samen gebracht. 
Nu is het begrijpen van voornoemd proces alleen 
mogelijk, wanneer  de drang om „zich zelf te zijn" , 
bovenaan staat en de vrees om oudere vormen te ver-
liezen dus niet bestaat. 

r  is een geloof noodig. een geloof gebouwd op 
waarheiden dit alleen kan een stijl voor  den toekomst 
bouwen. 
Oorspronkelij k zijn niet de werken waar  vormen van 
andere stijlen b.v. naast en bij  elkander  gebracht zijn al 
mogen dusdanige werken bekoorlijk zijn; zulke werken 
mogen mooi zijn, zij  zijn niet de hoeksteenen van een 
nieuwen tijd . 
En al geschiedt de vorming van een stijl zeer  langzaam 
en komen er  oogenblikken waarin het vertrouwen ver-
luien lijkt , niets kan den weg versperren om die ontwik-
keling tegen te gaan, want het groeit in eigen tij d der 
tijden. t aantal stoere werkers wordt gaandeweg 
grooter  en zonder  te willen is de zegepraal aan hen. 

A A S . 

N  ()< : S EN . N BOUW, 
G EN . 

< )p de Buitengewone Algemeene Vergadering der  Ver-
eeniging van Nederlandsche Baksteenfabrikanten, ge-
houden den  Juli  te Utrecht, is besloten het 
initiatie f tc nemen tot het houden van eene tentoonstel-
ling van |uli tot October  betreffende: s en 
Tuin , in bouw, inrichtin g en aanleg". 

e tentoonstelling, waarvoor  men hoopt te beschikken 
over  een terrein van ruim . in het nieuwe uitbrei-
dingsplan Zuid van Amsterdam, zal gelegenheid bieden 
tot expositie van allerlei bouwmaterialen cn hulpmid-
delen op het bouwen betrekking hebbende, het inrichten 
van woningen, watervoorziening, licht en verwarming, 
tuin- en straataanleg. hygiene en doelmatigheid. 
Op het tentoonstellingsterrein zal een „ideale woning" 
geheel compleet worden ingericht, terwij l er  voor  de 
kunstnijverheid ruime gelegenheid zal zijn om uit te 
komen. Voorts ligt het in de bedoeling eenige aan het 
bouw vak verwante bedrijven in werking te Uiten zien, 
terwij l tusschen de gebouwen een fraaie moderne tuin-
aanleg is ontworpen. e plannen voor  deze tentoonstel-
ling zijn opgemaakt door  den r . Zwiers. 

e voorloopige tentoonstellingscommissie bestaat uit 
de heeren . |. van n Seis, A. Smits \z., J. . 
Janson en . Zwiers. 

Secretaris der  Commissie is de heer  J. . Janson, Bis-
schop t  A te Nijmegen. 

NA G VA N
N T -

, T E E

T O T 6  ix T W V O O N E N 

N E , -

N N -

, T ti

A V O O E  T E N N E N Z . 

t doel dezer  Tentoonstelling is een streven om het 
stukadoorsvak weder  een eereplaats onder  de bouw-
vakken te doen innemen, door  te laten zien wat door 
beoefenaren van dit vak kan worden gepresteerd, wat 
in deze richtin g kan gevraagd en tevens hoe het stuka-
doorswerk als degelijk en daarbij  prachtig verfraaiings-
middel aangewend worden kan. 

e inzendingen zullen gerangschikt worden in  af dee-
lingen. 
. l/d.  Werkstukken vervaardigd door  gezellen. 
li.  Werkstukken vervaardigd door  leerlingen. 
C. n van Ornamcntwerken. 
. l/d. m door  patroons. 
Afd. g van Betonwerken in betrekking 
tot het vak. 
. l/d. . g van Teekeningen enz., het vak 
betredende. 
Als nadere omschrijving der  afdeelingen kan het vol-
gende dienen, o.a. : 

t voor afd.  er  wel degelijk op zal gelet worden dat 
de inzenders met hun werkstukken aantoonen, dat zij 
volkomen een begrip hebben omtrent de ware roeping 
van het stukadoorswerk als een voltooiend bouwonder-
deel, zoodat werd b.v. hun inzending in werkelijkheid 
toegepast, dit zoude blijken een bruikbaar  en tevens 
fraaie afwerking van een of ander  bouwwerk ol gedeelte 
er  van te zijn. 
Als zoodanige werkstukken kunnen ingezonden worden: 
plafonds voor  kamers in verschillende bewerkingen 
enz., een vestibule, een hal met plafond- en wandversie-
ringen, een schouw, een versierde orgel wand in een 
kerk enz. enz., kortom alles waarmede de vervaardiger 
zal aantoonen een werkstuk te hebben geleverd dat als 
stukadoorswerk in aanpassing met andere bouwwerken 
een afgewerkt en fraai geheel vormt. 
Bovenstaande kan ook gelden voor  sub , terwij l voor 
sub C bedoeld is : 

g van ornament toegepast bij  de werk-
stukken en 
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g van ornament afzonderlijk . 
e inzenders hebben met de volgende bepalingen reke-

ning te houden: 
e in te zenden voorwerpen moeten gemakkelijk 

vervoerbaar  zijn. 
 Van ieder  werkstuk zal, waar  het noodig blijkt , een 

teekening verlangd worden met de verschillende details. 
 Fragmentwerk zal zooveel mogelijk vermeden moe-

ten worden. 
 Een inzending van eenige personen, zoogenaamde 

groepinzending, is toegestaan. 
 Geheel ills voor  de bovenomschreven 

afdeeling. 
 11  )ok hier  moet terdege rekening gehouden 

worden dat de in te zenden werkstukken vervoerbaarzijn. 
Voor  bekroning komen in aanmerking inzendingen be-
doeld in afd.  en . 
A  . o E . 

e werkstukken enz. zullen enkele dagen voor  de ten-
toonstelling beoordeeld worden dooreen jury , bestaande 
uit bekwame bouwkundigen en vaklieden, opdat de mo-
gelijkheid zal bestaan de bekroningen tijdens de opening 
bekend te maken en uit te reiken. 
Voorde inzendingen van gezellen komen de kosten van 
verzending naar  en van de tentoonstelling, voor  reke-
ning van het Uitvoerend Comité, terwij l plaatsruimte 
voorde inzendingen van gezellen en patroons eveneens 
kosteloos is. 
Bij  elk werkstuk moet zijn een verzegelde enveloppe, 
waarin de naam van den vervaardiger  zich bevindt. < )p 
de enveloppe moet vermeld staan het motto waaronder 
wordt ingezonden cn een correspondentieadres. 
Op elk emballagestuk moet het kenteeken voorkomen 
van het ingeleverd stuk. 

t Comité1 voornoemd kan niet aansprakelijk gesteld 
worden voor  eventueele beschadigingen van werk-
stu k ken. 
All e werkstukken blijven het eigendom van de inzenders 
doch het Comité heeft het recht photo's te maken van 
die inzendingen, welke zij  daarvoor  geschikt acht. 
Bij  de inzending moet worden vermeld of het Werkstuk 
wordt terug verlangd. 

s het feit zijner  inzending word. iedere inzender 
geacht zich aan deze voorschriften te onderwerpen. 

s van werkstukken, waarvoor  geen vri j  ver-
voer  is toegestaan, zijn verplicht deze na sluiting van de 
tentoonstelling zoo spoedig mogelijk van de plaats der 
expositie te laten weghalen. n welke drie 
dagen na de sluiting niet zijn weggehaald, vervallen aan 
aan het Comité. 

- en Verblijfkosten van inzendersbuiten de gemeente 
, die naar  het oordeel van het uitvoerend 

comité daarvoor  in aanmerking komen, kunnen worden 
vergoed. 

. 
Aan de redactie van „Architectura" . 

. . . ! 
s in onze annonce's wezen wij  er  op, dat de door  de 

firm a r  Visser, .Amsterdam, aangeboden „Wi e 
king-Extra "  volgens verklarin g van de fabriek zelve 
hydraulische kalk is.  )e firm a n Visser  brengt in 
den laatsten tij d attesten in den handel, waarin dit product 
naast Wicking-Extr a ... -C etnent" wordt genoemd. 
 liermede wordt dus klaarblijkelij k beoogd een ieder  te 

doen gelooven, dat Wicking-Extr a inderdaad Cement is. 
Blijk t reeds hieruit dat het gewenscht is dc aandacht te 

vestigen op de wijze van handelen der  firm a r  & 
Visser, de onderstaande briefwisseling, welke een aan-
nemer ons, ter  publicatie, beschikbaar  stelde, zal boven-
dien de dringende noodzakelijkheid daarvan ten volle 
aan het licht brengen. 
 )eze briefwisseling luidt als volgt: 
Briefkaar t van  Apri l  van den Aannemer aan de 
firma r  X' Visser: 
„ ( iaarne zou ik, naar  aanleiding van het mij  toegezonden 
attest over  Anker-Cement vernemen, wat U voor  dit 
Cement franco wagon m noteert cn van welke 
fabriek die afkomstig is." 
Brie! van  Apri l  van de firm a r  &  Visser 
itan den Aannemer: 
„Wi j  ontvingen Uw schrijven van dato gisteren, en kun-
nen U onze „Wicking-Extra "  aanbieden tegen den prij s 
van — per o vracht station -
dam. Betaling  dagen netto. 
Zakken worden tegen den prij s van  cents per  stuk be-
rekend, en indien dezelve franco en binnen uiterlij k twee 
maanden naar  de fabriek te Neubeckum,anschluss Frie-
derichshorst geretourneerd worden, tegen dezen prij s 
weder  gecrediteerd. 
1 )e „Wicking-Extr a is van dc bekende fabriek Wicking' 
sche Portland Cement und Wasserkalk werke te -
linghausen. 

t zal ons zeer  aangenaam zijn hierop Uwe geëerde 
orders te mogen ontvangen en teekenen in afwachting." 
P.S. Bovengenoemde prij s is voor  wagons van

( '., aangezien de vracht voor (  aanmerkelijk 
hooger  is." 
Briefkaar t van  Apri l  van den aannemer aan de 
firma r  & Visser: 

n het bezit van Uw schrijven van  dezer, zou ik 
gaarne van U vernemen, of het door  U geoffreerde merk 
„Wicking-Extra "  Portland Cement of Natuurcement is. 
Brief van  Apri l  van de firma r  &  Visser 
aan den Aannemer: 
„Wi j  bevestigen ons bezoek van hedenmorgen, en be-
richten wij  Uhiermede,dat „Wicking-Extra" /wsfrwa
fabricaat (cursiveering van ons) is en leveren wij  dit 
onder  garantie voordruk-en trekkrach t volgens de AA* . 

e proefnemingen bewijzen, dat dit de Algemeene 
voorwaarden verre overtreft. Wi j  zijn overtuigd dat de 
qualiteit U zeer  zeker  zal bevallen en doen besluiten ook 
met het oog op den lagen prijsna proefname geregeld na 
te bestellen.  )it is de ervaring, welke wij  zonder  uitzon-
dering bij  elke proel bestelling hebben opgedaan. 
Vertrouwende e gewaardeerde orders te mogen uit-
voeren teekenen vv ij." 
Brief van  Apri l  van den Aannemer aan de firma 

r  &  Visser: 
„U w schrijven van iS dezer  heb ik ontvangen, en ver-
zoek ik U voorloopig . Portland Cement van 
het merk Wickin g Extr a voor  mij  te noteeren.  )e leve-
ring moet geschieden naar m station s en 
de betaling zou ik wenschen gesteld te zien op  maan-
den. Voor  de goede orde gelieve U mij  dezen koop te 
bevestigen. 

e architect, die ik Uw brief heb laten lezen, merkt 
echter  op, dat goed beschouwd, uit Uw brief niet blijkt , 
dat U inderdaad kunstmatige Portland Cement levert 
en daarvoor  ten volk' de A . V . garandeert. k voor  mij 
lees dat daar  niet uit, doch voor  de goede orde gelieve 
U in Uwe bevestiging te vermelden datUinderdaad 
Portland Cement zult , dat geheel en al aan de 
keur  zal voldoen. 



Na ontvangst van U we bevest ig ing zal ik U t 
tot afzending geven. 
(>ok zmi ik nog g van U n ol U onde A n -
ke  Cement en W i e k i ng a hetzelfde . s 
\ nke  Cement si »ms goedkoope ? A l wachtend.'' 

. e , die in het geheel k wel 
m  wagons zal , moet voo  einde van dit 

jaa  geschieden. 
f van l  van de a  & V isse

aan den : 
n beleefd d op Uw n van  deze

n wij L' inl iggend g t 
doo  het u g & t , op onze An-
kercement g van ons) of . 
W i j n naa deze n te zullen n 
met een schommel ing van l o p C t. boven en beneden de 

n genoemde . 
Aangenaam zal het ons zijn het s van g te 
mogen ontvangen en teekenen inmiddels." 
 h iel van l  van den Aanneme aan dc a 

 & : 
„U w n van  deze heb ik aan mijn t 
te  inzage gezonden.  )eze t mij thans volgens hip 
gaand . t U mij dus, of U een e 

g bij eiken wagon kunt , zooniet, 
dan beschouw ik mijn koop als niet gedaan. Geeft U 
thans definitief , want de zaak begint me wel 
wat te ' 

f van den t aan den : 
„ j ontvangt U het n van de .  & 
V isse .  'eze n n om de zaak heen en 
hebben U nog geen d gegeven, dat mij zoodanig 

d dat ik die t kan toelaten. 
k heb U d om van de s eene posi-

t ieve g te , niet dat zij een kunst-
mat ig " ol t zul len , doch 
dat t kunstmatige t is, die 
ten vuile aan de A A ' , voldoet. Nu U mij vleze g 
nog niet hebt t deel ik U mede, dat ik niet van 
plan ben die t toe te laten. t l dus 
maa

Wi l t U echte pe  sé die t , dan 
kan mijn bezwaa alleen uit den w eg n d 
doo  bij elke zending een doo  de Wick ing ' scne -
land Cement und s 
van t te voegen, j zij , dat A n-

t eene kunstmatige t is. die ten 
vuil e t aan de „ A l g e m e e ne n 
voo  de n het d van n onde
belu-e van het t van , l 
en , vastgesteld i
 )e n  & V isse  zeggen wel, dat zij -

taten n volgens het ingezonden t met 
een schommel ing van i o p C t. boven en beneden de -
in genoemde , doch wat heb ik aan goetle - en 

k vastheden, wannee de in de A . V . e 
n ten opzichte van bindtijd, volumebesten-

digheid en fijnheid van mal ing niet n -
. ! 

m van i  van den Aanneme aan de 
a & : 

„Zendt nog heden d f . t 
k n besluit nemen." 

< >p den laatsten n het m is doo  den A a n-
neme nimme  eenig d ontvangen. n echte
de Aanneme en k de t niet op hunne 
hoede n geweest, dan n zij n geloopen. Zi j 

hadden tlan W i c k i ng a gekocht, !
land Cement te ontvangen, l zij e kalk 
hadden . 
W i j hebben het in het be lang van den n handel 
tot onzen plicht , tli t onde tic aandacht van 
belanghebbenden te . 
W i j n U beleefd, aan bovenstaand l eene 

e in U w blad te . en . L" 
 beleefd dank zeggende, 

 loogachtend, 

Aangezien de  van bedoeld l het o en 
a inzake tleze a bedekking onde de oogen 

wenscht te zien, doch wel het a t en het 
o totaal , zult U mij  tie

een n dienst doen, wannee L' het o in deze 
zaak, doo  mij nade te , w il t opnemen, 
l 'unt A . Asphal tpapie t de houten beschieting 
aan het oog van tien . Zee  te t t 

 op dat  een lei d kan n 
op twee deelen en bij n de  bedekking de lei -
nietigd. k n echte dat het n van leien 
een d systeem is en eene le ibedekk ingophaken 

t veel th  is. g ik tevens hiei bij 
n dat. wannee men beslist dc dakbedekk ing 

met leien d wil t zien, de dakdeelen niet Staande 
maa  l iggend n te n , -
doo  het niet mogeli jk mee is, een lei op'twee planken 
gelijk te kunnen ,  het d be-
zwaa  uit den weg is , 
l 'unt ! is  gel i jkt i jdi g opgelost. 

t G zegt: Asphal tpapie d aan twee zijden 
t aan , opeenhoping van vuil onde de 

leien t het in tie hand. Wannee men een kap met 
Asphalt bekleed onde een leiendak, moet alleen de 
bo\ enzijde d n en de naden tijdelij k -
den vastgezet met een latje, en naa gelang het leiendak 

, de latjes doo  de leiendekke n weg-
genomen, dan is tevens het bezwaa van aan n 

n ook opgeheven. A l t echte tic baan kop 
aan kop aan beide zijde , dan is Asphal tpapie
nog te elastisch om te . s al le -
loodsen, , , koepels, kippenhok-
ken zijn kop aan kop genageld, n kan men zich 
dageli jks , dat van n geen e is, 
en kan ik nu tevens l 'unt  oplossen, dat duu  al die 

s toch bedoelde dakbedekkingen wel degeli jk 
dicht zijn.  let hoofdpunt t de  geheel 
en dit is : dat in iede  geval bij het n van leien, tic-
kap t blijf t en dat beschiet ing voo  leibedek-
k ing soms weken lang aan wee  en winti zijn blootge-
steld  dekaptleelen omhoog zwellen en tli t -
komen , tloo  het beschoten gedeelte onmiddell i jk 
met Asphal tpapie te bekleetlen. j t n hee de 

 mijnen dank e e , 

 loogachtend, 
L . , Asphalt . 

A an de e van " t -
geteekende beleefd plaatsing van het volgende : 

n " van J u li  zegt de . : 
het ten e doo  de e op s zal n ge-
steld, zoo in dit blad het voo  en tegen inzake asphalt-
papie  onde le ibedekking n . 
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 let hoofddoel dat men met 't papie unde le ibedekking 
beoogt, is niet een , doch het -
den de  beschieting, onmiddelli jk na 't n van 
deze. t gebouw kan dan als t n be-
schouwd en men t dus geen hinde  (zooals 

s wel) van 't , men kan dus beginnen 
met n leggen enz. Geen e , in 
dezen tijt l van „haast je, p je !" 

t leidekken toch is een d k en wannee
dit k gestaakt moet n wegens veelvuldigen 
of aanhoudenden n behoeft de g van net 
inwendige geen g te . 
(>ok t de houten beschieting niet onmiddelijk bloot-
gesteld aan 't , dat zich bij t onde
tie leien , zij 't ook tlat e  wel een weinig wate
doo  de gaatjes kan . 

't Zelfde gekit voo  eventueel e leien, 't hout 
zal nagenoeg g bli jven. Nu de n van den 
l i t t r . . 

t asphaltpapie de houten beschiet ing aan ' t oog 
,  de leidekke  niet zou kunnen zien 1 »f 

hij zijn lei  een of  t itelen , is een denkbeeldig 
; bij e leien toch, l iggen tic deelen 

, de s in e lei l iggen  in een 
e lijn . dus komen ze altijd in è è ne plank ; bij 't 

k van haken, kan 't dakbeschot l z i j n en 
een lei tli e aan eene haak hangt zal nimme . 

m ontmoet het n tie  leien e 
n op tie plaats waa  de n ge-

d zijn ? 

 )at tie s ol haakjes  tie zelfde hoogte zouden 
kunnen komen als tie , is een kli p die ge-
makkeli jk te ontzeilen valt. , men zou de zelfde 

n kunnen n tegen de s e 
beschiet ing en g< g < >f n t mtien zijn.  'oven-
dien zijn, mij althans, geen klachten van s in 
dezen bekend. 
1.  let asphaltpapie aan twee kanten te , dus bo-
ven en , is niet noodig. (>m de plooi welke tloo  het 
ui tzakken ontstaan, te vooi komen, t men de banen, 
aan den voet van het dak beginnend, alleen aan de 
bovenzijde, en hecht g de t met een 
tengel vast. om 't opwaaien te beletten.  )eze lat neemt 
men weg, als het leidekken zoo hoog is . 
Wanneei het papie eenigen tij d gezeten heeft, is het ook 

s uitgezakt. 
Aangenomen , dat de elastische eigenschap van 
het papie  het n de  leien helpt . 
Ofschoon een le ibedekking zonde papie goed k 
kan zijn, is e  toch geen d bezwaa t é g en het 

, gezien de n die e  v ö ö  zijn aan te 
n 1 

,  |u li  A . C. A .

A L W E E  : S ? 

e N , . C ." t : 

t „ N i e u w s" heeft den titel n hoven een l 
naa  aan le id ing van het h k dat . . , 

 aan de t van , ingesteld heeft naa
de g of het s op den m als het e igendom van den Staat, 
t lan wel ;il s het e igendom van de gemeente moet n beschouwd, 

: s of ? n dat " zit iets van tegenzin, 
de d van iemand die t is n óg eens een d 

p te e te . En de e tegel van het l 
bevestigt het n van deze s temming. e pogingen van . 

, om het l icht de g tc laten schijnen in 
deze netelige tpiacstie

 (wij j n zich i n tic e 
belangste l l ing tie s voo  „t i c f van het , 
a ldus lezen wi j . 

, ook i n de onze! W a nt het moge waa  zi jn, tlat . 

, tlie li d was van de , rij n onderzoek 
begonnen is met eene gevc-tigtle overtuiging, cn dat hij  zijne naspo-
ringen niet ondernomen heeft ingevolge officicele , vast staat 
aan den anderen kant tlat wij  hier  te doen hebben met een uitnemend 
kenner  van Amsterdam's historie en een zeer  bekwaam , 
aan wiens „duidelijke cn onpartijdig e historische uiteenzetting"  ook 
het „Nieuws"  alle hulde brengt. 
Wij  hebben aan tic hand van een intervicuw, dat een medewerker 
van het t den hooglecraargchoudcn heeft, meegedeeld 
welke conclusies . s . g gezegd komen tlie 
conclusies hierop neer, dat net s op den , ons oude , 

Toch Vindt het „Nieuws" , dat zich steeds tot tolk heeft gemaakt 
van de tegenstanders der teruggaaf, in tic uitkomsten van liet onderzoek 
aanleiding om zich te verheugen. 

, prof. Brugmans heeft, volgens tlat blad, geene nieuws feiten 
ontdekt „waardoor  tic otitic quaestie kon aangevat n  een 
nieuw Standpunt, cn wellicht opgelost". 
Wi j  zouden ons l in tleze gaarne willen opschorten  tijt l 
cn wijl e tie  zijne volledige studie, als uitgave van tie 

g „Amstelodamum", in het licht heeft gegeven. t 
nu reeds een l te vellen lijk t ons voorbarig. Alleen wenschen 
wij  er  op te wijzen, tlat bijv . .— voor  zoover  ons bekend is
dusverre nimme d werd, de inhoud van het stuk of de 
stukken waaruit — volgens prof. Brugmans b l i j k t : dat m 

e het geheele jaar  het d van het Paleis op 
den m heeft betaald,  eene omstandigheid welke een bewijs te 
meer  vormt voor  tic stelling, tlat tic Prins van e het oude 
Stadhuis, op r  aan m heeft teruggegeven. 

s achten wij  het  van hen, die het Paleis op den 
 lam gaarne aan zijne e bestemming terug zouden geven, 

waarlij k niet verzwakt tloor  tic uitkomsten van het onderzoek van 
. . 

Gelijk tic  inliet begin van zijne mededeelingen verzekerde, 
mocht hij  bij  tlat k tic medewerking n van tie 

s van Waterstaat en van e Zaken, en van n 
W. van , terwij l hij  ook van de ambtenaren van het 

- en het f tic gewenschte hulp ontving. j  heeft 
dus alle bronnen kunnen onderzoeken : geen deur  bleef vco  hem 
gesloten.  En toch zijn hem o Nieuws.'  — geen nieuwe feiten 
tinder  tic oogen gekomen, welke hem, als eerlijk , wetenschappelijk 
man, noodzaakten zijne oorspronkelijke nieening te wijzigen, en te 
erkennen dat inderdaad, te ecniger  tijtl , tic regcering van Amsterdam, 
tien eigendom van het Paleis uit handen heeft gegeven. 
Onomstootelijk schijnt n thans vast tc staan, tlat dc Prins 
op den dag toen hij  te m tot SOUVerein vorst werd gepro-
clameerd — den 2 e " r  van het jaar  1813 het stadhuis 
aan Amsterdam heeft teruggegeven. e regcering wertl toen wede
naar  tien g verplaatst.) j  deed tlat op n van Van 
Van , en in tic notulen van r  1S13 van het 
provisioneele bestuur  van , kan men blijkens het boven-
aangehaald intervicuw — lezen, dat de t meedeelde hoe tie 
Prins bij  de ontmoeting buiten tic t op de minzaam-
ste wijze , „het Palcis binnen tleze stad m als Stad-
huis aan tic g en de Burgerij  te cetieren. als een blij k van 
de achting en toegenegenheid tloor  Z. . . aan deze belangrijke 
stad toegedragen." 
Tevens gaf volgens diezelfde notulen Z. . . te kennen. ..tlat  oogst-
dezelve zich met de g van eenige vertrekken in hetzelve 
zoude vergenoegen  bij  een eventueel f alhier  van gebruik 
te maken." 
tlok in tal van brieven uit dien tijt l heeft . Brugmans hiervan 
het bewijs gevonden. 

t werd o.a. doo  Van der n in een f van 2
aan Van p geschreven. Van der n gaf in dien brief 
een g van de wanne ontvangst, tien Prins in m te 
beurt gevallen en hij vertelt tlan tevens, tlat 'olVr e de rentlr e l 
de vill e a fait le plus grand et le meilleur  ell'et" . 

, tlie ook bij  tic ontvangst tegewoordig was, schrijf t in een 
brief van r  aan zijn vrouw: „Wi j  leidden hier  tien 
Prins op het Palcis, tlat tloor  hem aan de statl d " 
Van p zelf schreef r  aan tie moede van 
Willem : „l e Prince a rendu a la vill e e hotel tlont on 
avait fait un palais". 
En het sterkste argument noemt prof. Brugmans tlit : de Prins zelf 
heeft op r  zijn e proclamatie, waarhij  hij  tic 
souvercinitcit en tie regcering , op het paleis geteekend, 
terwij l ze voorzien was van dc : „Gedaan op hel s 
van Amsterdam". 

r  maakte tie Engclsche gezant CTancarty, in opdracht zijner 
regcering, er  tien Prins m op, van hoeveel gewicht het 
was, tlat hij in goetle verstandhoutlig nu-t m bleef. Juist het 
feit dat Willem V , tie vade van Wi l lem  bijna nooit in m 
kwam. had tic impopularitei t van het s van e in m 
veroorzaakt, en m gaf lord Clancarty tien Prins in g 
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koste vande , voo  ons volk, 
van g maa  te zwi jgen.' 

. ze lf noemt . : „een t man".  om 
's hemels w i l , m had ik dan toeh niet hem, doch 
wel zooveel ande s . belang, in mijn -

k mogen n en laten n ? En nu l 
ik , dat ik dezen n bouwmeeste om een d 
heb d voo  mijn . t hij mij dit welwi l -
lend d heeft. t hij toen is gaan n tot den 

, tot het publiek. t ik , d van de be-
d de  dingen die de levenswijze kunstenaa

op hooge n zou zeggen (met zijn wetenschap, dat zij 
zouden n , f g om n 
onde  zijn sp ieken aanteekeningen te maken. En dat . 

s dit goed vond. 

, een w met dezen bouwmeeste te 
mogen , is een t voo  een , 
omdat het een t is voo  het publiek op deze 
wijze met een zoo belangwekkende figuu  kennis te mo-
gen maken. 

. echte noemt di t: . En aan het slot 
t hij zelfs van „het kwaad dat uitgaat van publi-

caties (als deze), die dit nooit hadden mogen . 
— j t dit wel niet , maa  toch 
bli jk t uit zijn , dat ik wat hij „d e " 
noemt uit dit d wel, maa . ' l 
ove e niet had mogen . — N u kan 
men deze misvat t ing van . op e wijzen uit-
leggen. Ol hij neemt . s niet au , öl hij 
acht hem onbevoegd en is bang dat de d z ich 

, of hij wenscht in een dagblad geen -
l ingen, van wien ook. te lezen, die niet kloppen met s 
eigen l en onfeilbaa inzicht.  dan s ik 
mij ge lukk ig, dat ik geen deze n deel. G e-
lukk ig , als , die, in de e positie 
van interviewer, — de k wel n keuze-
de  te n n eenmaal gedaan, zijn eigen 
s y m p a t h i e ën en an t ipa th ieën, zijn eigen subjectiviteit aan 
kant heelt te zetten, om zoo w mogeli jk als 't e 
te wezen de c plaat. 

W at had . dan eigenli jk gewi ld? Een t censuu van 
mij ove  uit lat ingen van . ? — t ik 
onde  't n van mijn aanteekeningen ove  dit ge 
sp iek, was gaan , n en n 

g mijn eigen leeken-opvattingen.- — \ \ an-
nee  men mij p had kunnen aanval len, dan had ik 
als t beschaamd gestaan, omdat ik gezondigd 
zou hebben tegen de d en de goede , die 
onze hoogste l pleegt te zi jn. En dat nog wel tegen-
ove  een oud man. tli e mij in goed n en zoo 

t affabel ontvangen had: om — op mijn k — 
zij n n wee  te geven aan het publiek. 

En nu in 't bi jzonde de uit lat ingen ove e -
van . in dienzelfden d smalenden toon 
zegt en kwam k ook e te . 

, wie t niet ove e en waa  be-
t men hem niet?" 

k g m is het voo  de kennis van het publiek 
t e s niet van belang, wannee

tic een zich t ove  den ? k ga : wie 
is e bete  bevoegd? — d . dan k van 
mij , tlat ik, . s e ove
onze e , den naam van e op-
zetteli jk had ? s dit de tactiek, die e 
sl inkschheid, die hij óók al in den u . 

n hij z ich , dat een leek, die t is, 
die n lang als zoodanig onde de menschen , 

en dan toch zeke  niet minde  dan n de -
mingen van zijn tijd, de maatschappeli jke n 
op iede  gebied n t waa  te nemen, z ich 

t e  voo  z ich zelf meeningen, n 
en n op na te houden? . vindt het zeke
de comble van aanmat ig ing wannee zoo'n

d een e g zou n koes-
n voo  den bouwmeeste , nadat hij diens 

boeken aandacht ig heeft gelezen, zijn gebouwen gezien, 
k zijn n bi jgewoond, en zelfs wel 

k met hem heeft mogen . , ge-
steld dit e geva l, — had dan zoo'n t zijns 
inziens g dappe gehandeld, wannee hij , toen . 

s hem k ove e bouwkunst, uit e 
s om den ouden meeste onwelgeva l l ig te wezen, 

den naam van den n , dien hij , 
g t had van zijn l ippen ? 

Of had . soms gewi ld, dat de  de -
zende n van , die dan s ingingen tegen 
des n g voo  den -

. m dan ook heelemaal weggemoffeld 
zou hebben, en het w met . C.  in het 

e gedeelte ? 
V a n dezen , die , bli jkens zijn hie  bedoelde -
niek, maa  zonde g op los pent, l i jk t mij de 

g juist. l hij mij p , 
dat ik " in mijn w met e l 
„gesnoe id of eenvoudig gezegden weggelaten" heb, 
voo  welke insinuatie ik hem aanstond beschaamd zal 
zetten. 

h e in de e wij s — wat 
ook wel in posit ieven m had kunnen gezegd — : de 

, e 't, t tegen eigen -
tu ig ing in, uit den mond van . C. de disqualincatie op: 
voo  de ,  een w nu eenmaal 
bestemd is. En hij deed dit, w aan den n eisch 
voo  den : objectiviteit. 
1 )och toen hij n had, wat hem dan tegen de 

t moest zi jn, omdat het een doo  hem d kun-
stenaa aantastte in zijn diepste beginselen, — n e
dan toen geen menschel i jke n denkbaa
dan , dan pogen om e te -
schalken" en „zij n snuffelende neus" in s zaken 
te steken — zooals a lwee  deze . uit eigen
levensinzicht maa k — voo  het feit, dat de 

t op den n is gaan zitten en aan den zoo mis-
n bouwmeeste heeft : „i k ben als -

nalist e t dit l van . C. 
ove  u in mijn k op te nemen. W i l t ge niet aan-
stonds daa  tegenove uw g stel len?" 
Ontgaat . de mogel i jkheid, dat de  toen 
met den bouwmeeste — die, d als hij denkt, de 
situatie, n de t , aanstonds vol-
komen bil l i jkte , en 'zijn bezoek e te -

n — n tij d g heeft gepleegd, al had de-
hee e zich aanstonds op het hooge standpunt ge-
steld van zonde d op den aanval te zwi jgen .-
En elat zij tezamen k hebben , wat den 

t nu te doen stond? En elat uit dit g het 
k aan e l is , om aan den 

n " zijn l ove  het geval mee 
te deelen in den m v a n 'n w .-

, met zijn l inzicht, : „ toen de jage  bij 
e zijn snuffelende neus had gestooten, e 

hij 't met 1 )e , die w i l l ige  bleek." 
 nu komt het kostel i jkste: 

n — t . — de hee e mee  en bete
„di t g nagaan (van . C s n doo e ) 
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„ g e v o l gd had en aanstonds zijn aanteekeningen nauw-
 gemaakt, clan zou ongetwijfeld het t 

„ v a n deze g heel wat  ge 
„ w e e st zi jn. t s t e  ele e spo 

n van elat óf sommige zinnen besnoeid zijn,
„ deze hun t en beteekenis voo  een t deel -

, öf dat sommige aanvul lende, en tot e nood-
z a k e l i jk , gezegden eenvoudig zijn weg ge-
„ g e l a t e n, óf elat ele  op sommige punten totaal 
„n iet n is." 

e is nu 't w met ele l tot stand gekomen 
t had ik 's avonds met dezen n t 

het geval in den e . n volgenden mid 
dag kwam ik bij hem g om het essentieele van dit 

k met hem samen te n voo  het . 
En bij e k e ik, lezend uit mijn aan-
teekeningen: „ u bedoelt dus z ó ó ?" j elk opge-
teekend d d . — t d het 

l .  omdat ele hee e l e
nog ove , wi lde hij 't, nadat 't in t zou 
staan, wel l icht nog hie  en daa  aanvul len. t e 

, en toen hij e  zoo zijn fiat aan had gegeven, 
kwam het in de : onde de oogen van „  dien 
ik nu toch k niet lange  als -
stig te d behoefte staan. 

k had dit smalende gebazel elan ook van het begin af 
, e e  in 't e deuntje niet een 

motief, dat ons n bekend in ele n kl inkt . 
Namel i jk ele aanmatigende toon, de eigenwaan en ele 
laatdunkendheid, e e  zoo nu en elan van uit het 
publiek doo i g t d 
ove n in 't algemeen, die , die-
nieuw , en hun . t wi l zeg-
gen: zoo lang zij ele s niet noodig hebben. W a nt -
voo n de s dageli jks uit al le dee-
len de  samenlev ing gezocht, gevle id en met s 
bejegend, om toch maa  hun belangen te , 't 
op te nemen voo  hun , hun , hun finan-
cieel , hun kunst, hun , , en-

. W a nt de , niet , t in onzen 
tijt l nu eenmaal een t deel van ele ontwikke l ing, van 
de kennis en het l de  gansche natie. , 
wie e nien elat toch niet aan zou zeggen, wi l len 
e  niet g in ele ? ()ok in den m van een in-

? e vaak, bij , komen n 
zich bij ons, , beklagen ove  ele -
heid van het publiek tegenove ele  en haa

? l zij zelf — op een enkele loffelijk e uit-
g na gemeenli jk de pen niet s opnemen 

dan om e lkande af te takelen, tenzij om, met ontsten-
tenis van alle , slechts eigen , eigen 

g te , in een m die geen leek 
t om 't te lezen. 

1 )och a staat e  elan in een blad iets wat den een of 
ande niet past of hij matigt z ich, vaak op den pedantsten 
toon, een smalend t en f ove  diezelfde 

i aan, van wie  moeilijk en i hooge eischen 
stellend vak zoo'n eenzijdig op het bouwen t 
man s geen w n heeft. 

 om nu op 't e geval g te komen : 
W at voel ik n — ook nadat ik met e 

n heb n — als de e kwestie ? 
t in bouwkundige , naast e g 

voo  den genialen bouwmeeste van zóóve le monumen-
ten, een e stemming t ove  den mach-
tigen invloed van . s nog op den huldigen dag. 
En elat zij hem zijn ui tval op e zee kwali j k nemen, 

of 't wi l len goedmaken waa  hij z ich huns inziens -
.  dat ele enkelen, die daa  nu ove n 

in vaak e aanval len op den , den moed 
missen om hun misnoegen uit te n aan het juiste 

. , het t in onzen n 
tij d steeels mee uit zwang om — althans in 't openbaa
— t en k voo  zijn g uit te komen, 

l waa  het n t van nog t gezag. 
E n elan t men e  l ieve  Om heen en t ove  het 
doel heen degenen, die nu toch eenmaal j schij-
nen te zijn. 

n mijn opponenten den n bouwmees-
te  zijn l a lmacht ig zeggenschap ove  zee  veel 
van wat althans ele oflicieele , niet 
lange  toe? Ja, ontkennen zij bij t ele e 
van ele , die hij voo  't publiek bestemei, tot den 

t ?  loe is s hun f te -
, elat ele t naa . s is toege-

gaan ? — van waa s ele voogdij van 'n . ove
den , als hij mij t speciaal
beschouwingen te , en t om l ieve  aan 
te kloppen bij n : V a n w a a die opvat t ing, dat het 
onkiesch zou wezen om volledig te . wat 

. C. zijn  meegedeeld heeft? . C ., die 
toch zoo in alle opzichten t jaa  en dag een public 
man is, een officieel man, een man van zijn e 

, elat hij best weet wat hij voo  den , 
wien bij een d , moet zeggen en zwi j -
gen, — omdat 't w s niet s  elan een 

k voo  ele t ? — m schuiven die 
opponenten de d . ' 

n van hem zelf af opdien zondebok, den ? 

Tot e had ik , toen het ontkennend in-
gezonden stuk ,  Jozef s den 
naam zijns s heeft gezet, — en elat z ich nu juist 

t op elienzellden . van . 
 is elan toch volkomen t gedaan aan 

hen die u aanvielen?" — zal men zeggen.— 
n n wel, maa  niet in wezen. Want, met allen 

d voo . ' hooge , — dit -
d dementi is zóó d , dat ik 

niet aannemen kan, elat het spontaan is n 
uit den eigen wi l van den , die zóó k en 
onomwonden onde v ie  oogen zijn , i l lu -
sies en n aan mij heeft d voo  ele cou-

. 

Wannee ik nu. omdat mijn  op naam van 
een zóó aanzienli jk kunstenaa t aangetast, om den 

e ele d van eigen late
aangeval len n te ontnemen, — . s bij -

d  aan zijn „ t e  zijde", v ó ó  zi jn nu be-
twiste k in zake bouw kunst en : „Ta, 
ik heb die boeken van e k niet gelezen, 
maa  onlangs gevonden in 'n , enz ", zal hij dan 
kunnen instemmen met die e in het stuk waai- zijn 
naam onde staat: 

e de hee e in d ove  het -
tenelom, denkt, in d met de e schoonheids-

, kan een iede  weten, die, geli jk ik, zijne veelbe-
n studie-s ove  bouwkunst, stijl en samenlev ing 

aandacht ig gelezen heeft?'' 
O f moet ik in deze en zoo vele e zinnen van het bij 

e g zoo dubbelz innig gestelde , 
een diplomatieke wending zoeken, mij e  mee -
tend eiat in ele diplomatieke d óók, wannee het 
nuttig mocht bli jken, de ontkenning van eenmaal -
ten n geen zeldzaamheid is? 
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 )och hoe lut zij  na mijn zakelijke opmerkingen onder 
tk- tegenspraak in het , voeg ik 
daar  niets meer  aan toe, uit referentie vooreen oud man. 
En ik voel mijn werk toch niet vergeefs, omdat ik per 
slot een intiem oortleel. zooals architecten het elkander 
blijkbaa r  zelf nooit zeugen, op schrift heb gesteld. Want 
aanvankelijk moge deze spontane appreciatie wat stof 
hebben opgeworpen en eenige verwarrin g gewekt, 
ook na tlit onweer  zal de lucht zuiverder  aanvoelen. 
Alleen tlit wil ik nog zeggen : dat het mij  nu gemakkelijk 
zou vallen om mijn aanvallers toe te geven: het is on-
kiesch (en voor  den journalist een gevaar!) om een 85-
jari g kunstenaar  te gaan interviewen! r  ik houd vol 
tlat zij  zich vergissen. En tlat mijn interview, vooral in 
verband met het daarop gevolgde refus, is en blijf t een 
stuk van psychologische beteekenis omtrent een dei-
aanzienlijkste figuren van zijn tijd . , de authenti-
citeit ervan zou ik alleen kunnen bewijzen door  optie 
eerstvolgende tentoonstelling van Architectur a mijn 
veertig pagina's aanteekening in te zenden in stijlvoll e 
lijsten. Want daaruit zou ietier  op de betwiste punten 
de gesproken zinnen gemakkelijk kunnen retonstruec-

-n. en op 't laatste blad de nogzoo kloeke en sierlijk e 
handteekening bewonderen, die  >r. Cuypers, ter  herin-
nering aan tlit heuglijk interview, daar  op mijn verzoek 
heelt neergepend. 

En hiermee neemt de journalistieke jager  voorgoed af-
scheid van tlit levendig jachttafereel om in een vacantie 
nieuwe krachten voor  verdere strooptochten op te tloen. 

e schrijver  van „Onder de "  heeft mij  blijk -
baar  nog al kwalij k gem  dat ik, nu dagen geleden, 
zijn beide interviews hier  besprak, daaraan in sommige 
opzichten mijne meening toevoegende. j  wijt in de 

Nieuwe t daaraan opnieuw  5 kolommen 
en geeft zijn hart lucht in heel wat dat uitsluitend voor 
mij  bestemd is, niemand anders kan interresseeren. Een 
ietwat grappige inleiding (van wege den komkommer-
tijd?) , dan iets journalist-contra-dillettant-wcekblad -
sehrijver, vervolgens een nijtligheidje , dim een ver-
wrongen beschouwing over  wat ik „exploiteeren"heb 
durven noemen, eindelijk nog een vennijnighcidje 
zóó kwamen de  kolommen klaar  nog juist voorde 
vacantie. 
 leeft de heer  Brusse mij  dan inderdaad niet begrepen ? 

(*lWas hij  zóó boos tlat hij  niet meer  begrijpen kon, wel-
licht wilde, tengevolge van het stof door  zijne „inter -
views"  opgejaagd en waarvan hij  natuurlij k mee te slik-
ken kreeg. Óf de „onbekende , tlie zich vermeed in 
tleze kolommen te knippen en te schrijven, daaraan dus 
schuldig was? Ja ! in des heeren Brusse's oog, ja ! Zoo'n 
„kleineerendc piet-praat, redenatie van Jan , 
van onbevoegden", komt ook hëclemaal niet te pas. 

t alles heeft den heer  Brusse zóó geprikkeld, dat hij 
heuseh niet meer  begreep, zich aangevallen, beleedigd, 
gekleineerd voelde en niet alleen zich zeil, doch de pers, 
de hééle vaderlandsche pers 
Niets is minder  mijne bedoeling geweest dan dit. Noch 
de heer  Brusse. noch de pers heb ik willen kleineeren. 
k heb alleen gezegd, en dit wensch ik staande te hou-

den, dat dergelijke „interviews"  en speciaal het gesprek 
met . Cuypers niet „geëxploiteerd" , beter  gezegd: 
„nie t zóó geëxploiteerd", mogen wortlen itls de heer 
Brusse deed. t heb ik, ills mijne meening, in het licht 
willen stellen, met welke meening ik gansch niet alleen 
stond.  le heer  Brusse is van bevoegde zijde bovendien, 
en om goetle redenen, gewaarschuwd tegen de publi-
catie in tien bekenden vorm, doch tleze waarschuwing is 
door  hem in den wind geslagen.  laarover  spreekt de 
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heer  Brusse thans niet. e Óverwegingen, die tot deze 
waarschuwing leidden, deelt hij  niet. 

, zonder  twijfel  dc schrijver, zal met mij  eens 
zijn tlat tic kunst, hier  meer  speciaal dc bouw kunst, niet 
gediend wortlt door  tleze publicatie;  al ,, voelt hij 
zijn werk per  slot toch niet vergeefs omdat hij  een intiem 
oortleel op schrift heeft gesteld zooals architecten het 
 volgens zijne nu ening) elkaar  zelf nooit zeggen". 
 )it als antwoord optie vraag: „Wa t verwij t . mij  dan r" 

Wat tie schrijver  „i n gemoede vraagt" ; zeker  daarmee 
ben 'k het geheel eens; doch daarover  gaat 't hier 
niet. n de repliek is bovendien geheel  >r. Cuypers' 
vroegere oortleel over  Berlage's Beurs buiten bespre-
king gelaten. 
Op dc vele volgende vragen en veronderstellingen zal 
ik moeten zwijgen, ook ;il  sommige daarvan nóg zoo 
uitdagend gelanceerd. Er zijn daarvoor  nog andere re-
denen tlan tlie welke tic interview er  kent ofte kennen 
wenseht. 
\ \ aar  de schrijver  1 >e Bazels's woorden, en het ontstaan 
daarvan zooals tic courant ze geelt, bespreekt, zal ik 
op gevaar  af van hem opnieuw te vertoornen, toch nog 
even in tegenspraak moeten komen. Gaarne wil ik ge-
looven wat tie heer  Brusse zegt; doch dat  )e Bazel de 
dingen vollediger  en daarom duidelijker  en logischer 
gedacht heelt, staat vast.  >esge\ raagtl zou  le Bazel tlit 
zonder  twijfel zelf erkennen (en heeft dit wellicht reetls 
gedaan  Voor het couranten-lezend publiek mag hij  zich 
al tevreden hebben gesteltl met wat in de copy stond; 
het is hem geenszins ontgaan dat sommige gezegden 
noodzakelijk aanvulling behoefden. 
\ eel zou er  vertier  over  dit  kolommen lange artikel 

van de heer  Brusse te zeggen cn te strijden zijn; doch 
waartoe? 
Voor tien goeden verstaaner  schrijf t de heer  Brusse 
m.i. het requisitoir  over  zijn eigen misslag. 
Zij n ongemotiveerd nijdige uitvallen laat ik voorwat 
ze zijn en wil ze hem wel vergeven. (1. |. r . 

] S T E . (N.ll.) 
Architect A.J. . 

 let landhuis met atelieri voor  den beeldhouwer s 
thi Costa) staat te n nabij  den molen, halverwege 
het station Gooische stoomtram en de villa van den 

r . Polak. 
t landhuis, voor  een bouwsom van plm. f gezet, 

draagt het eerste brandvri j  rieten dak uit deze omge-
ving. Bij  tie genomen proeven omtrent brandvrijhei d 
voldeed het hier  gevolgde procédé uitnemend. r  de 
brandverzekeringmaatschappij  werd het dan  als 
brandvri j  riet verzekerd.  )e tint van het riet mist alleen 
tloor  tic bewerking het frissche van een nieuw dak. 

e gevelsteen is van de allergoedkoopste soort, doch 
metaalhard.  >e prij s hiervan was voor  één parti j  / 5 per 

 en voor  een andere parti j  ƒ 8 per  tooo. t zijn 
stukken en brokken, kromgetrokken steenen, halfge-
smolten en daardoor  met glazuur  overdekte steenen, 
kortom, tie steenen vertoonden groote onregelmatig 
heden in vorm en kleur. 
Echter  eens gemetseld vond iedere leek dat het 
muurwerk er  uitzag zooals alle muurwerk, wellicht met 
het eenige verschil, dat er  wat meer  variëteit in de stee-
nen te zien was dan men dit gewoonlijk aan de nieuwe 
huizen vindt. 
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Alleen een eigenbouwer, die het toevallig zag, keurde 
het sterk at'. t was meneer  niet netjes genoeg. Een 
geluk voor  ons allen, dat die maar geen boomen en gras 
op speculatie kan bouwen, want die zouden er  als ge-
heel in een tint door  hem gemaakt, abominabel verve-
lend uitzien — evenals zijn eenkleurige baksteenmuren. 

< »r  de rest heeft het huis niets bijzonders. 1 )ekozijnen 
zijn van zeer  zwaar  hout, zooals men dat aan oude hui-
zen vindt. t is geschilderd in geel, wit en donker  ko-
baltgroen, respectievelijk voor  kozijnen, ramen en lui-
ken, eveneens zooals men dat vroeger  veel deed. t 
eerste spreekt meer  dan de magere jattenkozijnen, die 
men tegenwoordig veel ziet, en het tweede heelt het 
voordeel van een rustig kleureffect te geven. 

r  den beeldhouwer s da Costa zelf wordt het 
huisje met beeldhouwwerk versierd. 
 let huisje is in ruim  maanden, en voortrellelijk , uit-

gevoerd door  den heer  E. , aannemer te Baarn. 

 Al/ . 
Even een paar  opmerkingen naar  aanleiding van de — 
onder  dit hoofd — ingezonden stukken. n het vorig 
nummer toch bepleit de heer , Asphaltfabi i-
kant, het gebruik van asphaltpapier  onder  leibedekking, 
wat volkomen begrijpelij k is. Evenwel grondt hij  zijne 
pleitrede op technische beweringen, die nu niet geheel 
onaanvechtbaar  zijn. Zij n „vermeenen"  al dadelijk, „dat 
het spijkeren van leien een verouderd systeem is en eene 
leibedekking op haken aangebracht, veel doeltreffender 
is", is hiervan een doorslaand bewijs, ook al geelt hij 
hierbij  vriendelijk den raad. om bij  spijkeren der  leien 
de dakdeelcn toch vooral liggende aan te brengen „waar -
door  het niet mogelijk meer  is, een lei op twee planken 
gelijk te spijkeren." 
 >at de opvatting van den heer  11. inzake al of niet spij-

keren der  leien al wat verouderd blijk t te zijn, kunnen 
de hier  volgende rapporten inzake dit onderwerp (door 
de aldeelingen Amsterdam en Arnhem, bij  monde van 

de heeren Posthumus s en Van de Berg, aan het 
r  der j  tot Bevordering dei-

Bouwkunst"  uitgebracht) uitwijzen. e rapporten da-
teeren van  en we schrijven thans ! Op de 
vraag:  de  van lui dekken 
nut leien  Welke  de
weid het volgende gerapporteerd : 

Antwoord der  Afdeeling Amsterdam : 
t dekken van leien met haakjes is sedert een vijftien -

tal jaren bij  verschillende gebouwen toegepast. 
Beschouwt men deze dak vlakken, dan blijk t het, dat de 
haakjes welke van ijzer  zijn, hetzij  gegalvaniseerd ol 
niet, genoegzaam geheel op de bocht, waar  het haakje 
om de lei grijpt , zijn doorgeroest. e eene lei na de 
andere raakt dan los en het leiendak moet worden ver-
dekt. e leien daken die met koperen haakjes, en wel 
roodkoperen haakjes, zijn gedekt, zijn beter  gebleven, 
doch ook hier  zijn de haakjes voor  zooverre zij  aan de 
buitenlucht zijn blootgesteld, steeds sterk geoxideerd.*) 
1 )e nadeelen zijn nog bovendien het minder  vastliggen 
der leien dan wanneer deze zijn gespijkerd. 

t voordeel der  bedekking met haakjes is de gemakke-
lijk e wijze van herstellen van gebroken leien, door  het 
uitbuigen der  haakjes en het inboeten van een nieuwe 
lei. Zij n de haak jes echter  tc sterk geoxideerd, dan ver 
valt ook dit voordeel, daar  de haakjes dan afbreken bij 
het ombuigen. 

e erkend beste leibedekking welke, mits met zorg ge-
dekt, eeuwen kan liggen, is die met n in cou-
vertdak, gespijkerd met zware roodkoperen leinagels. 
Bij  het dekken moet de lei nauwkeurig behakt worden 
volgens zijn natuurlijk e draad. 
1 )e i is ongeschikt om er  maasdak van te maken, 
daar  de draad gewoonlijk dwars in de lei loopt, doch 
daardoor  bij  uitstek geschikt voor  couvertdak. 

Antwoord der  Afdeeling Arnhem: 
Om de beantwoording van het eerste gedeelte van de 
vraag beter  tot haar  recht te doen komen, meen ik, dat 
het beter  is eerst het tweede gedeelte te behandelen en 
wel : „Welk e is de beste leibedekking ?" 
n de eerste plaats is voor  een goede bedekking een 

goed materiaal een hoofdzaak, zoodat de beste leien 
voor  de leibedekking zeer  zeker  aan te bevelen zijn. 

e n en ook de Fransche e leien, 
zijn over  't algemeen de beste, en wat bedekking be-
treft , is het couvertdak het meest (vooral om de vele 
voordeden) aan te bevelen. 
Waar bij  de dekking als maas-, schulp- en puntdak de 
leien elkander  horizontaal en verticaal dekken, is dit bij 
het couvertdak niet het geval. 
Om eenigszins nader  de constructie van het couvertdak 
te verklaren, het navolgende: 
Alleen de onderste ri j  leien (zoogenaamde aanzetleien) 
loopt horizontaal, overigens loopen de rijen in schuine 
richtin g cn overdekt in elke ri j  de eene lei de andere, 
met een rand of overlap van 7 ïi S . breedte. 

t loopen in schuine richtin g bevordert de afloop van 
het water, en belet het minder  opzuigen daarvan, wat 
zeer  zeker  een groot voordeel is boven de bedekkingen 
van maas-, schulp- en puntdak. 
Waar de leien elkander  voor  2k bedekken bij  maas-, 
schulp- en puntdak, is dit bij  couvertdak veel minder  en 
geeft de laatste bedekking een leienbesparing van
Na deze voorafgaande beschouwing blijk t dus, dat cou-
vertdak de beste en voordeeligste wijze van bedekking 
is, hij  een groote leienbesparing ; vooral bij  toepassing, 
voor  groote daken van kerken bijv., geeft dit bij  een be-
sparing van  ook  minder  belasting dan bij  alle 
overige leibedekkingen. 

t eerste gedeelte der  vraag luidt : 
„Welk e zijn de voor- en nadeden van het dekken met 
leien met haakjes ?" 
Aan het dekken van leien met haakjes zijn, mijns inziens, 
meerdere nadeelen dan voordeden verbonden. Een der 
voordeden is zeer  zeker, dat een leiendak met haakjes 
gemakkelijker  te herstellen is; vooral het inbrengen van 
nieuwe leien (bijboeten zoogenaamd! kan beter  geschie-
den ; dan dat de leien met migels zijn bevestigd, 
kien der  groote nadeelen is echter, dat bij  geringen wind 
een vervelend geklepper  wordt veroorzaakt van de 
leien, omdat tleze veel losser  liggen dan wanneer  zij  met 
nagels zijn bevestigd. 
n geen geval zijn haakjes of nagels van ijzer  aan tc 

bevelen, als zij  niet gegalvaniseerd zijn, en verdient 
bovenal koper  de voorkeur. 
Voor  iedere lei wortl t een haakje of twee nagels ge-
bruikt , en verdient 't laatste, wegens de goedkoopte, nog 
de  haven haakjes. 

1 )at nu bij  liggend dakbeschot het spijkeren van leien op 
twee tleelen buitengesloten is, is geheel bijzijden de 
waarheid  )e heer  11. 
gelieve dit bij  vakmenschen eens nader  te informeeren. 
l'unt B is hierdoor  gelijktijdi g opgelost. 

. . 

 ON N  N E  \  E 
W . 
: N V A N N -

S T N . 

Bij  den Secretaris der e voorhoven-
genoemde Prijsvraag is een aantal vragen om inlich-

tingen ingekomen. r  de e werd 
besloten daarop onderstaande antwoorden te,geven. 

 /. e oppervlakte der  vertrekken, is deze zonder 
aftrek der  betimmeringen ? 

 Ja. 
 _'. Wordt onder  slaapgelegenheden verstaan 

slaapkamers of bedsteden '1 
 Beide. Bedsteden in het woonvertrek moeten 

bij  voorkeur  vermeden worden. 
 ,\ ln het programma staat vermeld stalling, bij 

voorkeur  voor  enkele geiten. r  nu alle landarbeiders 
met klein grondgebruik in mijn omgeving in het bezit 
zijn van een koe en meestal ook nog een rund, zou tleze 
stalling, wil de woning aan haar  doel beantwoorden, niet 
voldoende zijn. s verzoek ik U mij  mede te tleelen of 
ik hier  rekening mede kan houden. 

 Ja. t is juist de bedoeling, tlat zooveel 
mogelijk rekening wortlt gehouden met bestaande toe-
standen in de betreflende steek. 

e Secretaris der e 
Nederlandsche w vereeniging. 

. 
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plaats verleend zou worden en de overige schilderijen 
die meer  historische of wetenschappelijke dan kunst-
waarde bezitten, overgebracht zouden kunnen worden 
in de ruimten, vrijkomende dot >r  verplaatsing van scholen, 
architecten-bureau, enz.  laarbij  zou zeer  zeker  in het 

m voldoende plaats beschikbaar  komen, om 
aan den wensch van den r  en w r 
beter  gehoor  te kunnen geven, dan door eene plaatsing 
hunner  collecties in bijgebouwen geschiedt. 
s inderdaad met den ernstigen wil, zoo mogelijk hiertoe 

te geraken, in deze richtin g naar  eene oplossing gezocht 
zonder  bevredigenden uitslag.' 
Behalve, dat de bestaande verzamelingen beter  tot hun 
recht zouden gebracht worden, behalve, dat -
eollcctie niet in een bijbouw, doch werkelijk in aansluiting 
met de bestaande collecties zouden opgesteld kunnen 
worden, wordt de moeite, die bovenbedoelde verschik-
king met zich medebrengt, nog beloond, doordat er  de 
noodzakelijkheid mede ontgaan wordt, het schoone 

w te ontsieren en belangrijk in zijn 
kunstwaarde te schilden. Tezamen genomen toch voor-
zeker  een ruime belooning! 
Of, en in hoeverre de r t licht in het hoofd-
gebouw onvoldoende vindt, en of het onmogelijk geble-
ken is, in dit geval hier  verbetering in te brengen, wordt 
niet vernomen. Waarbij  dient bedacht te worden, dat 
het lang niet zeker  is, dat het licht in de te houwen zalen 
het licht in het hooidgebouw in qualiteit zal overtreffen. 

1 )e geringe afstand tusschen deze zalen en den het zon-
licht weerkaatsenden, helrooden zuidelijken gevel kon 
wel eens van grooten invloed blijken! 
s er  alzoo weinig aandacht gewijd aan de middelen, ter 

voorkoming van de uitbreiding, en evenmin aan de be-
zwaren, die de uitvoering zou kunnen opleveren, -
waarbij  wij  nog denken aan de moeilijkheid om later  bij 
nieuwe schenkingen nieuwe ruimt e te scheppen bij  ge-
brek aan bebouwbare tuin-oppervlakte —al even wei-
nig is er  gedacht aan de miskenning van de goede zorgen 
en de opofferingen, die onze stad heeft overgehad, om het 

w recht te doen wedervaren. e 
kostbare stukken bouw grond op bijgaande situatie kaart 
met P en Q aangegeven zijn onbebouwd gelaten met het 
oogmerk het m aan deze zijde een waardig 
voorplein te verzekeren. e radiaal aangelegde straten 
in het voornaamste woonkwartier  van Amsterdam zijn 
gericht op deze zijde van hef monumentale gebouw. Bij 
de overdracht van den grond aan het k ten behoeve 
van de stichting van het m bedong onze stad 
de voorwaarde, dat het ruim toegemeten, omliggende 
terrein de bestemming van „openhaar park"  zou ver-
krijgen en behouden. t alles, om aan het schoone ge-
bouw een waardige omgeving te verzekeren. 
Van het meeste belang voor  het monumentale effect 
van het gebouw is de handhaving van het „park "  in den 
vorm, dien . Cuypers eraan gegeven heeft. c hoog 
opschietende groepen populieren, die op de hoeken van 
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het park geplant zijn, geven reeds van verre de afme-
tingen van het complex tuin. Overal waar  de aanleg nog 
onaangetast is, werkt zij  mede om het monumentale 
effect van het geheele complex, gebouw en tuin, te ver-
hoogen. Niet dim met zekerheid van schade kan men 
den aanleg aantasten wat men wederom, hoewel 
men reeds te veel leergeld betaald heeft door  het weg-
werken van de twee prachtige bibliotheek-gevels, bij 
herhaling voornemens is te doen. Wij  wijzen er  met na-
druk op: het m kan zijn entourage niet 
ontberen. 

n verwijze nu niet, ook niet op zoo schoorvoetende 
wijze ills in de toelichting van B. en \Y. naar  de vroeger 
door  den d reeds verleende vergunning tot oprich-
ting van den bestaanden  )rucker-uitbouw. Wie zich de 
geschiedenis daarvan herinnert, kan daaraan niet dan 
met zekeren wrevel over  de toen gepleegde afpersing 
terugdenken. e vergunning is toen afgedwongen met 
de bedreiging, dat de collectie 1 r  naar  elders zou 
verhuizen en als middel om de schaamte daarover  te 
bedekken, vond men uit, dat de tuin kon gebruikt wor-
den voor  opstelling van bouwfragmenten en dat tegen 
een fragmenten-gebouw geen bezwaar  behoefde tc be-
staan, een fragmenten-gebouw, dat dan de collectie 

r  kon bevatten. n zie het resultaat op bijgaande 
foto No. , die een beeld geeft van den Zuidwestelijken 
vleugel van het , zooals deze zich thans, gezien 
van het geheele museum plein, aan het oog voordoet, en 

men betrcure met ons, die weten wat achter  de onooge-
lijke , bergplaats-achtige w verborgen 
ligt, de aantasting van zooveel schoons. 
En dit om welke reden ? t het museumbestuur  vast-
houdend is aan het bestaande en opziet tegen de zoo 
noodige opruiming in eigen huishouden ":  letschijnt wel, 
of het museumbestuur  door  verwerping van het aan-
hangige voorstel gedrongen moet worden naar  de betere 
middelen, die ten dienste staan, om aan het verlangen 
van den r  en w r te voldoen. 1 )e voor 
verplaatsing van collecties en inrichtingen eventueel be-
noodigde bouwgrond heelt ons Gemeentebestuur  be-
schikbaar  gehouden, zulks met opoffering van de op-
brengst, die deze grond kan leveren. 
Op de verminking van het w is — 
met reden - in de toelichting bij  het voorstel zoo weinig 
mogelijk nadruk gelegd. Behalve de opmerking, dat, 
naar  veler  oordeel, het m weder  iets van zijn 
schoonheid zal inboeten, vernemen wij, tlat blijkens 
daartoe overgelegde teekeningen men het gebouw van 
dri e zijden naderen kan, zonder  te kunnen zien, wat er 
iian de vierde zijde gebeurd is! n dezen trant verder 
betoogende, hadden B. en W. hieraan kunnen toevoegen, 
dat men van de w en in 't geheel niets 
zien kan, zelfs niet, indien men de bedreigde zijde van 
het m nadert, mits met afgewend gelaat. 
Waarlijk , tloor  het overleggen tier  teekeningen, toonen 
B. en W. niet dat het hun zeer  ter  harte gaat! 
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(lp duidelijker  wijze kunnen wij  den d toonen, wat 
thans wederom verloren zal gaan, door  bijgaande toto 
No. . die genomen is ter  plaatse, waar  in de situatie-
teekening de letter  staat, dus op geringen afstand van 
den , dat is op de plaats, die voor  het 
bezien van het resteerende het meest gunstig is. 1 loorde 
naast dc foto aangehechte strook neer  te slaan, zal men 
opmerken hoeveel thans weder  dreigt verloren te gaan : 
de Zuidgevel van den Z.W. vleugel grootendeels, de 
Oost- en de Zuidgevel van het bibliotheekgebouw, hel 
geestige klokketorentj e van den eersten fragmenten-
aanbouw opgericht in den tijd , toen ook de Staat dc 
destijds in de bouwerij  gebruikelijk e methode volgde, 
bouwvergunning te vragen als met het werk reeds king 
aangevangen was) en eindelijk het overschot van wat 
eens ren fraai deel van het „openbare park"  was. 
Na kennisneming van deze foto zal men bezwaarlijk kun-
nen toegeven, dat het museum slechts  van zijn 
schoonheid zal inboeten. l men zal neiging-
ge voelen zich te scharen aan de zijde van den grijzen 
kunstenaar. . Cuypers, die zich op zijn n leeftijd 
nog moeite moet geven, zijn meesterwerk tegen schen-
nende hand te verdedigen. 

n de d zich in dezen geest uitspreekt, zal hij  een 
voorbeeld geven van de wijze, waarop een kind zijn 
groote mannen moet eeren en daarbij  tevens aan den 
 leer  en w r de hand reiken om te gera-

ken tot inwilligin g van hun voornaamsten wensch „d e 
door  hen geschonken en nog te schenken verzamelingen 
deel te zien uitmaken van aansluitende verzamelingen 
in het " 
fïn onze Stad zal gelegenheid hebben te toonen. dat 
di' verdediging van verworven rechten haar  ernst is, 
ondanks geuitte dreigementen, waarin vernedering 
schuilt. 
Amsterdam, Augustus

AANBOU W . 
t Gemeenteblad bevat thans een voorstel van het 

d Posthumus s om het volgende besluit 
te nemen: 
„  le , zich niet kunnende vereenigen met de voor-
dnicht van . en VY„  d.d.  Juli  No.  waarbij 
wordt voorgesteld vergunning te verleenen. om het in 

 aan het k ten dienste van den bouw van het 
m geschonken terrein nog meer  te bebouwen 

dan  is geschied, besluit uit het oogpunt van 
stadsschoon cn uit eerbied voor  het architecturale 
schoon van het , geen verdere be-
bouwing van het thans nog onbebouwde museumterrcin 
toe te staan. 
,,l le , gaarne willende medewerken, om de waarde-
volle r  in de onmiddellijk e omgeving 
van het m te doen blijven, verklaart zich 
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bereid ten dienste van den bouw van een nieuw museum 
voor  hedendaagsche kunst, waarin alsdan de collectie 

r  dc eereplaats zoude verkrijgen , onder  nader  te 
stellen voorwaarden en behoudens de wettelijk ver-
eischte goedkeuring van Gedeputeerde Staten van 
Noord-  lolland, een besluit te nemen, aan het k koste-
loos af te staan het bouwterrein, gelegen aan de [oh. 
Vcrmeerstraat tusschen de  lobhema- cn de -
straat naast het Veiligheidsmuseumgebouw". 

r  toelichting zegt de voorsteller  : e voordracht van 
. en W. aan den d om vergunning te verleenen, den 

ter  onzaliger  ure gestichten aanbouw achter  het s 
museum ten dienste van de collectie 1 r  nog meer 
dan eens zoo groot te laten maken en aldus den (raaien 
achtergevel van het w nog meer  te 
ombouwen en te bedekken, heeft een zeer  pijnlijke n in-
druk gemaakt op alle belangstellenden in de monumenten 
van bouw kunst uit de latere jaren en in het bijzonder  op 
de bewonderaars v an het m als gebouw. 

s heelt het aspect van den achtergevel belangrijk 
geleden door  het aanbouwen van de l en 
door  den w en nu dreigt het gevaar, dat 

 den eens ingeslagen verkeerden Weg zal worden 
voortgegaan en opnieuw een fraai gedeelte van den ach-
tergevel van het m grootendeels aan het
zal worden onttrokken. 

s is door  een aantal schilders, bouwmeesters en 
kunstkenners tot Z.Ex. den r  van Binnenlandsche 
Zaken per  adres het dringend verzoek gericht, niet tot 
dit wandalisme te willen medewerken. 

c bouwmeester  van het , dr. Cuvpers, 
heelt zich onomwonden uitgesproken in woord en ge-
schrift, vv 'aar hij  zegt: 

Als bouwkunstenaar  moet ik eiken verderen aanbouw 
ol bijbouw op het museumterrcin ten stelligste blijven 
ontraden; 
maar  om er  nu voor  de r  weer  'n 
brok aan te zetten, daar  ben ik vierkant tegen. 

 lij  geelt twee oplossingen aan,om de collectie- r 
een plaats te geven, deze pracht-verzameling waardig, 
en w el: 
i° . om in het bestaande w eenige za-
len daarvoor  in te ruimen, aldus zoude aan den wensch 
van den heeren mevrouw r zijn voldaan, „dat de 
door  hen geschonken en nog te schenken verzamelingen 
deel zouden uitmaken van aansluitende verzamelingen 
in het . Voor  de schilderijen uit de te ont-
ruimen zalen en voor  uitbreidin g zoude dan een annexe 
van het museum in de nabijheid moeten worden gebi mwd; 

 om een geheel nieuw museumgebouw voor  heden-
daagsche kunst te bouwen en daarin de geheele collectic-
 irueker  bijeeen te brengen en een eereplaats te geven. 

Terecht wijzen . en VV. in de voordracht erop. dat de-
d voor  een zeer  lastige beslissing wordt gesteld, te 

meer, waar  dr. Cuypers alle verantwoordelijkheid voor 
den mistand, welke zoude geschapen worden en voorliet 
schenden van het door  hem gebouwde monument, laadt 
op de schouders van hen, die zulks wenschen en bevelen. 

, dat de d niet zal wenschen, datden bouw-
meester  zoude bevolen worden tegen zijn gevoelen cn 
overtuiging het schoonste bouwwerk, dat hij  schiep, nog 
meer  te bederven, dan hij  reeds.gedwongen 'was te doen', 
vertrouwt de voorsteller  dat de  zich niet zal ver-
eenigen met de voordracht No.  van . en \\' . 
 >e d heeft het in handen; moge de d besluiten tc 

zeggen : „to t hiertoe en niet verder  !" 
Amsterdam toone zich dankbaar, dat de prachtcollectie-
1 r  binnen zijn muren wordt bewaard en tentoon-

gesteld, Amsterdam brenge daarvoor  een idler, door 
aan het k aan te bieden het zeer  gunstig gelegen 
bouwterrein achter  en onmiddellijk in de nabijheid van 
het , groot , ter  waarde van onge-
veer  opdat het k daarop stichtte een nieuw 
museum voor  hedendaagsche kunst, te bouwen door  dr. 
Cuvpers, die daarbij  voorzeicer  wel zal zorgen, dat de 

. in de eerezalen ondergebracht, even 
goed verlicht zal worden, als zij  thans is in den aanbouw. 

n alsdan de heer  en mevrouw , deze mede 
werking van Amsterdam en van het k waardeerendc. 
hunne bezwaren laten vallen, dan zal grooter  dank van 
het Nederlandsche volk hun ten deel zijn, dan dat ter 
will e van de schilderijen en kunstvoorwerpen het monu-
mentale w weder  zoude worden ge-
schonden. 

. V< )() N T 
VOO E E.N.T.O.S.TE ] >.\

t Uitvoerend Comité voor  de e Nederlandsche 
Tentoonstelling op Scheepvaartgebied te Amsterdam 

 schrijf t een prijsvraag uit voor  schetsontw erp 
voor  een aanplakbiljet voor  deze tentoonstelling, die 
gehouden zal worden aan den overkant van het , op het 
Tolhuisterrein  aangrenzende terreinen. t Comité 
wil trachten te verkrijgen een aanplakbiljet, groot onge-
veer , dat in hoogstens driekleuren kan 
worden uitgevoerd uit te voeren in steendruk in hoog-
stens drie kleuren, of met hoogstens drie steenen). t 
verlangt daarvoor  een schetsontw erp op de helft van de 
grootte, geteekend in de kleuren, waarin de ontwerper 
zich de uitvoering voorstelt, met bijvoeging van enkele 
details, uitvoerig geteekend en op ware grootte. t 
ontwerp zal den volgenden tekst moeten bevatten : 
E. N. T.  S. 11 lerste Nederlandsche  en toonstelling op 
Scheepvaartgebied) Amsterdam, Juni-September
Tolhuistcrreinen. 

leder  ontwerp moet voorzien zijn van een motto en een 
begeleidend verzegeld schrijven, dragende hetzelfde 
motto, bevattende naam en adres van den vervaardiger. 
< lp de buitenzijde der  enveloppe moettevens een c<
pondentie-adres vermeld zijn. 

e ontwerpen moeten franco vóór  Oct. a.s. worden 
toegezonden  het Bureau der  E . N. T . O. S., Beurs-
gebouw Amsterdam. 

e ingezonden ontwerpen, uitgezonderd dat, hetwelk 
met den eerstenprijs bekroond en voor  de uitvoering 
aangewezen wordt, blijven het eigendom van de in-
zenders. 

t Comité behoudt zich het recht voor  alle ontwerpen 
te exposeeren. 
Als eerste prij s wordt toegekend  som van ƒ  als 
tweede een som van ƒ

e ontwerper  van de teekening, bekroond met den eer-
sten prijs , is verplicht zijn ontwerp op ware grootte te 
teekenen  op steen over  te brengen, voor  welken ar-
beid hij  goedkeuring er  van door  de jur y ƒ  extra 
belooning zal ontvangen. 
1 >e drukker  v an den proefdruk zal in onderling overleg 
worden aangewezen. 
 )e prijzen worden eerst uitbetaald nadat alle genoemde 

werkzaamheden ten genoege der jur y zijn verricht . Bin-
 vier  weken  toekenning van den prij s moet het op 

steen gedrukte (of het op ware grootte' geteekende) bil-
jet aan het oordeel der  jur y worden onderworpen. 

e jur y behoudt zich het recht voor, zoo geen der  inge-
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komen ontwerpen haar  voor  uitvoering geschikt voor-
komt, den eersten prij s niet toe te kennen. 

v zal bestaan uit de volgende heeren: 
Prof. A. |. , r s 
Akademie van Beeldende , Prol' . J. J. Aarts, 

. aan de s Akademie van Beeldende , 
(',. W. 1 hsselholï', Sierkunstenaar, . . -
criticus, en . . Walenkamp, Architect. 
Nadere inlichtingen zijn te bekomen aan het Bureau 
der Scheepvaarttentoonstelling. Beurs, k te Am-
sterdam. 

Adr . . trekt , (en afgedrukt is onder  de rapporten over: 
„d e vóór- en nadeelen van het dekken met leien op 
haakjes?"  en: „Welk e is de beste leibedekking?"  merk 
ik pp dat deze conclusie ook alleen betrekking heeft op 
de in die rapporten als de best geoordeelde leibedek-
king, terwij l in „Architectura "  slechts de vóór-en na-
deelen van asphaltpapier  onder  leibedekking in 't alge-
meen, dus niet alleen van 't couvertdak, besproken 
zouden worden. 
Genoemde conclusie behoort aangevuld te worden met 
het hieronder  cursief gedrukte gedeelte, en wordt dan 
als volgt: 

t nu bij  liggend dakbeschot het spijkeren van leien
twee deelen buitengesloten is, is geheel bijzijden de 
waarheid, zoo er  asphaltpapier  wordt toegepast

h er  is geen enkele reden om het voordeel van as-
phaltpapier, n.1.: het drooghouden der  beschieting tijdens 
't leidekken. te derven bij  maas-, schulp; of puntdak enz. 
waarvan de nagels en ook de deelen bij  deze wijze van 
bevestigen in horizontale richtin g komen. 
Bij  schulp- en puntdaken zijn de voordeden van dubbele 
dekking vcrecnigd met het beter  afdruipen als bij  't 
couvertdak. 
't k is in Nederland veel gebruikelijk en't cou-
vertdak in . 
Onder  groote waardeering voor  de aangehaalde rap 
porten is er  toch wat te zeggen tegen tic uitspraak: 
„couvertdak is de beste". 
't Schijnt toch aannemelijk tlat het maasdak waarvan de 
derde lei nog . over  de eerste dekt, de zooge-
naamde dubbele dekking, meer  betrouwbaar  is dan de 
enkele dekking van het couvertdak. Als een regenbui 
met sterken wind in ongunstige richtin g op 't couvertdak 
valt, is ermeer  kans op opstuwen van 't water  tlan bij  de 
dubbele dekking. Er kunnen tenslotte nog overwegingen 
van ;esthétischen aard zijn om  het couvertdak te 
nemen, dus wel maas- of andere bedekking, 
't n punt l>, genoemde „groote"  (?) bezwaar, n.1. een 
eventueele ontmoeting van leispijker  en asphaltspijker 
is van zoo ondergeschikten aard, dat 't onbegrijpelijk is, 
hoe men daaraan zoo lang kan vasthouden. Als bij  hooge 
uitzondering die ontmoeting mocht plaats hebben met de 
tweede leispijker  dan neemt de leidekker  de lei los, en 
slaat een nieuw gat, da's alles! 

e bezwaartjes zijn er  slechts om ze te over-
winnen en niet om er  een hinderpaal in te zien voor  de 
toepassing van 't asphaltpapier. 
Besluitend onder  aanbeveling voor  op-of aanmerkingen 
van hen, die daartoe aanleiding mochten vinden, teekent 
met hoogachting, 

Amsterdam,  Aug.  A. C. A- O T G A N S . 

P. S. g van zetfouten: ln' t begin van mijn 
stukje in No. 3i is het "  — teeken achter  de (:) wegge-
laten en het woord (ontstaan) op de  regel van onder 
moet zijn : (ontstaat). 

. 
E . 

, bevattende een verzameling van gegevens, 
wenken en prijsberekeningen  technisch en bouw-
kundig gebied! bijeengebracht door  J. C. de r  Jr.. 
uitgave van .E. E.  uwer. ,  prij s ge-
bonden

n het voorbericht vermeldt de schrijver, dat zooveel 
mogelijk naar  alzijdigheid is gestreefd, voorts dat alleen 
betrouw bare bronnen zijn geraadpleegd, aangevuld met 
gegevens uit eigen ervaring, terwij l de opgave van prij -
zen, welke uit den aard der  zaak van verschillende tijds-
en andere omstandigheden afhankelijk zijn, dienen moet 
om den gebruiker  in de kosten van verschillende mate-
rialen en bewerkingen een inzicht te geven, hetwelk 
voor  voorloopige ramingen voldoende is. 

e verschillende formules en tabellen, die veelvuldig 
gebruikt worden, o.a. op statisch gebied zijn zeer  vol-
ledig gegeven. Een globale prijsopgave van alle moge-
lijk e onderdeden, tot zelfs van koplatten, raamnaalden 
en glasroeden toe, kan zeer  zeker  zijn nut hebben. -
de alzijdigheid zich echter  uitgestrekt heeft tot eene af-
deeling over  „het projecteeren van gebouwen", ontler-
decld in:  woonhuizen;  scholen;  ziekenhuizen; 
<l. badinrichtingen en badhuizen;  slachthuizen, dat 
men aldaar  plannen van arbeiderswoningen, burger-
woonhuizen, heerenhuizen, villa's, scholen en ziekenhui-
zen in diverse soorten en prijzen voor  het opslaan heelt, 
nu, dat gaat toch wel wat al te ver  en geeft een idee van 
bouw kundig stalenboek, dat toch zeker  niet de bedoeling-
en van den schrijver  èn van den uitgever  zal geweest zijn. 
1 )at er  wijders heel wat aangeboden wordt, bewijst de 
volgende, gedeeltelijke opsomming der  inhoudsopgave: 
cosmographische gegevens; meteorologische gegevens; 
geographische gegevens; geologische gegevens; hydro-
graphic van Nederland; munten; maten en gewichten; 
wiskundige gegevens; het gebruik van de rekenliniaal; 
rente-berekening; inhoud van vlakken en lichamen; be-: 
rekening der  aardmassa's; meetkundige constructies, 
van toepassing in de bouw-en werktuigkunde; draag-
vermogen van balken, kolommen, enz.; belastingen en 
eigen gewicht van bouwconstructies; rente en afschrij-
ving bij  een bedrijf , enz. enz. enz., waarna nog volgen 
,S pagina's „inhoud" , omvattende  pagina's druks. 
Zeer  zeker  dus een alzijdig en uitgebreid werk. A. . 

Adr . . trekt , (en afgedrukt is onder  de rapporten over: 
„d e vóór- en nadeelen van het dekken met leien op 
haakjes?"  en: „Welk e is de beste leibedekking?"  merk 
ik pp dat deze conclusie ook alleen betrekking heeft op 
de in die rapporten als de best geoordeelde leibedek-
king, terwij l in „Architectura "  slechts de vóór-en na-
deelen van asphaltpapier  onder  leibedekking in 't alge-
meen, dus niet alleen van 't couvertdak, besproken 
zouden worden. 
Genoemde conclusie behoort aangevuld te worden met 
het hieronder  cursief gedrukte gedeelte, en wordt dan 
als volgt: 

t nu bij  liggend dakbeschot het spijkeren van leien
twee deelen buitengesloten is, is geheel bijzijden de 
waarheid, zoo er  asphaltpapier  wordt toegepast

h er  is geen enkele reden om het voordeel van as-
phaltpapier, n.1.: het drooghouden der  beschieting tijdens 
't leidekken. te derven bij  maas-, schulp; of puntdak enz. 
waarvan de nagels en ook de deelen bij  deze wijze van 
bevestigen in horizontale richtin g komen. 
Bij  schulp- en puntdaken zijn de voordeden van dubbele 
dekking vcrecnigd met het beter  afdruipen als bij  't 
couvertdak. 
't k is in Nederland veel gebruikelijk en't cou-
vertdak in . 
Onder  groote waardeering voor  de aangehaalde rap 
porten is er  toch wat te zeggen tegen tic uitspraak: 
„couvertdak is de beste". 
't Schijnt toch aannemelijk tlat het maasdak waarvan de 
derde lei nog . over  de eerste dekt, de zooge-
naamde dubbele dekking, meer  betrouwbaar  is dan de 
enkele dekking van het couvertdak. Als een regenbui 
met sterken wind in ongunstige richtin g op 't couvertdak 
valt, is ermeer  kans op opstuwen van 't water  tlan bij  de 
dubbele dekking. Er kunnen tenslotte nog overwegingen 
van ;esthétischen aard zijn om  het couvertdak te 
nemen, dus wel maas- of andere bedekking, 
't n punt l>, genoemde „groote"  (?) bezwaar, n.1. een 
eventueele ontmoeting van leispijker  en asphaltspijker 
is van zoo ondergeschikten aard, dat 't onbegrijpelijk is, 
hoe men daaraan zoo lang kan vasthouden. Als bij  hooge 
uitzondering die ontmoeting mocht plaats hebben met de 
tweede leispijker  dan neemt de leidekker  de lei los, en 
slaat een nieuw gat, da's alles! 

e bezwaartjes zijn er  slechts om ze te over-
winnen en niet om er  een hinderpaal in te zien voor  de 
toepassing van 't asphaltpapier. 
Besluitend onder  aanbeveling voor  op-of aanmerkingen 
van hen, die daartoe aanleiding mochten vinden, teekent 
met hoogachting, 
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stukje in No. 3i is het "  — teeken achter  de (:) wegge-
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, bevattende een verzameling van gegevens, 
wenken en prijsberekeningen  technisch en bouw-
kundig gebied! bijeengebracht door  J. C. de r  Jr.. 
uitgave van .E. E.  uwer. ,  prij s ge-
bonden

n het voorbericht vermeldt de schrijver, dat zooveel 
mogelijk naar  alzijdigheid is gestreefd, voorts dat alleen 
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gegevens uit eigen ervaring, terwij l de opgave van prij -
zen, welke uit den aard der  zaak van verschillende tijds-
en andere omstandigheden afhankelijk zijn, dienen moet 
om den gebruiker  in de kosten van verschillende mate-
rialen en bewerkingen een inzicht te geven, hetwelk 
voor  voorloopige ramingen voldoende is. 

e verschillende formules en tabellen, die veelvuldig 
gebruikt worden, o.a. op statisch gebied zijn zeer  vol-
ledig gegeven. Een globale prijsopgave van alle moge-
lijk e onderdeden, tot zelfs van koplatten, raamnaalden 
en glasroeden toe, kan zeer  zeker  zijn nut hebben. -
de alzijdigheid zich echter  uitgestrekt heeft tot eene af-
deeling over  „het projecteeren van gebouwen", ontler-
decld in:  woonhuizen;  scholen;  ziekenhuizen; 
<l. badinrichtingen en badhuizen;  slachthuizen, dat 
men aldaar  plannen van arbeiderswoningen, burger-
woonhuizen, heerenhuizen, villa's, scholen en ziekenhui-
zen in diverse soorten en prijzen voor  het opslaan heelt, 
nu, dat gaat toch wel wat al te ver  en geeft een idee van 
bouw kundig stalenboek, dat toch zeker  niet de bedoeling-
en van den schrijver  èn van den uitgever  zal geweest zijn. 
1 )at er  wijders heel wat aangeboden wordt, bewijst de 
volgende, gedeeltelijke opsomming der  inhoudsopgave: 
cosmographische gegevens; meteorologische gegevens; 
geographische gegevens; geologische gegevens; hydro-
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rente-berekening; inhoud van vlakken en lichamen; be-: 
rekening der  aardmassa's; meetkundige constructies, 
van toepassing in de bouw-en werktuigkunde; draag-
vermogen van balken, kolommen, enz.; belastingen en 
eigen gewicht van bouwconstructies; rente en afschrij-
ving bij  een bedrijf , enz. enz. enz., waarna nog volgen 
,S pagina's „inhoud" , omvattende  pagina's druks. 
Zeer  zeker  dus een alzijdig en uitgebreid werk. A. . 

VOO E . 
Van de Vereeniging „Nehalennia"  (tot instandhouding 
en bevordering van Walcheren's natuur- en steden-
schoon), alsmede van „Bouwkunst en Vriendschap"  te 

m ontvingen wij  een exemplaar  van haar  jaar-
verslag, dat ter  leestafel gedeponeerd werd. 

. 
Aan de e van „Architectura" , met beleefd ver-
zoek om plaatsing. 

. 

Ter aanvulling van mijn betoog in No.  en mede naar 
aanleiding van de conclusie in No.  welke de r 

VOO E . 
Van de Vereeniging „Nehalennia"  (tot instandhouding 
en bevordering van Walcheren's natuur- en steden-
schoon), alsmede van „Bouwkunst en Vriendschap"  te 

m ontvingen wij  een exemplaar  van haar  jaar-
verslag, dat ter  leestafel gedeponeerd werd. 
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G —  Juli -
n gisten Juli heeft de Berlijnsche statls-architeet, 

Geh. Baurat . . g , lid der  Ber-
lijnsche e en der . Academie des Bau-
wesens, zijn óósten verjaardag gevierd. Evenals zijn 
vertrouwste vriend en geestverwant Alfred l in 
 )armstadt geboren, ontving hij  zijn eerste artistieke 

opleiding aan de . Bauschule te i en vervolgde 
deze aan de Bauacatlemie te Berlij n voornamelijk onder 

h Strack, die hem inwijdd e in de monumentale 
grootheid der e renaissance.  >ezetrok hem 
naar ë om ter  plaatse hare wijze van uitdrukkinge n 
het geheim van hare werking te bestudeeren toen hem 
in de prijsvraag voor  het w te -
zig de bekroning en de uitvoering was ten deel gevallen. 
Toen ,  jaar  oud, na de voltooiing van dezen 
bouw  als Stadtbaurat naar  lij n werd be-
roepen, wist men tlat van hem geen onstuimigen drang 
voorwaarts was te wachten, noch eene proefneming met 
het begin eener  nieuwe nog niet gerijpte kunst. Geen 
overmoedig wagen, maar  zorgvuldig overleg, nauw-
gezet doorwerken van doelbewuste, akatlemisch zuivere 
vormen kenmerkten reeds zijn eerste groote werk. 

e erfenis die hij  te Berlij n aanvaardde, was het alge-
meen bespotte schematisme van den dorsten bureaustijl. 
Geen wonder  dus, dat reeds zijne eerste schoolgebouwen 
met hunne ernstige zakelijkheid, de.schilderachtige groe-
peering en de liefdevolle bestudeering van alle onder-
deden en meer  nog, de omvattende tentoonstelling zijner 
ontwerpen cn modellen op de Grosze Berliner -
ausstellung  - zuiver  zakelijk gehouden, zonder 
eenig vertoon van perspektieven enz. — algemeen een 
verademing, een vertrouwensvolle hoop voor  de toe-
komst gaven. n onafgebroken reeks volgden elkander 
sedert de gebouwen op van de meest uiteenloopentle be-
stemming en omvang. 

Zi j  hebben alle de beloften gehouden en overtroffen. 
\ \ ie echter  de werkzaamheid van n in hetzes-
tienjari g tijdvak van rusteloozen arbeid als leider  van 
het stedelijk bouwbureau wil waartleeren, moet niet 
slechts de gebouwen elk voor  zich beoordeelen maar 
hun totaal, hunne beteekenis voor  het stadsbeeld en 
daarbij  het bijzonder  karakter  der  Berlijnsche verhou-
dingen in het oog vatten. 
Berlij n gaat meer  dan de andere groote steden gebukt 
onder  de gevolgen van eene te snelle ontwikkeling. Eerst 
tegen het eind der  eeuw verheven boven de betee-
kenis eener  kleine Brandenburgsche stad, heeft Berlij n 
tloor  Schlüter  en Frederik den Groote een karakter  ver-
kregen. t echter  is thans verdwenen met uitzondering 
van weinige sporen die eveneens binnenkort zullen val-
len. t veelbelovend begin van Schinkd's school is in 
de daarna volgende verwarrin g van stijlnavolging zon-
der gevolgen gebleven. Om de steeds meer  ontsierde 
stadskern schikten zieh in de zestiger  en zeventiger  ja-
ren met de nuchterste, schematische dorheid de uitge-
strekte noordelijke en oostelijke stadswijken, die thans 
tloor  de arbeidersbevolking worden betrokken. 1 )aarop 
volgden vanaf den aan vang der tachtiger  jaren de steeds 
poeniger  bouwwerken van Berlijn-West, waarvan het 
eene altij d het andere tracht tc overschreeuwen. 
Zoo vond n bij  zijne ambtsaanvaarding eene 
reusachtige huizenzee van de meest heterogene samen-
stelling, zonder  organisch verband noch gemeenschap-
pelijke aesthetische overlevering, cn vooral zonderde 
kostelijke overlevering eener  oude, tloor  eeuwen geves-
tigde kuituur , zonder  voorname architektonische nei-
gingen. Wanneer  sedert reeds oneindig veel bereikt 

277 

werd, wanneer  orde komt in dechaosen het goetle en het 
beste niet meer  spoorloos verdwijnt in de massa, dan 
komt een groot deel der  verdienste, zoo niet alle, toe 
aan s stedelijke gebouwen naast s 
baanbrekende bank-, woon- en kantoorgebouwen, luist 
zijne gebouwen hebben zooveel bijgedragen tot verhef-
fing van het architektonisch gevoel. 
1 )e kritie k heeft er  v aak genoeg mede willen spotten tlat 
 lollmann's gehouwen niet stijlzuiver  waren, tlat zij  nu 

eens zich aansloten bij , dan bij  lollandsche 
ol Noord-  )uitsche renaissance, tlat zij  hier  met rustica-
blokken in den trant der  Palazzi gebouwd werden, 
gindsch in baksteenbouw of in Zuid-  khtsche pleister-
architektuur . Wie echter  in aanmerking neemt hoe het 
karakter  der  verschillende stadsdeelen uiteenloopt, zal 
dankbaar  waartleeren dat n met fijn  en zeker 
gevoel de daarbij  behoorende architektonische vormen 
heelt begrepen en hij  daardoor  aan de stedelijke gebou-
wen in hunne omgeving de grootste beteekenis en stem-
ming wist te verleenen. n dat verband moet men de ge-
bouwen natuurlij k niet alleen op afbeeldingen maar  ter 
plaatse beoordeelen.  )an eerst zal men inzien hoe mees-
terlij k zij  in hunne omgeving zijn gedacht en hoe zij 
daarin een nieuwe en steeds voornamer toon brengen, 
die overheerscht in de troostelooze dorheid of de beang-
stigende poenigheid. 

En ondanks die schijnbare veelsoortigheid vertoonen zij 
toch eene eenheid van geest, geheel doordrongen en be-
heerscht door  de rijp e ervaring en het buitengewone 
organiseerende talent, waarmede n zijn reus-
achtigen arbeidslast weet te verzetten. Een van geest 
zijn zij  vooral in de zorgvuldige uitbeelding van alle 
onderdeden, in de doelbewuste zuiverheid, in het strenge 
zelfbedwang tlat afziet van alle kunstjes en kleinigheden, 
maar  tlat  met de meest verfijnd e middelen het ge 
wenschte effekt weet te bereiken. 

e fijne terughoudende richting , waarin de vorm mid-
del is en geen doel. heeft in het nieuwe stadhuis dat na 
negenjarigen bouwtijd in Oktober  werd ingewijd, 
hare volkomenste uiting gevonden. 
Overal blijk t het streven om bij  de behandeling van elk, 
ook schijnbaar  ondergeschikt detail, een volwaardig 
aesthetiseh effekt te bereiken en zulks niet tloor  opval-
lende ol nieuwe motieven, niet tloor  een zich opdringen-
de schaal ol tloor  opeenhooping van vormen, maar  door 
(ijngevoelde artistieke opvatting. Zoo heeft bijv.de vaak 
bij e voorbeelden zit h nauw aansluitende 
kleine plastische versiering der  portalen enz. tloor  de 
volmaakte uitvoering en meer  nog door  de sobere toe-
passing, de weloverwogen opstelling overal aanblijven-
de bekoring en aesthetische beteekenis gewonnen, 
ln dezen zin heeft  loffmann aan de groote. in haar  stre-
ven en haar  resultaat weifelende Berlijnsche bouw kunst 
steeds uitnemende voorbedden gegeven. j  heeft even-
als l school gemaakt in de verheffing van het artis-
tiek peil.  )at moeten ook zij  zonder  voorbehoud erken-
nen, die in n den overtuigden aanhanger  der 
gevestigde traditi e en den tegenstander  van een nieu 
wen stijl bestrijden. e kan zich volgens s 
overtuiging slechts organisch ont wikkelen uit een voort-
durend voortschrijden der  kuituur  en niet uit een alkeer 
der oude kunstuitingen. 

r  kan niet worden ingegaan op de afzonderlijke wer-
ken van zijn omvattender: werking waarbij  het c 

, het Yircho-ziekenhuis en de groote weldadig-
heidsstichting te Buch met haar  oudeliedenhuis, hare 
sanatoria voor  longlijders, ziekenhuizen en krankzinni -
gengestichten als de breedst opgezette en in aesthetiseh 
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zoowel als technisch opzicht meest volmaakte schep-
pingen zijn te noemen. 1 )at tie stad n haar  beproef-
den Bouwmeester  geen beslissenden invloed heeft toege-
kend bij  de bebouwing van het groote Tempelhofer 
 'aradeveld, kan slechts iemand begrijpen die de vreem-

de Berlijnsche toestanden kent. Athene had echter  de 
gelukkigste keuze getroffen toen het aan  lotfmann zijn 
uitbreidingsplan toevertrouwde. n dit tot in alle onder-
deden zorgvuldig doordacht werk, in de schitterende 
distributi e der  parken en verkeerswegen, van de verdee-
ling der  openbare gebouwen, in de zorgzaam voorzich-
tige wijziging van het bestaande, in de tijngevoelde en 
vaak met ongelooflijk eenvoudige middelen doorgevoer-
de wijze waarop elk bouwwerk tot zijn recht is gebracht, 
uit zich g s meesterschap op het schit-
terendst.*! Wel beschikt geen andere stad over  zulkeen 
overvloed der  edelste kunstwerken noch over  zulk een 
omgeving, maar  zij  kunnen alle leeren van s 
plan dat het geheele stadgebied vanaf den boschrijken 

s tot de golf van Phaleron wil vervormen tot 
een groot openluchtmuseum met betrekking tot de uit-
beelding van straten en pleinen en de toepassing van 
kunstwerken als gemeengoed, niet als doode, in een 
museum opgeborgen voorwerpen. 

Voor  het keizerlijk Berlij n wijdt n zich thans 
aan de uitvoering van de nieuwe gebouwen op het 

d volgens de nagelaten plannen van zijn 
vriend . e hem tot de doorvoering dezer 
groote taak onverminderde werkkracht en lust gegeven 
zijn. C.

 J
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is een zeldzame gave, het is de ) bepaald niet 
aangeboren, en tot nu toe gebeurt niets om het hen bij 
te brengen. r  zelfs wanneer  de Berlijner s het had-
den, ze zouden het in Berlij n zelf zoo weinig aanwenden 
als het ..schilderachtige"  en het „plastische"  dat toch 
vele bezitten, maar slechts in den vreemde in toepassing 
brengen. , die er  overal in de wereld voor  be-
kend staan, clat ze alles gezien hebben, zien thuis nooit 
iets. Zoo weten ze van den omvang en den aard der 
werkzaamheden van g n wel wat, maar 
ze hebben er  geen inzicht in. Zelfs de bestuurders van 
de stad schijnen er  geen idee van te hebben, welk een 
grootsch en mooi kwartier  deze gebouwen, in eikaars 
omgeving'geplaatst,zouden vormen. -Wanneerde 
steenen zwijgen, moeten de menschen spreken. 

t is nu juist tien jaar  geleden, dat ik. de nieuwe kunst-
criticu s van het Berliinsche dagblad, de nieuwe bouw-
meester  van de stad Berlij n opzocht, om iets van zijn 
plannen te vernemen.  let waren heerlijkeoogenblikken 
toen de bezielende en welbespraakte man mij , uit map 
na map, plan op plan liet zien en in beeld cn woord voor-
spelde, in welken geest hij  de opdrachten van zijn ambt 
dacht uit te voeren. Bij  elk ambtelijk wantrouwen 
twijfeld e ik niet ëën oogenblik, of hier  stond een man 
bekwaam en beraden, die tienmaal meer  presteerde, 
dan het vele, dat hij  beloofde. En in deze tien jaren heelt 
het tot de liefste plichten van mijn beroep gehoord, deze 
enorme arbeid na te gaan en het ééneplanna het andere 

tot een mooie daad te zien worden. Een prachtig schouw-
spel voor  een ieder, die onze stad liefheeft, en voor  ieder, 
die welbehagen heeft in zegenrijke arbeid. 

k had zooeven van s huizen gezegd, dat ze 
zijn gebouwd met zin en liefde. t schijnt mij  een goede 
formule voor  de natuur  van den mensch en den kunste-
naar, in hem te zijn, die onmogelijk te scheiden zijn. 

Een oude vakgenoot van n pleegt van hem te 
zeggen, bewonderend, maar  wellicht ook een beetje 
ironisch, hij  heelt de filosofie der bouwkunst uitgevonden. 
„Wij" , voegt hij  er  dan wel onderwerpend, maar  wel-
licht ook een beetje overwegend bij , „wi j  hebben bij  het 
projecteeren niets gedacht". j  zou op denzelfden toon 
kunnen zeggen: n heelt het ethos der  houw-
kunst uitgevonden", en daaraan toevoegen : „Wi j  heb-
ben bij  het projecteeren niets gevoeld". ()f, hij  zou beiden 
samen kunnen vatten en bekennen: „Wi j  hebben als 
geleerde architecten de bouwkunst als beroep uitge-
oefend, en itls menschen voor  menschen door  bouw-
kundige werken gezorgd". En wat voor  de massa van 
zijn generatie geldt,dat geldt zonder  twijfel ook voor  de 
massa der  tegenwoordige, die minstens evenzeer  ge-
neigd zijn, meer  aan zich zelf, dan aan de zaak te denken. 

t „ik "  treedt terug, het geeft zich geheel aan de zaak 
over, het wil dienen.  )e kunst is voor  hem niet tot gebruik 
voor  zichzelf, maar  middel; niet eenig vri j  spel van den 
luim, maar slechts vrij e vorming van een in de grond-
slagen onwrikbar e noodzakelijkheid. "  cn 
„practisch "  zijn echter  geen tegenstellingen, maar  het 
kunstvolle is de meest volkomen vorm van het prac-
tische met een toevoeging van schoonheid. 
Elke moeilijkheid, door  de practij k aan eenige opgave 
verbonden, wordt door  den kunstenaar  dankbaar  aan-
vaard ills een te verwerken motief. e meer  voorwaar-
den, des te grooter  de kans dat zijn schepping het karak-
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ter  ziil verkrijgen van de behoei en «elke deze voor-
waarden noodzakelijk maakten. t zal des kunstenaars 
trotsch zijn aan de gestelde eischen zoo volledig mogelijk 
te voldoen en dit verlangen zal zijn schepping bebeer-
schen, die straks op hare beurt naar  buiten zal vertoonen 
welke laak in haar  is volbracht. 

n is een filantroop;  hij  heeft de menschen lief, 
voor  wie hij  bouwt, en hij  houdt van hen des te meer, 
naar  mate ze armer  en zwakker  zijn. 
„1 lij  schijnt als bestemd vooreen werkzaamheid in dienst 
der sociale wetgeving. j  heeft de zeldzame gave, met 
vreemde zielen mee te voelen, met de ziel van het kind, 
dat op school; gaat van de zieke, die uit het eigen in het 
openbare huis gebracht wordt, van de invalide die men 
een heim aanbiedt. j  weet, wat hen gelukkig maakt, en 
is verheugd het te weten en te kunnen geven. j  voelt 
ook mee met hen die aan zulke inrichtingen werken zul-
len, en wil hen den arbeid verlichten. 

t komen die zekere en heldere grondslagen te 
voorschijn, zooals alleen de koudste berekening, maar 
zooals nooit alléén de koude berekening kan scheppen. 

e keizer  heeft, toen hij  het plan van het Virchow-
ziekenhuis zag, aan s strategie herinnerd en 
daarmee de volmaakte juistheid, de niets vergetende 
omzichtigheid nadrukkelij k gekenmerkt. Niets is toeval-
lig, alles gemotiveerd. En daaruit verhellen zich de een-
voudige facaden, die zijn huizen natuurlijk e en karak-
tervolle aanzichten geven. Bij  dringt de zaak niet in zijn 
vormen, maar  laat haar  in zijn fantasie vri j  groeien. 
En evenzoo goed als hij  voor  dc physische behoeften 
zorgt, draagt hij  ook zorg voor  wat de ziel betreft. Zij n 
kunsttaal, zou men kunnen zeggen, heeft iets van de ma-
nier, waarop slimme en liefderijk e geneesheeren tot zie-
ken, opvoeders tot kinderen spreken: zacht, hartelij k 
met vriendelijk e beelden en vroolijk e grappen. 
Wie eenmaal in moeilijke omstandigheden het troosten-
de streden van zulk een taal gevoeld heeft, die weet, dat 
ze weldadig werkt. r  slechts dan, wanneer  ze echt 

is, daar  het gevoelige gemoed elk spoor  van een ge 
n ,vl. e toon  antrouwen en schrik inboezemt. Bij  [off-
mann i- ze altij d goed gemeend. n vindt in zijn werken 
een onuitputtelijk e overvloed van vriendelijk e invallen, 
die des te sterker  werken, daarjuist voor  zulke gebou-
wen sedert eeuwen een zure en knorrig e strengheid ge-
bruikelijk , of liever  in misbruik was. 
Zoo verkrijgt , evenals de constructeur, ook de kunste-
naar  in n zijn opdracht van de mensehen. Aan-
geboren gave en door  nauwgezette studie verworven 
kinni s verbonden zich, om de gebouwen de sierende 
schoonheid der  verhoudingen en lijnen te verleenen. 
geholpen door  het materiaal voor  de werkingen, die zijn 
natuurlij k fijne smaak als noodzakelijk aanwezigachte. 

 let gebouw, dat van  loffmann's bouwen de meest ken 
merkende voorstelling geeft, is het ziekenhuis van -
Virchow. Wie dit huis of, beter  gezegd, deze stad, want 
er  leven bijna drie duizend menschen in de inrichting , door-
wandelt, die kent den geileden man en heelt nog slechts 
over  den omvang van zijn kunnen en scheppen eenige 
kennis op te doen. En juist hier  zal men ook het duidelijkst 
begrijpen, dat zijn werzaamheid niet alleen van asthe-
tischc, maar  ook van sociale beteekenis is. 

t is bekend, dat de verbreide vrees voorliet zieken 
huis rechtstreeks een openbaar  gevaar  beteekent. ( >m 
aan deze vrees een einde te maken, dat het ziekenhuis 
niet meer  als een dreigende gevangenis, maar  als een 
onder  zekere omstandigheden wenschelijk toevluchts-
oord te beschouwen is, is deze inrichtin g bestenul en 
geëigend.  leze vrees kan bij  niemand bestaan blijven, 
die de statige huizengroepen met hun vriendelijker 
tuinaanleg, die over  de witte muren heen en door 
hunne openingen groeten, ook slechts van buiten ziet. 
Vestigt zich niet dadelijk de overtuiging, dat de zieke 
daar  meer  vindt dan hem zelfs het beste huis in de 
groote stiid zou kunnen aanbieden. En wie nu als bezoe 
ker ol zieke dc stad eenmaal bezocht heelt, die weet.dat 
op de meest nauwgezette wijze er  voor  gezorgd is, alle 
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Voorbijgezien wordt dat asphaltdakpapier, zal het voor 
daken een eenigszins duurzame bedekking geven, onder-
houd vereischt, het moet zoo eenmaal 's jaars geteerd 
worden. t men dit na dan zal het materiaal na kortere 
ol langere tij d hard. brokkelig en ondicht worden en 
houd daarmede ook de waarde er  van als dakbedek-
king op. 
Nu moge het door  leien beschermde asphaltpapier  tot 
een langer  leven voorbestemd zijn dan het open en bloot 
liggende, in duurzaamheid staat net vergeleken met het 
leiendak vrijzeker  verre achter. Er komt dus na een niet 
nauwkeurig te bepalen aantal jaren een tij d waarin dc 
ondichte asphalt papierlaag een onge wenschte verzamel-
plaats voor  stof en vuil wordt en waarin bovendien het 
soms doorlekkende water  wordt vastgehouden en ver-
rottin g van het dakbeschot in de hand werkt. 
Toen ik voor  een paar  jaren eens aan een ervaren op-
zichter  zijn oordeel vroeg over  het bovengenoemd ge 
bruik van asphaltpapier  antwoordde hij : het is uitstekend 
om en het dakbeschot en het gebouw droog te houden 
tijdens de nogal tij d eischende dekking, vooral wanneer 
dit in regenperiode geschiedt, maar  wanneer  het dak ge-
reed is wenschte ik wel dat ik het papier  er  weder  kon 
onderuit halen. C.

t bovenstaande zijn wij  het volkomen eens. Om met 
den heer s te spreken: vinden wij  het onbegrij-
pelijk hoe iemand zoolang aan de quasi-voordcelen van 
asphaltpapier  als  dekking onder  leien kan vast-
houden. t de heer . wel eens asphaltpapier  van 
eenige jaren oud gezien: Asphaltpapier  n.1.waarnaar 
men niet meer heelt omgezien: Zeker  niet. anders zou hij 
weten dat het totaal opraakt en enkel een parti j  lappen, 
met het noodige vuil achterlaat, wat, door  een malsch 
regentje, van tij d t< >t t ijd gedrenkt,spi ledigeen bruin vocht 
afgeeft dat verrottin g van het dakbord, vergezeld van 
schimmel aan de binnenzijde daarvan tengevolge heeft. 
Al s  erkennen wij  gaarne enkele voor-
deden doch bij  het naderen van de leidekking dient dit. 
hulpmiddel dadelijk te verdwijnen. t wordt o. i. thans 
meer  dan tij d om het dwaze idéé „dat asphaltpapier  voor 
een goede leidekking onmisbaar  is", voorgoed den kop 
in te drukken. Er wordt op dit gebied al veel te veel //</-
gedaan — al is het dan ook door  menschen die van hun 
bestekken een klapper  van eens andermans dwaze tech-
nische voorschriften maken. . . 

T  T E . 
 lezer  dagen ontvingen wij  het verslag over  den toe-

stand van het West-Erieseh m te , gedu-
rende het jaar . " t blijk t dat  zich heeft 
doen kennen als een jaar  vol inspannenden maar zelf-
voldoening schenkenden arbeid. Na eene sluiting van 
ongeveer  maanden is het thans gelukt het museum te 
heropenen en weder  ter  bezichtiging te stellen voorde 
belangstellenden.  let gebouw, waarin de verzamelingen 
gehuisvest zijn. eischtc restauratie en dientengevolge 
wasin  sluiting onvermijdelijk . r  dan twee jaar 
heeft de vernieuwing van het „Oud e .Statencollege" 
geduurd, wijl getracht is het nieuwe tot in de kleinste 
bijzonderheden aan het oude gelijk te doen ziin en de 
oude beeldhouwwerken hunne plaats te doen behouden. 
Evenwel is, waarde oude gevel van Namenschcn steen 
geheel verweerd bleek te zijn, deze herbouwd in hard-
steen, tuin de binnenzijde vereenigd met de gewapend 
betonconstructie. Thans kan dan ook het geheele ge-
bouw voor  exposeeren benut worden inclusief de zolder 
verdieping, zoodat meerdere ruimt e aan de te exposee-

ren voorwerpen verleend kan worden en deze beter  tot 
hun recht komen. 
Aldus opgefrischt en verjongd gaat het West-Eriesche 

m een nieuw levenstijdperk in, zich in de belang-
stelling van velen aanbevelend. 

< >ET 1 T < >< >T > 
1 le r  Jan Veth schrijf t in het Alg. d : 

n is in groote moeilijkheden met het . 
e heer r  stelt opnieuw mooie schilderijenter 

beschikking, maar  dan wil hij  daar  ook weer  nieuwe 
zalen voor  krijgen. . Cuypers verklaart zich wel be-
reid, die zalen aan te bouwen, maar  zou het toch, lettende 
op den welstand van zijn gebouw, eigenlijk liever  niet 
doen.  le g wil echter  houwen en dringt aan bij 
de stacl Amsterdam, die over  tien grond te zeggen heeft, 
en waarschijnlij k heeft zij  in haai- pressie den heer 

r  wel zeer  achter  zich. t raadslid 1'osthumus 
s stelt voor, den aanbouw van een afzonderlijk 

gebouw voor  moderne kunst achter  het m 
te vergemakkelijken door  stadsgrond daartoe aan het 

k til te staan. r  de heer r  heeft al vroeger 
te kennen gegeven, in zooiets niet te willen treden. Zoo 
komt men in de knel door  het op zijn stuk staan van een 
in andere opzichten buitengewoon liberaal man. 
liet lijk t ill heel moeilijk een oplossing te vinden in het 
dilemma, zooals het daar  voor  ons ligt. r  het is noo-
dig er  op te wijzen, dat deze moeilijkheden vooral voort 
komen uit het als onveranderlijk aanvaarden van toe-
standen, die in den grond verbeterd konden en moesten 
worden. Er  zijn waarheden die zoo eenvoudig zijn, dat 
men wel eens vergeet ze onder  de oogen te zien, wan-
neer  men midden in de verwikkelingen zit. 
Zulk een eenvoudige waarheid is het, dat ons s 
museum geen gebrek aan ruimt e zou hebben, voorliet 
aanvaarden van nieuwe schenkingen, wanneer  het niet 
te zeer  gevuld w as met dingen die er  niet in hooren. t 
is de verdienste van het Genootschap Architectur a et 
Amicitia , dit in hare toelichting tot een aan den (Gemeen-
teraad verzonden adres thans te doen uitkomen. r 
het mag met nog veel grooter  nadruk gezegd worden. 
Er is, - - ik bepaal mij  tot de schilderijen-verzameling 
sinds de schatten van het Trippenhuis in [884 hierheen 
werden overgebracht, aanhoudend meer  bijgekomen, 
al maar  meer  bijgekocht. r  er  is niets afgegaan. En 
het is alsof men het langzamerhand vanzelf sprekend is 
gaan vinden, dat een museum-collectie verbeterd wordt, 
wanneer  men haar  uitgebreider  maakt. 'Toch is daarliet 
tegendeel van waar. Zoo ergens, dan komt het bij  een 
schilderijen-verzameling niet op de quantiteit, maar  op 
de qualiteit aan. Non multa sed multum zij  hier  het door 
alles heen geldend parool. 

n voelt dit eigenlijk. All e bezoekers, binnen- en 
buitenlanders, klagen over  den chaos. t is doodclijk 
vermoeiend, hier  rond te dolen. n woj-dt in het genie-
ten van uitnemende werken gestoord door  de vele min-
der belangrijke er  om heen. t is een ziekte van vele 
musea, maar  bij  ons is het heel erg. 

n moet tot een duidelijker  grondbeginsel voorde ver-
zameling, men moet tot een stelsel van zuivering komen. 
Zóó kan het niet langer, want onze kostelijkste -
zameling, die in een bepaalde lij n tot de mooisten van de 
wereld behoort, wordt op die wijze tot iets ongenietbaars 
gemaakt. 
Zeker, er  zijn technische moeilijkheden. Bepalingen van 
legaten,  het kleine jaarlijksch e crediet vooraankoop, 
waardoor  men licht tot het verwerven van derderangs 
dingen geleid wordt — het historisch, ook zelfs kunst-
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historisch belang van vele dingen, die overigens niet zoo 
heel mooi zijn. r  er  is nooit ernstig naar  getracht die 
moeilijkheden radicaal te overwinnen. En zoo gaat men 
maar  door  op het oude systeemlooze systeem: uitbrei -
den op avontuur. 
k heb wel eens gemeend, dat-de helft van de schilderijen 

uit ons m er  gemist konden worden. r 
zulke taxaties in het wilde hebben alleen beteekenis in 
zooverre zij  een ander  tot zelf overwegen prikkelen.  let 
wordt echter  tij d dc zaak exacter  tc onderzoeken. t 
ons de bespiegeling opgeven: ik kom met een concreet 
voorstel. e kegeering benoeme een commissie van vij f 
personen. e bloote l'icfde tot het schoone, de kunsthi-
storie en ook de historie en het ambtenaarsinzicht moe-
ten in dit gezelschap op hun best vertegenwoordigd zijn. 
Er wordt na discussie over  elk schilderij  gestemd. Wan-
neer  er  vier  stemmen vallen  het behoud van het 
stuk in deze keurverzamcling, dan wordt er  een andere 
bestemming aan gegeven. Voor  een onredelijken beel-
denstorm heelt men op die manier  niette vreezen. -
tralisati e en depót zullen als veiligheidskleppen dienen'. 

r  ik ben er  zeker  van, dat de aldus gehouden schoon-
maak groote verrassingen zal opleveren. 
En v;m gebrek aan plaatsruimte zal men dan vooreerst 
niet meer  hooren! 

Wanneer  de bizondere aandacht, welke de quaestie van 
den w thans algemeen trekt , indirect 
tot zulk een zuivering mocht leiden, dan zou het gansche 
geval ook voor  de toekomst van de museumquaestie, en 
per slot voor  heel een beter  algemeen besel van de waar-
de der  kunst, wel zeer  ten zegen worden. 

E , 
n tegenwoordigheid van een groot aantal genoodigden 

had g de overdracht plaats van de in 
„gemeentelijken stijl "  opgetrokken  ambachtsschool 
aan de Borneostraat. Aanwezig waren o.a. de burge-
meester, jhr . e wethouder  Josephusjitta, de heer 

, lid van Ged. Staten van , be-
stuurders van de j  voor  den Werkenden 
Stand, verschillende , directeur  en leeraren 
van de school en verdere belangstellenden. 

e Burgemeester  heette de aanwezigen welkom en 
deelde vervolgens het een en ander  mede van de tot-
standkoming dezer  kolossale onderwijsinrichting , waar-
toe reeds in  principieel door  den (Gemeenteraad was 
besloten. Eerst o jaar  later, in  werd echter  definitie! 
tot de oprichting besloten. Eén der  vele plannen diedoor 
het du-stuur  van de afd. Ambachtsscholen werden ont-
worpen liep over  een bedrag van f  doch dit 
werd door  Publieke Werken geraamd op
'Talrijk e besprekingen zijn daarop gevolgd, ook met de 
Commissie van 'Toezicht op het . O., speciaal belast 
met het toezicht op dc ambachtsscholen. Een goedkooper 
plan werd gemaakt, doch ten slotte is toch tot de uit-
voering van het groote plan besloten, nadat het k 
voor  de uitvoering daarvan zijn subsidie tot een bedrag 
van f  in de jaarlijksch e kosten afhankelijk had 
gesteld. e gemeente verleent een subsidie tot het-
zelfde bedrag en de Provincie f t gebouw, dat 
plaats biedt voor  dagleerlingen en  avondlcer-
lingen, heeft in het geheel  gekost. e tegen-
spoed, welke bij  de voorbereiding werd ondervonden, 
veranderde in voorspoed, nadat in Juni  tot de oprich-
ting wiis besloten. 

s  maanden later, in i van dit jaar,  maanden 
vóór den tijd , werd de school door  de aannemers, de 
heeren Z. ('.elders enJ. v. d. Wal, opgeleverd.September 

a.s. vangt de nieuwe cursus aan. Als nu dc leerlingen in 
voldoende aantal maar  naar  de Borneostraat willen 
komen. 

T . 
Binnenkort zal onze stad een nieuw gebouw rijke r  zijn. 

s geruimen tij d was het der  directie van de . 
Ned. j  duidelijk , dat haar  kan 
toorgebouw aan de Prins e  niet meer 
voldeed aan de eischen welke gesteld mogen worden, 
niet alleen wat betreft de inrichting , maar  door  een 
tekort aan ruimte. 

s was het bekend, dat  de directies van de 
Stoomvaart j  „Nederland"  en de . -
ketvaart j  behoefte hadden aan meerruimte, 
Er werd overleg gepleegd en zoo ismen ten slotte ge 
komen tot het plan om gezamenlijk een nieuw gebouw, 
een scheepvaarthuis, te stichten, waar  de directies van 
onze voornaamste reederijen hare bureaux zullen ves-
tigen. Opgericht werd de Naamlooze Vennootschap 

w „  let Scheepvaarthuis", met een maat-
schappelijk kapitaal van f  Aandeelhouders 
zijn de maatschappijen, die hare kantoren in het nieuwe 
gebouw zullen vestigen, nl.de . Ned. Stoomboot , 
de Stoomvaart . „Nederland" , de . Paketvaart 

, de . e , de Java-China 
Japan-lijn en de Nieuwe t . 
 let Scheepvaarthuis zal opgericht worden op den hoek 

van Prins e en Binnenkant. n het geheel 
zullen  huizen gesloopt worden, nl. de perceelen Prins 
 lendrikkiid e  tot  en Binnenkant  tot o, waardoor 

een terrein van . vri j  komt. t maken van 
de plannen voor  het nieuwe gebouw is opgedragen aan 
de heeren Gebr. van Gendt n den heer  J. . van 
der . Terwij l de heeren Van Gendt zich meer spe-
ciaal aan de practische en doelmatige inrichtin g van het 
interieur  zullen wijden, zal de taak van den heer  Van der 

, voornamelijk zijn vooreen waardige architectuur 
uit aesthetisch oogpunt zorg te dragen.  le bedoeling is 
om, zooals het ,, \lg. "  dat uitdrukt , de gevels 
zooveel mogelijk in overstemming te brengen met de 
typische omgeving van het oud-Amsterdam, waar  in 
vroeger  dagen de Oostlndië-vaarders ter  reede lagen 
en waar  ook nu nog zooveel is, wat herinnert aan het 
tijdper k waarin onze scheepvaart in haar  grootsten 
bloei verkeerde. 

E . 
Naar  de bladen melden is in de vergadering van het 
college van Burgemeester  en Wethouders besloten, 
dat voor  het n Vijgendam hoek n in de 
eerste plaats in aanmerking zullen komen gegadigden, 
die er  een gebouw willen zetten, bestemd voor  winkels 
en kantoorlokalen, zulks in overeenstemming met het 
advies te dier  zake van de  lam-commissie. 
Aan weerszijden van den Vijgendam worden thans ook 
schuttingen geplaatst, zoodat men zieh een denkbeeld 
kan vormen van dc breedte, welke deze straat zal krijgen. 

t de rioleering is men zoover  gevorderd, dat alleen 
nog het gedeelte ten zuiden van den , kings het 

, moet worden aangelegd.  donderdagmorgen zou 
men met het heien hiervoor  beginnen, doch tloor  een 
defect aan tic heimachine kon aan dit voornemen geen 
gevolg worden gegeven. 
s ook dit werk afgeloopen, dim zal worden overgegaan 

tot slooping van het laatste gebouw dei" , 
het kantoor  der  firma  Van Eyk, dat thans nog als direc-
liekeet voor  Publieke werken in gebruik is. 

http://nl.de
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 wordt  zal
daken een eenigszins duurzame bedekking geven, onder-
houd vereischt, het moet zoo eenmaal 's jaars
worden. t men dit na dan zal het materiaal na kortere 
ol langere tij d hard. brokkelig en ondicht worden en 
houd daarmede ook de waarde er  van als dakbedek-
king op. 
Xu moge het door  leien beschermde asphaltpapier  tot 
een langer  leven voorbestemd zijn dan het open en bloot 
liggende, in duurzaamheid staat het vergeleken met het 
leiendak vrijzeker  verre achter.  komt dus na een niet 
nauwkeurig te bepalen aantal jaren een tij d waarin de 
ondichte asphaltpapierlaageen on ge wensehte verzamel-
plaats  stof en vuil wordt en waarin bovendien het 
soms doorlekkende water  wordt vastgehouden en ver-
rottin g van het dakbeschot in de hand werkt, 
koen ik voor  een  jaren  ervaren
zichter  zijn oordeel vroeg over  het bovengenoemd
bruik van asphaltpapier  antwoorddehij: het is uitstekend 
om en het dakbeschot en het gebouw droog te houden 
tijdens de nogal tij d eischende dekking, vooral wanneer 
dit in regenperiode geschiedt, maar  wanneer  het dak ge-
reed is wensehte ik wel dat ik het papier  er  weder  kon 
onderuithalen. C. . 

t bovenstaande zijn wij  het volkomen eens. Om met 
den heer s te spreken : vinden wij  het onbegrij-
pelijk hoe iemand zoolang aan de quasi-voordeelen van 
asphaltpapier  als blijvende dekking onder  leien kan vast-
houden. t de heer . wel eens asphaltpapier  van 
eenige jaren oud gezien? Asphaltpapier
men niet meer heeft  niet. anders zou hij 
weten dat het totaal opraakt en enkel een parti j  lappen, 
met het noodige vuil  wat, door  een malsch 
regentje, van tij d tot tij d gedrenkt,  bruin vocht 
afgeeft dat verrottin g van het dakbord, vergezeld van 
schimmel aan de binnenzijde daarvan tengevolge heelt. 
Al s tijdelijke dekking erkennen wij  gaarne enkele voor-
deden doch bij  het naderen van de  dient
hulpmiddel dadelijk te verdwijnen. t wordt o.  thans 
meer  dan tij d om het dwaze idee „dat
een goede leidekking onmisbaar  is", voorgoed den kop 
in te drukken. Er wordt op dit gebied al  veel na-
gedaan — al is het dan ook door  menschen die van hun 
bestekken een klapper  van eens

 maken. . . 

T  T E . 
r  dagen ontvingen wij  het verslag over  den toe-

stand van het West-Erieseh m te , gedu-
rende het jaar t blijk t dat  zich heeft 
doen kennen als een  vol inspannender! maar  zelf-
voldoening  arbeid. Na eene sluiting van 
ongeveer  maanden is het thans gelukt het museum te 
heropenen en weder  bezichtiging te stellen voor  de 
belangstellenden. 1  gebouw , waarin de
gehuisvest zijn, eischte restauratie en dientengevolge 
was  onvermijdelijk . r  dan twee jaar 
heelt de vernieuwing van het „Oud e Statencollege" 
geduurd, wijl getracht is het nieuwe tot in de kleinste 
bijzonderheden aan het oude  te doen zijn
oude beeldhouw werken hunne plaats te doen behouden. 

 is, waarde oude gevel van Namenschen steen 
geheel verweerd bleek te zijn, deze herbouwd in hard-
steen, aan de binnenzijde vereenigd met de
betonconstructie. Thans kan dan ook het geheele ge-
bouw voor  exposeeren benut worden inclusief de zolder 
verdieping, zoodat meerdere ruimt e aan de te exposee-

ren voorwerpen verleend kan worden en deze beter  tot 
hun recht komen. 
Aldus  en verjongd  het West-Eriesche 

m een nieuw levenstijdperk- in, zich in de belang-
stelling van velen aanbevelend. 

( >ET T  >OT ? 
e r  jan Veth schrijf t in het Alg. d : 

n is in groote moeilijkheden met het . 
e heer r  stelt opnieuw mooie schilderijen ter 

beschikking, maar  dan wil hij  daar  ook weer  nieuwe 
zalen voor  krijgen .  )r. Cuypers verklaart zich wel be-
reid, die zalen aan te bouwen, maar  zou het toch, lettende 
op den welstand van zijn gebouw, eigenlijk liever  niet 
doen. 1 )e g wil echter  bouwen en dringt aan bij 
di- stail Amsterdam, die over  den grond te zeggen heeft, 
en waarschijnlij k heeft zij  in haar  pressie den heer 

r  wel zeer  achter  zich. t raadslid Posthumus 
s stelt voor, den aanbouw van een afzonderlijk 

gebouw voor  moderne kunst achter  het m 
te vergemakkelijken door  stadsgrond daartoe aan het 

k af te staan. r  de heer r  heeft al vroeger 
te kennen gegeven, in zooiets niet te willen treden. Zoo 
komt men in de knel door  het op zijn stuk staan van een 
in andere opzichten buitengewoon liberaal man. 

t lijk t al heel moeilijk een oplossing te vinden in het 
dilemma, zooals het daar  voor  ons ligt. r  het is noo-
dig er  op te wijzen, dat deze moeilijkheden vooral voort-
komen uit het als onveranderlijk aanvaarden van toe-
standen, die in den grond verbeterd konden en moesten 
worden. Er  zijn waarheden die zoo eenvoudig zijn. dat 
men wel eens vergeet ze onder  de oogen te zien, wan-
neer  men midden in de verwikkelingen zit. 
Zulk een eenvoudige waarheid is het, dat ons -
museum geen gebrek aan ruimt e zou hebben, voor  het 
aanvaarden van nieuwe schenkingen, wanneer  het niet 
te zeer  gevuld was met dingen die er  niet in hooren. t 
is de verdienste van het Genootschap Architectur a et 
Amicitia , dit in hare toelichting tot een aan dén (Gemeen-
teraad verzonden adres thans te doen uitkomen. r 
het mag met nog veel grooter  nadruk gezegd worden. 
Er is, —- ik bepaal mij  tot de schilderijen-verzameling -
sinds de schatten van het Trippenhuis in  hierheen 
werden overgebracht, aanhoudend meer  bijgekomen, 
al maar  meer  bijgekocht. r  er  is niets afgegaan. En 
het is alsof men het langzamerhand vanzelf sprekend is 
gaan vinden, dat een museum-collectie verbeterd wordt, 
wanneer  men haar  uitgebreider  maakt. Toch is daarliet 
tegendeel van waar. Zoo ergens, dan komt het bij  een 
schilderijen verzameling niet op de quantiteit, maar  op 
de qualiteit aan. Non multa se// multum zij  hier  het door 
alles heen geldend parool. 

n voelt dit eigenlijk. All e bezoekers, binnen- en 
buitenlanders, klagen over  den chaos. t is doodelijk 
vermoeiend, hier  rond te dolen. n wordt in het genie-
ten van uitnemende werken gestoord door  de vele min-
der belangrijke er  om heen. t is een ziekte van vele 
musea, maar  bij  ons is het heel erg. 

n moet tot een duidelijker  voorde ver-
zameling, men moet tot een stelsel van zuivering komen. 

 kan het niet langer, want onze kostelijkste -
zameling,  in een bepaalde lij n tot de mooisten van ile 
wereld behoort, wordt op die vvijz'<*to t iets ongenietbaars 
gemaakt. . 
Zeker, er  zijn technische moeilijkheden. Bepalingen van 
legaten, — het kleine jaarlijksch e crediet voor  aankoop, 
waardoor  men licht tot het verwerven van derderangs 
dingen geleid wordt — het historisch, ook zelfs kunst-

A  A 

historisch behing van vele dingen, die overigens niet zoo 
heel mooi zijn. r  er  is nooit ernstig naar  getracht die 
moeilijkheden radicaal te overwinnen. En zoo gaat men 
maar  door  op het oude systeemlooze systeem : uitbrei -
den op avontuur. 
k heb wel eens gemeend,  van de schilderijen 
uit ons m er  gemist konden worden.
zulke taxaties in het wilde hebben alleen beteekenis in 
zooverre zij  een ander  tot zelf overwegen prikkelen.  let 
wordt echter  tij d de zaak exacter  te onderzoeken. t 
ons de bespiegeling opgeven: ik kom met een concreet 
voorstel. 1 >e g benoeme een commissie van vij f 
personen. e bloote liefde tot

 en ook de historie en het  moe-
ten in dit gezelschap op hun best vertegenwoordigd zijn. 

r wordt na discussie over  elk schilderij  gestemd. Wan-
 er  vier  stemmen vallen tegen het behoud van het 

stuk in deze keurverzameling, dan wordt  een andere 
bestemming aan gegeven. \ 'oor  een onredelijken beel-
denstorm heelt men opdie manier  niette ; 

 en depót zullen als veiligheidskleppen dienen. 
r  ik ben er  zeker  van, dat de aldus gehouden schoon-

maak groote verrassingen zal
En van gebrek aan  zal men dan vooreerst 
niet meer  hooren 1 
Wanneer  de bizondere aandacht,  de quaestie van 
den  thans algemeen trekt , indirect 

 zulk een zuivering mocht leiden,  zou
geval ook voor  de toekomst van de muscumquaestie, en 
per slot  heel een beter  algemeen besef van de waar-
de der  kunst, wel zeer  ten zegen worden. 

 )E
n tegenwoordigheid van een groot aantal genoodigden 

had g de overdracht plaats van de in 
„gemeentelijken stijl "  opgetrokken  ambachtsschool 
aan de Borneostraat. Aanwezig waren o.a. de burge 
meester, jhr . e  de

, lid van  Staten van , be-
stuurders van de j  den Werkenden 
Stand, verschillende , directeuren leeraren 
van de school en verdere belangstellenden. 

e Burgemeester  heette de aanwezigen welkom en 
deelde vervolgens het een  ander  mede van de tot-
standkoming  kolossale onderwijsinrichting , waar-
toe reeds in  principieel  den  was 
besloten. Eerst O jaar  later, in  werd echter  definitie! 
tot de oprichting besloten. Eén der  vele plannen

 van de afd. Ambachtsscholen werden ont-
worpen liep over  een bedrag van f  doch dit 
werd door  Publieke Werken geraamd op

 besprekingen zijn daarop gevolgd, ook met de 
Commissie van Toezicht op het . O., speciaal belast 
met het toezicht op de ambachtsscholen. Eengoedkooper 
plan werd gemaakt, doch ten slotte is toch tot de uit-
voering van het groote plan besloten, nadat het k 

 de uitvoering daarvan zijn subsidie tot een bedrag 
van f  in de jaarlijksch e kosten afhankelijk had 
gesteld. e gemeente verleent een subsidie tot het-
zelfde bedrag en de Provincie f t gebouw, dat 
plaats biedt voor  dagleerlingen en  avondleer-
lingen, heeft in  geheel  gekost. e tegen-
spoed, welke bij  de voorbereiding werd ondervonden, 

 in  nadat  Juni  tot de oprich-
ting was besloten. 

s  maanden later, in i van dit jaar,  maanden 
vóór den tijd , werd de school door  de aannemers, de 
heeren Z. Geldersenj. v.d. Wal,

a.s. vangt de nieuwe cursus aan. Als nu de leerlingen in 
voldoende aantal maar  naar  de Borneostraat willen 
komen. 

Binnenkort zal onze stad een nieuw gebouw rijke r
s geruimen tij d was het der  directie van de . 

Ned. Stoomboot j  duidelijk , dat haar  kan 
toorgebouw aan de Prins e  niet meer 
voldeed aan de eischen welke gesteld mogen worden, 
niet alleen wat betreft de inrichting , maar  ook door  een 
tekort aan ruimte. 

s was het bekend, dat ook dc directies  de 
Stoomvaart j  „Nederland"  en de . l
ketvaart j  behoefte hadden  meerruimte. 
Er werd overleg gepleegd en  ismen ten slotte ge-
komen tot het plan om gezamenlijk een nieuw gebouw, 
een .scheepvaarthuis, te stichten, waar  de directies
onze voornaamste reederijen hare bureaux zullen
tigen. Opgericht werd de Naamlooze Vennootschap 

w „  let Scheepvaarthuis", met een maat-
schappelijk kapitaal van f . Aandeelhouders 
zijn de maatschappijen, die hare kantoren in het nieuwe 
gebouw zullen vestigen, nl. de . Ned. Stoomboot , 
de Stoomvaart . „Nederland" , de . Paketvaart 

, de . e , de Java- China 
Japan-lijn en de Nieuwe t . 
 let .Scheepvaarthuis zal opgericht worden op den hoek 

van Prins e en Binnenkant.  het geheel 
zullen  huizen gesloopt worden, nl. de perceelen Prins 

e  tot  Binnenkant  toto, waardoor 
een terrein van  vierk. . vri j  komt. t maken van 
de plannen voor  het nieuwe gebouw is opgedragen aan 
de heeren Gebr. van Gendt n den heerj. . van 
der . Terwij l de heeren Van Gendt zich meer spe-
ciaal aan de practische en doelmatige inrichtin g van het 
interieur  zullen wijden, zal de taak van den heer  Van der 

, voornamelijk zijn voor  een vv aardige architectuur 
uit aesthetiseh oogpunt zorg te dragen.  )e bedoeling is 
om. zooals het . "  dat uitdrukt , de gevels 
zooveel mogelijk in overstemming te brengen met de 
typische omgeving' van het oud-Amsterdam, waar  in 
vroeger  dagen de Oostlndic-vaarders ter  reede lagen 
en waar  ook nu nog zooveel is, wat herinnert aan het 
tijdper k waarin onze scheepvaart in haar  grootsten 
bloei verkeerde. 

E . 
Naar  de bladen melden is in de vergadering van het 
college van Burgemeester  en Wethouders besloten, 
dat  het  Vijgendam hoek n in de 
eerste plaats in aanmerking zullen komen gegadigden, 
die er  een gebouw willen zetten, bestemd voor  winkels 
en kantoorlokalen, zulks in overeenstemming met het 
advies te dier  zake van de  )am
Aan weerszijden van den  thans ook 
schuttingen geplaatst, zoodat men zich een denkbeeld 
kan vormen van de breedte,  krijgen. 

t de
nog het gedeelte ten zuiden van den , langs het 

, moet worden  zou 
men met het heien hiervoor  doch door
defect aan de heimachine kon aan dit voornemen geen 
gevolg worden gegeven. 
s ook dit werk algeloopen, dan zal worden overgegaan 

tot slooping van  laatste gebouw der , 
het kantoor  der  firm a Van Evk, dat thans nog als
liekeet voor  Publieke werken in gebruik

http://Rodl.de
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 )e inschrijvin g van s aan den cursus
welke cursus aanvangt op een de n van( )cto-

, is opengesteld tot  Septembe e.k. 
 )e opgave tot g geschiedt mondel ing ol'schrif-

telij k aan het u van het ( ienootschup, " 
t . j schriftelijk e opgave ge-

lieve men, behalve naam en , te n den 
leeftijd, het , den duu  zijne d als 

, teekenaa of  en het s 
genoten s met opgave van eventueel behaalde 
diploma's. 

n t de  de  Afdeeling 
aan genoemd . 
V o o  de goede , o.m. met het oog op -

, is het gewenscht dat ook de s n 
van hun n . 

. e s aan den , , die in aan-
g wenschen te komen voo  het diploma, zijn uit-

genoodigd hun k in te n aan het u van 
het Genootschap vóór  of op Zaterdag  Augustus e.k. 

 \<im. 

E . 

Van i zijden komen bli jken van instemming in 
met de g van het s van ons genootschap 
aan den d e van de n g 
van tien . A l zijn e  enkelen, die e 
middelen, tlan in het s voorgeslagen, voorstaan te

g van e g van het -
museumgebouw, van niemand hebben wij , 
dat hij te  willc van een k geschenk de aantast ing de
schoonheid van het gebouw zou wi l len toestaan, , 
ook niet in 't , hoevelcn ook in de dagbladen 
hun meening ove  het geval kenbaa maakten, is de 

g bestreden, dat doo  de g van het 
m te wi jz igen, voldoende e te vinden 

zal zijn voo  de schenkingen van den 1 lee  en w 
. 

l het bli jk t mee en , tlat met t 
n naa g van den toestand de

col lect ies in het gebouw t ui tgezien. e huidige 
toestand voldoet niemand.  )e i col lect ies n 

elkande in 't gedrang en de afzonderlijke bewonderaars 
van deze col lect ies n al len aan op g of 

, en allen zijn het e  eens, tlat e  vol-
doende e in het museum gemaakt kan , om 
de " g hunne waarde, 
die s onderschat . onde te . 
()ok, z i j , die niet in 't , doch pe f hun mee-
ning aan ons  te kennen gaven, stemmen met het 
kooi- van n in, en toonen onbevredigd te 
zul len bl i jven, ook al t tie bestaande uitbouw -

, of l ieve  hun ontstemming zal e  slechts door 
stijgen ! 
Van zeer  gewaardeerde zijde t ons  de 

g gemaakt, tlat tleze gelegenheid diende aan-
gegrepen te , om het hie  te lande onaange-
vochten dogma te , als zou  museumgebouw 
maa  steeds t genoeg moeten  om wassende 
col lect ies te , en de t aan te 

n op de st icht ing van een nieuw museumgebouw 
in de t van het bestaande. 
Ook het l van tien  lee s aan 
den l beoogt zoodanige st icht ing. n 
wi j hulde aan tli t verdienstelijk raadslid voo  zijn k 
en royaal d , tlat in gewone geval len 
en te  voldoening van de bovenbedoelde ontevredenen 
het beste l is, dat gedaan zou kunnen worden. 

n meene niet, tlat ons Genootschap niet geheel tli t 
l zou kunnen steunen en toejuichen. , 

geen l , bezien uit het oogpunt -
tecten, mee steun.  tlan met vi l la 's (zonder  tuin) 
kan het museumplein aan de oostzijde afgesloten wor-
den doo  een monumentaal gebouw, als dit nieuwe mu-
seum zou kunnen . 

' in het geval, zooals het thans voo  ons l igt . mag in 
deze g tie oplossing niet in de e plaats gezocht 

. W at ons te doen staat is te , tlat het 
m verder  ingebouwd , met inachtne-

ming van de e wenschen van een buitengewoon 
milden . En tleze wenschen zijn in strij d met het 
aanbieden van een nieuw gebouw voo  zijne col lect ies, 
los van de bestaande n in het . 
 let is een min of mee publiek geheim, dat de hee  )ruc 

ke  zoodanig nieuw gebouw t te n voor 
zijne col lect ies, die d van zee buitengewone 

e zijn en voo  tic g n men 
z ich e moeite en kosten zee zeke n 
mag. 

N u mogen er  enkele opgewondenen zijn, die ons bestuur 
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schrijven: „men  zijn
 [sraelsen om de ooren  de

verontwaardiging, die  uitingen inspireer1 

de, respecteeren - wij  er  verre van, daarmee in te 
stemmen. Een  buitengewonen

 rijke n Staat  Neder-
landen doet,  desnoods, eenige grilligheid en 
eenige ijdelheid veroorloven. 

 lands-  stadsregeering hebben bij  het
 van de uitgesproken

tegen  dat niet tegelijkertij d onherstelbaar  ver-
lies  wordt  blijvende verminking van 

 lal daarbij
wij  de  en hun geen voorstellen
als  de  van
der r  waarvan wij  dat het

 geven  een ander  probaat middel 
 ligt.  vele  voordeden 

e ruimt e  het  is beschikbaar  dit blijk t 
 en  le

 op
 adviseerende-schilders-aanhang,

 atelier-formaat, zooals dit blijk t uit de

. Cuypers  beter 
 bestaande  dan door 

 en
tegen  i! .  \V.
der  noemen .-
Waarlijk ,  meenen,  het

 omstandigheden  rationeele middel aan 
de hand gedaan

t  Gemeenteraad
inrichtin g  het m

 wetenschap,  voldoende  zal
 geruststelling  van het lot

e  en de d zal, onder  aanbie-
ding  bewijze van
stigen zin tot medewerking het  afwijzen 

 overtuiging,  lut de
 den  voldoen,  worden de 

bestaande uitbouwen

 met deze zaak  ge-
worden, de navolgende adressen alsnog aan den d 
der  verzonden: 

Amsterdam,  Aug.
 den  der  . \msterdam. 

Edelachtbare  leeren, 
 verschuldigden  kennen, het  [oofd-

bestuur  van
kunst, dat,  het  monumentaal 
bouwwerk is.
fraaie  vertoonen, het

 aan  zuidzijde door  de bekende
gezicht op  gevel
wordt
dat  blij k geeft geen
ring  het meesterwerk  Nederlandsche

 uit de 10'  het
 van het  het oog achter

belangrijke  stede
 van het  stadsbeeld aldaar  tot

 doen
dat het  een vergrooting  den aanbouw

 een  grooter  deel van genoemden gevel 

dat  verder  zake  adhaesie
 Genootschap

 Amiciti a  U
 Welk

(w.g.)
w.g

 den  der Gemeente .

 net
 aan-

bouwen
 de  Utrechtsch 

 waarbij
Vereeniging tot
verkeer  en < n ; 
Club van Utrechtsche  het

 Amicitia" ; 
Schilder-  Teekenkundig < ; 
Nederl.  Vakschoolleeraren

j
Utrecht; 

t Boellaerd
Vereeniging ter  Bevordering van Beeldende

 Secretaris; 
(w.g.)  |. A. . w.g.) C. E

E 
? 

 en  nu,  gevleugelde 
 and op  in verband met

 werd  allerwege 
 bewaard, verzorgd en

 hand  te
 (iravenhage, (kruda,

worden  wanstaltige bijbouwtjes ten 
 van aanmerkelijke

 als
 vrijgelegd. 

Eischt  moderne
 eeren .-

 vreemdeling onder 
cijfers  daar  van

 oceaan meenemen? 
 zij  ge-

boden,
 op

 ver  gaan kunnen totdat 

aanteekenen  de  het

G  {verruig ran pagina

 omvang
diens 11  bewering is staande
de uiteraard  oppervlakkige kennismaking door 
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middel  en  geen  meer 
 kunstenaar  daar-

voor  Want

 gelijkwaardige
 naar  zeer

loopende middelen,  zeer
 vormenspraak  En dan

 de gemaakte ken-
nis  le
que",  er

 eens 

 1  lijk t
 dat  traditi e

den scheppenden kunstenaar  vrijhei d 
 goede,

 kwestie 
 bespreking gelaten worden 

 dat  dat  er  naar  streeft dié
sing te  naar  de  passende 

 opgave  bizonder  verband met
 meer  andere  vloedhebbende factoren ; 

zoodat  de  kunstenaar, d< ich inder-
daad de aard van 't  zdl de

 dit alles  toch wel al zijn werken van 
 geest  en  t< ich  schep-

pingen te zamen
Evenals alle  der  elkaar  opgevolgde 

 alle materialen. „Geen 
 is minder  het andere

het  niet  ; doch  karakter  en aard 
 en zijn eigenschappen tot uiting brengt. t 

geldt ook  de pleisterspecie op  gevel, die de 
verachting,  alleen verdient

 er  mee gaat immiteeren."  (iehouwen 
 baksteen en pleister n

gelijkwaardige elementen naast elkaar. All e drie kunnen 
door  bedachtzame toepassing tot zuivere 

 kunstvolle scheppingen aangew end worden. Wi l men 
 steen, blijk t de  van

 uit oeconomische overwegingen uitgesloten, dan 
is het ile gepleisterde gevel, die de gelegenheid
het  hij  kunstvol aanzien te geven. 
 Ut  echter  niet tot de gemakkelijkste; 

 integendeel uit n tofde  karakteren geaard 
he-ill til l  moeilijkheden. 

 der  onderdeelen tot in de meest
geschikte  geldt  eene scherp onderschei-
dende eigenschap  producten, treedt in 

file:///ooral
file:///msterdam
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't bizonder  op den voorgrond in de zorgvuldige keuze 
der  materialen en hunne bewerking. Van elk deel wordt 

 bepaald uit zijn functie,  belasting,
verband met  omgevende deelen in ; uit 

 gegevens tegelijker  tij d  wordt afgeleid. 
Ten slotte treedt des  veelzijdigheid op den 

 in de wat wij  zouden
sche  wel filosofische  van  )oor  sil-
houet, verdeeling, onderverdeeling en versiering

 elk gebouw  karakter  vanzijn 
bestemming.  aanwezigheid
niet  een

 strekking  ook onmiddelijk het 
practische.  daardoor  het  de p< r-
soonlijke  tot

 ol  tot luin  ol  interieur.

 bewoond,  inrichtin g gemakkelijk ge-
bruikt ,  gebouw in 't algemeen  wordt 
en ontroering  bij  den aanschouwer door  het naar 

 uitspreken van  wezen. 
 deze  belangrijke is, voor 

rij p kunstwerk  onafwijsbare,  niemand ontkennen 
die  van

 demoraliseerende  uitgaan
 om  van

 tal
 van de groote openbare 

 het  on-

 spreekt n  af 
in  volle  rijk e middelen die hem thans 
in staat  te

 aan zijn  worden
 weg heeft

sedert  studiën, gelijk  Alfred e 
 uitgebreide  te komen 

van  idealen van  tot de daden  heden. . 

 \ . \

' S - ,

n  volgende  krachtens 
uitnoodiging daartoe  de Nederlandsche 

g  door  het (Gemeentebestuur  van  iraven-

 in Nederland  wel in de gemeente 
 ravenhage. 
-t Nederlandsch  in samenwerking met het 

 Brussel gevestigde bestendige  der
 \\ oningcongressen,  dit

gres  in de eerste
 Prins 

 Nederlanden  wel bereid heeft willen 
 van  comité  van 

 comité maakt verder  dankbaar gewag van de samen-
stelling van  Eere-comité en  voorde be-

 waarmede de  om daartoe 
 te treden  aangenomen, 
 dit l Woningcongres  an-
 voorafgegaan en wel: in  te Parijs, in  te 

 in  te Bordeaux, in  te Brussel,
Parijs,in . i n  te , in

te  in  te
 de  Woningcongressen, waar-

 regeeringen officieele
 afgevaardigd,  vereenigingspunt

vertegenwoordigende  op
 of belangstellenden,  wensehen te 

 aldaar  door 
 aangewend

 bereikt

1  congres zal trachten  verbreiding 
 < >p tweeërlei 

 een
 punten  vergadering  door  plaatselijk 

 hetgeen  Nederland
 volkshuisvesting is

 Verbetering  ip  platte

g

 )edebatten  rapporten 

 bij  deskundig 
e  worden, 
 die

bracht,  waarde
 in

 bezoek  belangstellenden 

 ver-

 zuinigheid,
 medebrengen,

 voor  het drukken
rapporten

 boekdeelen  bijna
 programma's,  Een  waar-

 der 
 regeeringen

 bereid. e  een en ander  ver-
bonden,  vermeerderd  bijkomstige 

 uitzicht
 kontribu  der

 om  dekking
geraamde

 waaronder  één van f  drie elk 
 van f  Verdere versterking

 blijf t  daarom 
 comité'  uit,

 worden

helpen verzekeren. 

. r .
 Nieboer, 1 )en 1

 te
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Voorgesteld  aan  Comité  voorbereiding 
van  in  te 's-Gravenhage te houden Tiende
ternationale  oningcongresf  te geven. 

t te Weenen genomen  om het Tiende -
nationale Woningcongres hier  te lande te
mede worden toegeschreven aan  feit, dat dedirecteur 
van  gemeentelijk bouw-en woningtoezicht, die het 

 Weenen gehouden congres heeft bijgewoond, door 
 \\ ' . gemachtigd  af te

dat door  van e Wo 
ningcongres in Nederland  van
nemers aan  aan Amsterdam op prij s zoude 
worden  meer  gerecht-
vaardigd, wij l  te
delen onderwerpen, welke vermeld  in

 questions",  Amsterdam  dit
blik
Voorts  voorgesteld aan

 deze  gele-
genheid van  Woningcongres, uit te

 ten  van  volks-
huisvesting te Amsterdam  verricht of wordt voorbe-
reid, /  te
Op het
congres  van  van 

 aan Amsterdam ter  bezichtiging van wo-
ningen van  type.  let zal ongetwijfeld doel-
matig  ervaring elders  geleerd — 
om den  in
of meer  aan te  vermeld staat wat te 

 particulieren is ver-
richt  ten  van  verbetering
ting.  niet  voor  aan  con 

 ieder  die in het  der 
 waarde 

G T E. N .T .O .S. 
n  ontwerp  dit reclame-

 wat
ning betreft.  >it  niet , maar 

 van

. 
 ) E V E N T E . 

Zal
 worden  door  de  aan

 architecten zou dit 

n dagelijks met materialen omgaande, is
 niet-materialistisch onze kunst-

broederen zijn! 
 het vak

 van zijn  tijd .
 geen tij d  zijn  eten.

 te
 daarom  stumper

 uit
 zijn

 ik
 hij  „i n

 véél

 dervende,  dengene, die  voed-
sel  reikt , zij  sumigaat. 1  ifzangen zingt 
hij  op  photograaf,  den  die 

 staat  wat de 
 biedt. 

 wij  eerste
 die verschillende kunstschatten nader 

 gebracht,
lij k  b  prachtuitgave van  St.
Venetië. Vindt gij  er  niet details  die, stondt gij  vóór, 

 het bouwwerk zelf, niet bereikbaar  zijn, en die gij 
dus  fijnste  bestudeeren': 

 door  gij  weerga-
ven, doch gij  wint  vormkennis. 

 dankbaar  moeten wij  zijn. die
 gevende werkjes,  dat wetenswaardigs 

makkelijker  bereikbaar
n zur -

te",  „Berühmt e , a artis-
tica" ,  andere, rot deze behoort ook een pas 

 boekje r 
prentenboek",  lollandsche  bescheidener 

 prettig uit-
ziend werkje. 

 droogeop  van gebou-
wen, doch  opgevat als  geïllustreerde Baedeker 
van  leventer. Behalve  zijn  afbeeldingen 
van oude

 wij  van uit  vïn-
 gids,  welks hand wij

 der  maken, die 
 van  tevens 

opmerkzaam  op
merkwaardig is. 

. 
Naar  het  der  Vereeniging  Nederland-
sche Baksteenfabrikanten  mededeelt, blijk t uit
richten,  bij  Bestuur  Vereeniging zijn

 dat op  steenfabrieken belangrijke schade 
geleden is  de vormlingen (pas gevormde steenen . 

 ongunstige weder  de
ken  door  den jongsten hevigen storm en 

 der  geganesteenen 
in  millioenen
Tengevolge van den  achterstand
vergelijkin g  (van  pCt.

 en  door  aangerichte 
schade  een belangrijke prijsverhooging, volgens 

 Vereeniging van Nederlandsche Bak 
 kunnen uitblijven , gezien de le-

 onmo-
gelijkheid van inhalen  den achterstand wegens te 

 seizoen. 

t < ïemeentebestuur van t heeft onderstaan-
den n dier  gemeente gericht: 
„Talrij k zijn de vreemdelingen, die  stad om hare 

 historische gebouwen  en 
daardoor  herinnerd worden  roemrij k verleden 

 gewettigd,  indruk ,  medenemen, 
 zijn. indien  de

 meer
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onzer  te
 der 

eigen
 in  veredelend

 schoonheid van  van
 constructiedeelen,  soberheid en

heid  de  versieringen.  ditzelfde

den  de torens  en  geheele 
omgeving  ter
Vraagt

 eenvoudig: men heeft getracht, die gebou-
wen  mogelijk  ontdoen van 

 gevolgen  vroegere geslach-
ten  herstellen  oorspronkelijken — 

 : natuurlijke n

n  naar

 lijnen
1  voorbeeld,  deze gegeven

 kerkbesturen,  enkele pan 
ticulieren  geleerd,
zelf met dehuntoebehi lorendehuizen  tehandelen. 

 b.v.  onlangs herstelde geveltje  dePlatiel-
straat  sieraad voor  de  omgeving? Zij n er 

 van de dikke 
verflaag,

 opleveren? 
 zal  er 

 tusschen
 blokken 

eenerzijds,  anderzijds,  oorspronke: 
 bewaard  gebleven en een anderen, 

 kunstgevoel, aan den 

hardsteen  bloedkleur,
graskleur  geven ? 
Een

westgenoot . .
 schoon

 wij

 veroordeelen  waarop hier  ter  stede

 schoonen hardsteen  gegeven 
 hij

de  worden  de onoogelijkste kleu-
ren: met  blauwe, ja

vuurroode  gevels
 overdekt  onbestaanbare  ondenkbare 

marmerkleuren, ja,  iemand den

kleurige verflaag te
 alleen om te doen, de gevels zoo schreeu-

wend mogelijk  zóó  beden  zij
leelijkheid

 geschiedt

Stad

 de  te

tische
 bederven  het 

 nog meerdere mate

 oude,

 tlie  materia-
listisch zonder 

 zonder  stijl ,

 huiseigenaren

overweging  overgaan, 
 panden  schilderen, zich auf te

 ver-
wijderen  de

 eenige meerdere 
 tegenover 

 grootere  de toekomst, daar  de 
 onderhoud  een minimum teruggebracht 

 er  toe  ergaan  geheelen ge-
 te vernieuwen, late  tlan  nagaan of de be-

staande, zoo  bouwkundig oogpunt van 
 waarde  niet  behouden  en

 behoorlijken
 aldus te  zal  bijdragen

 stad, die
 en vreemdeling zooveel belangrijks 

en bezienswaardigs oplevert.  waar  door  de ingezete-
nen  Gemeente-

 opdat  bevorderen 
van het  ter  stede,  het

 het Gemeentebestuur  wordt gedaan  de 
medewerking

landsche  Vlaamsche steden
 op  aantrekkings-

kracht  dan welk kunstmatig middel

Burgemeester en Wethouders, 
 V A N < >PPEN. 

/ te Secretaris, 
. F A F F . 

 E T

 f
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8.30

Agenda. 
 Opening en Notulen der  ledenvergadering. 

, waaronder  overzicht van het zomer-
reces, en n stukken. 

 Ballotage van de heeren W. G. van der  Waay cn 
(\. E. de Groot, voorgesteld door  de heeren W. N. van 
Vliet en A. A. ; J. P. , voorgesteld door  de 
heeren A. A. k en J. g Jr.; W. Pool, voorge-
steld door  de heeren C.'W . Nijhonen . . 

 Bespreking van de alsnog te houden excursie. 
 Benoeming van een lid in eene Commissie, wier  taak 

het zal zijn, in zaken betreffende bouwkunst het Bestuur 
van den Bond "  voor  te lichten. 
6. Behandeling van een schrijven van de „Permanente 
Prijsvraag-Commissie"  ter  zake van het Plan voorliet 

l t te Amsterdam. 
 Behandeling van een schrijven van het Bestuur  van 

den „Bond van Nederlandsche Architecten" , luidende 
als volgt: 
„Naar aanleiding van uitvoerige besprekingen, die in de 
ledenvergadering van onzen Bond den  Juni j.1.zijn 
gehouden over  de U bekende moeielijkheden, die bij  het 
uitschrijven van de Stadion-prijsvraagzijn gerezen, werd 
in die vergadering met groote meerderheid een voorstel 
van den heer  J. E. van der k aangenomen, bedoelende 
om voor  de leden der  constitueerende Vereenigingen 
het medewerken aan een prijsvraag niet als geoorloofd 
te beschouwen, wanneer  het programma daarvan niet 
is gecontrasigneerd door  de Permanente Prijsvraag-
Commissie. 

t Bestuur  verzoekt U dit voorstel in Uwe Vereeniging 
aan de orde te willen stellen en daarop een besluit uit te 
lokken, waarvan het gaarne te zijner  tij d mededeeling 
ontvangt."  Secretaris, 

.

1 le inschrijvin g van deelnemers aan den cursus
welke cursus aanvangt op een der  eerste dagen van < >cto-
ber, is opengesteld tot  September  e.k. 

e opgave tot inschrijvin g geschiedt mondeling of schrif-

telij k aan het bureau van het Genootschap, „Parkzicht " 
t Amsterdam. j schriftelijk e opgave ge-

lieve men, behalve naam en adres, te vermelden den 
leeftijd, het beroep, den duur  zijner  werkzaamheid als 
opzichter, teekenaar  of opzichter-teekenaar  en het reeds 
genoten onderwijs met opgave van eventueel behaalde 
diploma's. 

n verstrekt de administrateur  der  Afdeeling' 
akn genoemd bureau. 
Voor  de goede orde, o.m. met het oog op adresverande-
ring, is het gewenscht dat ook de reeds ingeschrevenen 
van hun voornemen tot herhaalde deel name kennis ge ven. 

G.

-(
1 Sl 11 1.

Gevraagd wordt: een teekening van den opengeslagen 
omslag, hoog , breed , waarbij . voor 
den rug is gerekend. 

t boekje wordt, dichtgeslagen, gemeten . 
e teekening wordt dus een weinig verkleind. 
e tekst op het voorblad luidt : 

e groepeering der  woorden is in verband met de ver-
siering vri j  gelaten, 

t ontwerp is te teekenen in zwarten inkt op wit papier. 
Uitgeloofd wordt een prij s ad — , benevens het di-
ploma van het Genootschap. 

e inzendingen moeten zijn ingekomen aan het bureau 
van het (ienootsehap in „Parkzicht" ,  lobbemastraat te 
Amsterdam, vóór of op den i s U n 1 lecember
Op de buitenzijde van elke inzending moet duidelijk het 
woord „Genootschapskalender"  vermeld zijn. Over  de 
keuze der  kleuren van het papier  en de drukink t zal de 
bekroonde inzender  adviseeren. 
Op deze prijsvraag zijn de gewone Algemeene a 
lingen van toepassing. 

e Jury wordt gevormd door  het Bestuur  van „A . et A." 
Voor  het Bestuur, 

. , _V Secr. 

E . 

Sedert onze vorige publicatic's is nog een en ander 
geschiedt, wat wij  volledigheidshalve in extenso zullen 
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releveeren. Allereerst werd onderstaand adheasie-adres 
verzonden, luidende: 

Amsterdam. Augustus
Aan den Gemeenteraad van Amsterdam. 
Geven ondergeteekenden eerbiedig te kennen dat zij 
instemming betuigen met de strekking van het adres, 
tot Uw college gericht door  het Genootschap Archi -
tectura et Amiciti a ter  zake van de voorgestelde uit-
breiding van den "  aan het -
museum. 
Zi j  betuigen deze instemming mede namens de belang 
stellenden wier  namen ter  linkerzijd e hieronder  zijn 
ingevuld, daartoe door  hen gemachtigd, wijl zij  niet in 
de gelegenheid waren persoonlijk dit adres mede te 
onderteekenen. 
Prof. . 11. Brugmans. Th. . . 
Cornell's Veth. -". W. . Poggenbeek. 

. . . W'iessing. B.J.Ouëndag. 
Albert Verwey. lierman . 
A. |. loling. A . G . Boissevain. 
C. . Elout. . Victor  Zwijsen. 

. X. d . . de Bazel. 
A. W. Weissman. f. (iratama. 
Prof.  )r. W. Vogelsang. . P. Berlage

 \'eth. 11. ("..Jansen. 
Prof. i Evers. Tjeerd . 
Anton Averkamp. . 11. W'. . 
W. t Czn. A. Salm G.

. . 
. A. X. . 

. W. F. . 
Jos. Th. f. Cuypers,B.N.A-
C. Baard. 
PaulJ.de Jongh, B.X.A. 
lan Stuvt. 
C W. Xyhoti' . 
Joh. C Breen. 

. A.J. Baanders. 
Bovendien verzondde  leer  v. 1 logentlorpteSchevenin-
gen een adres aan den d van den volgenden inhoud: 
„Tegen verderen w in den tuin van het 

m gaan vele stemmen op, van welke onder-
scheidene twee andere oplossingen aanbevelen. 
 lieronder  wordt gewezen op de ernstige bezwaren die 

beide oplossingen aankleven. 
1 )e eerste ervan strekt om in het hoofdgebouw van het 

, ten behoeve der schenkingen van den heer 
en mevrouw 1 )rucker, plaats in te ruimen, door  verwij -
dering van de niet aesthetische schilderijen. n verband 
daarmedediene het volgende: 
Toen het echtpaar  trucker  er  toe wilde overgaan ge-
deelten uit hunne kostbare en belangrijke verzameling 

 blijvend aan het m al te staan, hadden 
zij  gelegenheid er  zalen te kiezen  volgens hun bil-
lij k verlangen, de kunstwerken goed tot hun recht zou-
den komen. Zij  vonden er  slechts één, te weten zaal 
no.  gelegen in den bijbouw, die echter  onvol-
doende ruimt e  Zulks leidde tot den thans bestaan-
den , welke in  is geopend en de 
schenkingen  en  ten gevolge had, verte-
genwoordigende een handelswaarde  a  ton. 
Was evengenoemd ongunstig oordeel  den heer  en 
mevrouw  trucker  onredelijk r r  ontkennende beant-
woording dier  vraag wijs ik  het volgende. 

t  ir  de openstelling  het , toen de 
kunstwerken er  nog niet aanwezig waren, had ik ge-
legenheid het gebouw van binnen te zien. n mede-

bezoeker  gaf aanstonds de vrees te kennen dat voor 
schilderijen het licht ongunstig zou zijn wegens zijn 
schelheid; toen hij  weinig tijtl s daarna en nog voor  de 
openstelling den wereldvermaarden oculist, nu wijlen 
professor s ontmoette, verklaarde deze dat de 
lichtinval geschiedde onder  te scherpen hoek, vandaar 
te schel licht. t oordeel is sedert van wege het m 
beheer  implicit e erkend door  de aanbrenging van stel-
lingen aan de boven binnenzijde der  ramen van de tien 
kabinetjes (nrs.
en  gelegen aan de noordzijde, ter  weerszijden van 
de groote vestibule, door  welke stellingen het zijlicht 
aldaar  onder  aanzienlijk minder  scherpen hoek op de 
schilderijen valt. e blijven die kabi-
netten ook om andere redenen weinig geschikt als 
schouwzalen voor  schilderijen. En wat de zalen met 
bovenlicht betreft, herinner  ik aan het getob met de 
„Nachtwacht" , dat, onder  drang van Jozef s en dr. 
|an Veth, ten gevolge had den , die 
den zuidgevel van het m ontluistert, eene 
ontluistering, welke tot het aesthetiseh nadeel van den 
bestaanden en den aangevraagden  trucker-uitbou w in 
verhouding staat als een olifant tot een muis. 
Bij  de beschouwing van de afbeeldingen in het Bouw-
kundig Weekblad van Zaterdag  Augustus j.1., weer-
gevende den huidigen en den voorgestelden toestand 
van den Zuidelijken gevel van het m met bij-
gebouwen, zal den onbevooroordeelden belangstellende 
blijken dat de oorspronkelijke monumentale bouwwijze 
van dat deel is overgegaan in een picturale. Zulks moge 
betreurenswaardig zijn — ik deel die zienswijze, — dit 
neemt echter  niet weg dat men dien toestand, nu zij  een-
maal bestaat, rekening dient gehouden te worden bij  de 
beoordeeling van den gevraagder) nieuwen -
uitbouw. Van uit dat standpunt bezien wil het mij  voor-
komen dat het verzet ertegen van overdrijvin g niet is 
vri j  te pleiten en zulk te meer  omdat de verdere uitbouw 
zal worden toevertrouwd aan den talentvollen bouw-
meester  die al het reeds bestaande heeft gewrocht. 
Staande op voldoenden afstand om het bijgebouwen-
complex te omvatten, ontwaart het oog een profiteering 
— fijn , geestig en wonderschoon, s hand, 
die kalk en steen weet te bezielen en te doen spreken tot 
ons gemoed, heelt demonumentale pracht — aan ons oog 
ten deele onttrokken, vervangen door  picturale schoon-
heid. 

k keer  thans terug tot de beoordeeling der  zalen. 
, die zich de moeite wil getroosten om ter  plaatse 

bovengenoemde zaal no.  te vergelijken met de zalen 
in het hoofdgebouw eenerzijds en anderzijds met de 
zalen nrs.  en  van den bestaanden  trucker-uit -
bouw, zal, als hij  heeft een coloristisch oog en onbevoor-
oordeeld is, ontwaren, dat eerstgenoemde zaal als 
schouwzaal voor  schilderijen goed is, de voorzegde 
 trucker-zalen zeer goeden die in het hoofdgebouw daar-

entegen onvoldoende. 
 'iëteil en eerbied jegens onze groote kunstenaars doen 

den heer  en mevrouw r er  naar  streven hunne 
werken geplaatst te zien in zalen waar  zij  „goed tot hun 
recht komen"; daarom is het niet wel aan te nemen, dat 
zij  eene oplossing zullen aanvaarden, welke hun onvol-
doende zalen zou verschaffen in stede van de zeer goede, 
welke zij  eensdeels reeds hebben en die zij  anderdeels 
verwachten van den bestreden verderen uitbouw; zij 
zullen daartoe te minder  bereid zijn sedert dr. Cuypers 
hen, na eene persoonlijke bespreking en daarop ge volgde 
gezette overweging zijnerzijds,schriftelij k kenbaar heelt 
gemaakt zich te vereenigen met de zienswijze dat „een 

ofl'cr  gebracht moest worden"  (nl. de verdere uitbouw
„omdat daardoor  een aanwinst kon verkregen worden, 
welke tegen het offer  ruimschoots opwoog." 
Van nabij  bekend met de kunstschatten, welke den heer 
en mevrouw 1 trucker  thans nog toebehooren, en met 
hunne zeer  ernstige voornemens tot vermeerdering en 
afronding ervan, kan ik uit volle overtuiging verklaren, 
dat de in het vooruitzicht gestelde aanwinst, waarvan 
hierboven gesproken wordt, inderdaad zeer  aanzienlijk 
en kostbaar  is. 
Voor  zoover  noodig merk ik nog op, dat de noodzake-
lijkhei d van den thans bestreden verderen uitbouw, dooi-
den heer  en mevrouw  trucker  reeds is betoogd tijdens 
het vaststellen der  plannen van den bestaanden uitbouw, 
terwij l hun toen is te kennen gegeven, dat daartegen 
geen bezwaren zouden bestaan. r  dien verderen 
uitbouw wordt overigens ook voor  de toekomst voor-
zien in de noodige plaatsruimte, gelijk trouwens dooi-
den heer r  is verzekerd aan den r  van 
Binnenlandsche Zaken op eene daartoe uitdrukkelij k 
door  Zijn e Excellentie tot hem gerichte vraag; zulks 
geschiedde op eene audiëntie, waarbij  ik zelf tegen-
woordig was. 
k wijs er  nog op dat dr. Cuypers van de zijde van den 
heer  en mevrouw r steeds met de meest moge-
lijk e piëteit is bejegend. r  ik deze geheele aange-
legenheid met of namens hen heb behandeld, kan ik zulks 
op grond van eigen ervaring bevestigen. 
Overigens zij  mij  de verklarin g veroorloofd dat het felle, 
hartstochtelijk verzet der  tegenstanders mij  heeft ge-
noopt hierboven af te dalen tot beschouwingen over 
het , die uitsluitend zijn gedacht 
als verweer tegen de ongegronde beschuldigingen, 
welke den heer  en mevrouw r naar  het hoofd 
zijn geslingerd; allerminst zijn die beschouwingen be-
doeld als kleineering van dr. Cuypers, in wien ik den 
genialen bouwkunstenaar  eer, aan wien ons Vaderland 
zooveel is verschuldigd en die, in de meergenoemde 
zalen nrs.  en  van den bestaanden  truckeruit -
bouvv. schouwzalen heelt doen verrijzen voor  moderne 
schilderijen, die tot het beste behooren wat ik binnen en 
buiten Nederland ken. 
k ga thans over  tot de tweede der  voorgestelde oplos-
singen, te weten het bouwen van een nieuw museum 
buiten den tuin van het , doch in de onmid-
dellijk e nabijheid daarvan, gelegen naast het Veilig-
heidsmuseum aan de Joh. Vermeerstraat, tusschen 
de - en . r  de heer  en 
mevrouw r bovenlicht wenschen, evenals in de 
bestaande  trucker  zalen, zou tie voor  hunne schen-
kingen bestemde t in evenbetloekl m ko-
men, naar  verluidt , op de vierde verdieping.  tie plaat-
sing in de hanebalken zoude onaangenaam zijn voor 
tic bezoekers en buitendien ongewenscht ingeval van 
brand, waarmede in het onderwerpelijk geval meer 
rekening gehouden dient te worden, vermits het -
gebouw onder  ander  beheer  zou staan, tlan het daaraan 
belendende Yeiligheidsmuseum. n zouden 
tie heer  en mevrouw  trucker  tie zeer goede zalen, die 
zij  reeds hebben, alsmede de nieuwe zeer  goede die zij 
door  verderen uitbouw hopen te verkrijgen, motten 
prijsgeven voor  andere, die nog in tie lucht zweven. 
Voorzeker  zal tlan ook voor  hen gelden het spreek-
woord : „Beter  ëën vogel in de hand,dan tien in tie lucht" . 
Er bestaat tegen de tweede oplossing nog een ander 
meer  objectief bezwaar  van zeer  overwegentien aard. 
Bij  het ontwerpen en uitvoeren van het m is 
niet het noodige terrein voorbehouden voor  vergrooting 

en daaraan zijn te wijten de moeilijkheden, welke thans 
bij  tleze  trucker-aangelegenheid worden ondervonden; 
diezelfde bezwaren, doch in veel sterker  mate, bestaan 
tegen het nieuwe museum aan de Joh. Vermeerstraat, 
vermits daarbij  voor  latere uitbreidin g volstrekt geen 
terrein is gereserveerd, gelijk ik meen te moeten op-
maken uit de situatieteekening op blz.  tier  hierboven 
aangehaalde allevering van het  iouwkundig Weekblad. 
Aanvaarding der  tweede oplossing zou tlie betreurens-
waardige bezwaren binnen afzienbaren tijt l opnieuw 
doen verrijzen en tlan nog wel in veel acuter  vorm.  te 
tweede oplossing komt mij  om die redenen niet aanbe-
velenswaardig voor. 
1 te heer  en mevrouw  trucker  hebben het m 
aanzienlijk verrijk t en anderszijtls hebben zij, na moeite 
en strijd , verkregen tlat eenige schouwzalen zijn verre 
zen, die, wat verlichtingen afmetingen, alsmede wattle 
keuze en plaatsing der  kunstwerken betreft, kunnen 
gelden als modellen voor  een schilderijenmuseum op 
aesthetischen grondslag. 
 lun beider  streven is te meer  te waartleeren, omdat die 

aesthetische grondslag, gelijk tloor . Jan Veth is uit-
eengezet („1 landelsblad",  Aug.  Avondbl.,  bl.), 
in de schilderijenafdeeling van het m overi-
gens ontbreekt; dientengevolge blijven belangrijke 
schenkingen achterwege en anderzijds beantwoordt tlie 
afdeeling niet aan hare bestemming, welke in hoofdzaak 
strekt tot aesthetische vorming en opvoeding. 
Als dank voor  hunne zoo welgeslaagde en verdienstelijke 
bemoeiingen, welke zij  door  middel van den aange-
vraagden verderen uitbouw hopen voort te zetten, als 
dank voor  hunne vorstelijke vrijgevigheid gsten zij 
verzet en worden op meer  of minder  open wijze beschul-
digd van eigendunk, onredelijkheid en dwingzucht en 
tlat alles geschiedt zonder  tlat zij  vooraf gehoord zijn, 
zonder  tlat tie bestrijders hunne bedoelingen en beweeg-
redenen voldoende kennen, kortom het is „l a mort sans 
phrase". 
Zij , tlie werkelijk belang stellen in onze openbare kunst-
verzamelingen mogen zich, zonder  onderschatting der 
hooge kunstwaarde van het m als bouwmo-
nument, wel rekenschap geven, tlat bij  dergelijke gedra-
gingen de schenkers verre blijven; een niet genoeg te 
betreuren nadeel, vermits de g zóóveel moet 
bestetien aan sociale en militair e doeleinden, tlat er  te 
weinig beschikbaar  blijf t voor  aanknopen van beking 
rijk e kunstwerken, tie hooge prijzen daarvoor  in aan-
merking genomen. 
Of zulke gedragingen overigens vereenigbaarzijn met 
de waardigheid der , het is de zaak tier  Am 
sterdammers zeiven en van hun Gemeenteraad. Niette-
min zullen velen ook buiten Amsterdam verlangend zijn 
te vernemen hoe de d daarover  denkt. Weldra zal 
deze gelegenheid hebben zich daarover  uit te spreken 
bij  de beslissing omtrent tic voordracht van Burgemees-
ter  en Wethouders dd.  Juli  No.  in zake den 
 trucker-uitbouw . 

e die beslissing genomen wortlen met inachtneming 
der groote algemeene belangen tlie in het spel e 
die beslissing Nederland en zijn hoofdstad waardig
Schcveningen,  Augustus  ). v. . 

Een goed beeld ten slotte, van de stemming in den l 
geeft het navolgend overzicht: 
n de g j.1. gehouden vergadering van 

den gemeenteraad is behandeld het voorstel van B. en 
W. om aan den staat vergunning te verleenen tot ver-
grooting van tien bestaanden  trucker-uitbou w aan het 
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, en het daarbij  behoorend amendement 
van het raadslid Posthumus , om uit een oogpunt 
van stadsschoon en uit eerbied voor  het architecturale 
schoon van het m geene verdere bebouwing 
van den tuin toe te staan, maar  aan het k kosteloos 
af'  te statin het bouwterrein gelegen aan de Joh. Ver-
meerstraat naast het Veiligheidsmuseum, ten einde 
daarop een m voor  moderne kunst te bouwen. 

e heer  Posthumus s erkende dat de raad voor 
een zeer  moeilijk vraagstuk staat. E enerzijds wil de 
raad gaarne eene goede plaats verschaffen aan de 
pracht-collectie-1 )rucker, maar  anderzijds mag zij  toch 
niet voortgaan den schoonen achtergevel van het -
museum te bederven. Spr. vindt het geen argument om 
nu maar  te zeggen: die achtergevel is toch al bedorven! 
Als men een faux pas heeft gedaan is het beter  daarop 
terug te komen, dan een nieuwen misstap te begaan. 
Spr. wil zijn voorstel in twee deelen verdeelen. e 
allereerste plaats wenscht hij  te zien uitgemaakt, dat de 
tuin van het m niet verder  mag worden 
bebouwd. Toen in  de gemeente Amsterdam aan 
het k grond afstond voor  het , is dat op 
zeer  royale wijze gebeurd. t m zou van 
alle kanten te zien zijn, en om het museum heen werden 
later  zeer  breede straten ontworpen. Eerst is toen de 

l gebouwd, daarna volgde de eerste uit-
. Verder  mag men in elk geval niet gaat). 

Ten einde evenwel uiting te geven aan de groote waar-
deering welke ook Amsterdam gevoelt voor  de daad 
van den heer  en mevrouw , stelde spr. inde 
tweede plaats voor, aan het k aan te bieden een gun-
stig gelegen bouwterrein, tot stichting van een nieuw 
museum voor  hedendaagsche kunst. 
Eene tweede oplossing zou zijn eene schifting in het 

. Spr. legt er  den nadruk op, dat dr. Cuy-
pers zelf zeer  tegen verderen uitbouw gekant is. 

e heer  ter r  sloot zich hierbij  aan, en herinnerde 
eraan dat hij  reeds in  zijn stem tegen den eersten 
aanbouw r heeft verheven. e raad mag nu in 
geen geval verder  gaan. 

Prof. Fabius kon zich uitnemend voorstellen dat velen 
bezwaar  hebben tegen het denkbeeld om den uitbouw-

r  nu nog te vergrooten. n is spr. 
bereid met het voorstel van B. en W. mee te gaan. Spr. 
gevoelt veel voor  de bezwaren van bouwkundige zijde, 
al meent hij  dat die bezwaren wel wat overdreven wor-
den. j  wijst er  echter  met den heer  van p 
dat de voornaamste ontsiering van den achtergevel van 
het m gevormd wordt door  de -
zaal. En nu zijn er  verschillende andere oplossingen aan 
de hand gedaan dan die van . en \Y. r  geen dezer 
geeft solutie, omdat de heer  en mevrouw r er 
prij s opstellen nieuwe zalen te hebben met hetzelfde licht. 

n dat prachtige licht is in hel m niet te krij -
gen. Ook de stichting van een nieuw m voor 
moderne kunst geeft geene solutie, daar  de collectie-
1 )rucker  dan op de derde of vierde verdieping zou moe-
ten worden geplaatst. 

. Schoch meende dat de zaak niet zuiver  is gehouden 
e overeenkomst van i.SSo tusschen rij k en gemeente 

liet geen twijfel over. Nadrukkelij k werd daarin bepaald 
dat de tuin van het m onbebouwd zou blijven. 

t rij k heeft zich niet gehouden aan die overeenkomst, 
maar  plaatste in het plantsoen allerlei bouw fragmenten, 
oude kanonnen enz., terwij l verschillende gebouwen 
werden opgetrokken. 

t gemeentebestuur  liet na zich in den g te ver-
zetten. Toen kwam e regeering decreteerde een-

voudig aan Amsterdam dat de eenige manier  om de col-
r  op waardige wijze onder  te brengen was 

de bouw van den . s werd daartoe 
besloten, en thans vervolgen B. en \V . bij  hun voorstel 
deze gedachte in climax. e oplossing, schrijven B. en 
\ \ \ , is de eenige waarmede de heer  en mevrouw -
ker zich vereenigen, en zij  geven te kennen dat anders 
Nederland en Amsterdam zich zullen zien ontgaan eene 
zeer  belangrijke verzameling schilderijen. Spr. gelooft 
dat deze zaak te zeer  op de spits is gedreven — door  de 
regeering. j  wenscht hierbij  nadrukkelij k op te mer-
ken dat z. i. den heer  en mevrouw r geen enkele 
blaam kan treffen. 
Zi j  hielden zich vast aan de ministerieele toezegging, 
ook toen de r  bezwaren deed hooren. 
Spr. heeft voor  zich een briefj e van den heer r 
aan een zijner  amici, geschreven in t 1.1. e heer 

r  verzekert daarin, dat het hem en zijne vrouw-
alleen te doen is om goed licht en behoorlijke plaats-
ruimt e voor  hunne schilderijen. Nergens blijk t echter, 
dat hij  vasthoudt aan dien tweeden uitbouw, al verze-
kert hij  ook dat hij , bij  verwerping van het voorstel van 

. en YY\, zal overwegen wat hem te doen staat. 
Spr. brengt een woord van hulde aan den heer  en me-
vrouw , die voor  het vaderland gedaan hebben 
wat weinigen deden, en hij  zet daarna uiteen waarom hij 
den nieuwen uitbouw ongewenscht acht. 
Er zijn daarvoor  verschillende redenen. Vooreerst dat 
de bouwmeester  zelf niet wil en niet kan. Niet kan : want 
hij  kan zijn eigen werk niet verder  bederven. Trouwens, 
hij  staat in zijn oordeel niet alleen. e jonge van y 
denkt ook ongunstig over  verderen uitbouw en desge-
lijk s oordeelt onze directeur  van publieke werken. Ten 
einde echter  zoover  te gaan als kan in het uitspreken 
van waardeering voor  de vorstelijke gilt van het echt-

. het voorstel-Posthumus . 
e heer  YVibaut verklaarde het voor  een groot deel met 

den heer  .Schoch eens te zijn. 

n geen der  stukken wordt gezegd dat de heer  en me-
vrouw r de uitbreidin g van den r 
de eenige oplossing vinden. Zij  hebben slechts verlangd 
dat de door  hunne schenking verkregen schilderijen zóó 
geplaatst zullen worden, dat de kunstvoorwerpen vol-
doende tot hun recht komen. Zelfs is het niet zeker  dat 
de lichtinval in den nieuwen uitbouw gelijk zal zijn aan 
dien in den ouden. Spr. heeft daaraan dezer  dagen door 
een deskundige redelijken twijfel hooren opperen. Spr. 
gelooft niet dat het zoeken van een andere oplossing 
dan die welke B. en VV. aan de hand deden, ten gevolge 
zal hebben dat de nieuwe r  ons land 
en onze stad onthouden zal worden. Ongewenscht acht 
spr. het, heden het eerste gedeelte van het voorstel van 
den heer  Poslhumes s aan te nemen. Beter  oor-
deelt hij  het om de regeering te verzoeken in het -

m eene schifting van schilderijen tot stand te 
brengen, zooals dr. Jan Veth heeft aanbevolen. j  acht 
het zeer  waarschijnlij k dat dan voldoende ruimt e zal 
worden gevonden, waarin de schilderijen van den heer 
en mevrouw r kunnen worden geplaatst, vol-
komen op de wijze welke zij  verkiezen. Spr. zou willen 
voorstellen aan B. enYY. te verzoeken zich in dien geest 
tot de regeering te wenden. j  wenscht echter  aller-
eerst van B. en W. te vernemen of dergelijke stappen, 
blijkens hunne ervaring, overbodig zouden zijn. 

e heer . de Vries, eveneens een motie aankondigend, 
sprak zijn hooge waardeering uit voor  de nieuwe schen-
king , maar sloot zich verder  aan bij  het betoog 
des heeren Posthumus s en Schoch. n geen geval 
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mag verderen bijbouw worden toegestaan, en zelfs zou 
hij  den eersten uitbouw willen wegnemen. r  moet 
met de g onderhandeld worden. 
Spr. stelde daarop mede, namens de heeren Boissevain 
en e Jongh, eene motie voor, waarin de , op hoo-
gen prij s stellend de tweede royale schenking van den 
heer  en mevrouw , B. en \Y. uitnoodigt in over-
leg te treden met de regeering en den heer  en mevrouw 

, ten einde te verkrijgen, hetzij  plaatsing van de 
collectie in een afzonderlijk gebouw, hetzij  door  ontrui-
ming van eenige zalen in het . 
Wethouder t gaf een overzicht van de geschie-
denis der  zaak. Aanvankelijk hadden de heer  en mevr. 
 )rucker  het denkbeeld om hunne geheele collectie in het 

m bijeen te brengen. Naast de roemruchte 
e school wilden zij  de glorieuze, moderne 

Nederlandsche meesters plaatsen. t idee om hiervoor 
een afzonderlijk gebouw te stichten was hun niet welkom, 

t onderzoek leerde echter  dat er  geene ruimt e zou zijn 
te vinden in het , waarom de heer r 
genoegen nam met een uitbouw. Echter  niet dan nadat 
een der  ambtenaren hem, in het bijzij n van dr. Cuvpers, 
verzekerd had dat het in dien uitbouw niet aan ruimt e 
zou ontbreken. Uitbreidin g zou te allen tijd e mogelijk 
zijn. Toen eenmaal de uitbouw tot stand was gebracht 
bleek dat de lichtinval bijzonder  mooi was. Nergens in 
de wereld heelt de heer  irueker  zulk een gunstige ver-
lichtin g aangetroffen, en hij  houdt daarom vast aan uit-
breiding van dien uitbouw. Staat men de uitbreidin g niet 
toe, dan zal het zeer  de vraag zijn of de schenking door-
gaat. Wellicht dat de schilderijen in eene andere stad in 
Nederland zullen worden geplaatst, maar  in elk geval 
ontgaan zij  Amsterdam. 

Spr. wijst erop dat dr. Cuypers aanvankelijk geene be-
zwaren heelt doen hooren tegen den nieuwen uitbouw. 
Alt h ans dit bleek in een mondeling gesprek dat de bur-
gemeester  voerde met spr. Echter  heeft dr. Cuypers 
niet voldaan aan de uitnoodiging om deze meening latei-
schriftelij k te bevestigen. 
Er schijnen toen andere invloeden tuin het werk tc zijn ge-
gaan. Spr. blijf t zich intusschen op het eerste oordeel van 
dr. Cuypers beroepen. t aspect van het hoofdgebouw 

zal niet geschaad worden, en spr. had dan ook verwacht 
dat de raad met enthousiasme het gevraagde offer  zou 
brengen. n bouw van een afzonderlijk museum be 
geeren de heer  en mevrouw r niet. Zij  willen 
hunne collectie doen aansluiten aan het . 

n zijn niet zoo heel jong meer, en zij  wenschen dat 
hun ideaal bij  hun leven verwezenlijkt wordt. En de 
bouw van een nieuw m zou langen tij d vorderen. 
Ook de voorzitter  sprak nog een woord van aanbeveling 
voor  het voorstel van n W. s 

s is reeds door n W. zei ven aan den heer  en 
mevrouw r overgelegd, maar  zij  konden zich met 
die oplossingniet vereenigen. t wat betreft de stichting 
van een afzonderlijk museum. Wat aangaat het denk-
beeld van dr. Jan Veth om in het m eenige 
zalen te ontruimen heeft spr. inlichtingen gevraagd aan 
den hoofddirecteur  van het . Voor  de ge-
heele collectie-  )rucker  zou noodig zijn  uj' j  strekkende 
meter  zaalruimte, en de eenige zaal welke thans in het 

m beschikbaar  zou kunnen worden gesteld 
biedt slechts  strekkende meter. Er zouden dus in het 

m tien zalen moeten worden ontruimd, dat 
is een geheele vleugel zonder  de kabinetten aan de voor-
zijde. 

e heer  Wibaut diende een motie in. waarin de raad, 
van oordeel dat alle maatregelen genomen moeten wor-
den om te waarborgen dat de schilderijen en kunstvoor-
werpen, geschonken door  den heeren mevrouw r 
voldoende tot hun recht komen; van oordeel dat deze 
voorwaarde waarschijnlij k is te bereiken door  schifting 
in het , en zoo noodig in verband daar-
mede de stichting van een nieuw historisch museum ; 
van oordeel dat deze oplossing moet worden verkozen 
boven uitbreidin g van den , . en W. 
uitnoodigt zich in verbinding te stellen met de regeering 
en den heer  en mevrouw , en B. en W. machtigt 
om den benoodigden grond aan te bieden. 
n verband met beide moties werden de beraadslagingen 

hierna geschorst. e twee voorstellen zullen eerstin 
het Gemeenteblad worden opgenomen. a zal de 
gedachtenw isseling in eene volgende vergadering her-
vat worden. 
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n begin i j  zijn tie e opgravingen in 
(Griekenland onder  leiding van  'rol . . C. \V. Vollgralf , 
uit Groningen weder  vervolgd. 1 >e laatste waren in
geweest, de eerste in  terwij l in  en  even-
eens opgravingen gedaan werden — zootlat thans voor 
dc vijld e maal de werkzaamheden begonnen zijn. 
Aanvankelijk reeds koos Prof. Vollgral f tleze streek 
n.1. Argos, als arbeidsveld, daar  het toch ging bij  hem 
om een onderzoek in te stellen naar  oud-( Griekschen 
stedenbouw. 
Argos als een der  voornaamste centra van den Pelopon-
nesus in de oudheid, gelegen aan den grooten handels-
weg — welke liep en nog  van Nauplia.overTiryns-

e naar  Corinthe, was reeds vroeg tot 
bloei gekomen en tloor  zijn ligging van strategische 
waarde vóór de Argievers, die voor  een deel de vlakte 
bewoonden. 
Wel is waar  zijn het heden ten dage geen groote tempel 
resten of andere monumenten, die den bezoeker  in 'toog 
vallen - en zouden opgravingen dus hier  niet geven 
direct groote schitterende architectuur  overblijfselen 
of machtig beeldhouwwerk, maar  daarentegen moest 
Argos voorzeker  onder  den grond nog voortleven voor 
tie cultuurhistori e in 't algemeen. t daarom vroeger 
misschien iets op tien achtergrond geschoven, wijl het 
bovengronds bijna geen gebouwen meer  toonde ; voor 
den ernstigen onderzoeker  moest het echter  resultaten 
geven, tlie hem instaat stellen dieper  in te dringen in het 
stede-leven tier  oude (Grieken. 
Argos ligt te midden van een vruchtbare vlakte, (vrucht-
baar  zoolang kunstmatige besproeingen voldoende wa-
ter  over  het land verspreiden) aan drie zijden is tleze 
vlakte begrensd tloor  het bergland, aan de vierde zijde 
Zuid bespoehl door  tie zee  golf van Nauplia). Twee 

heuvels beneerschen Argos en zijn de natuurlijk e burch-
ten aan wier  voet tusschen beide in, de stad zich ont-
wikkelde. 

e eene is de + . hooge , de andere de 
.  Aspis altlus genoemd naar  haar  schild-

vorm). e hebben tlan ook vroegtijdig nederzettingen 
gehad. t is op de Aspis, waar  de opgravingen het 
eerst begonnen zijn en welke vele vondsten van neder-
zettingen gegeven hebben : van af den prehistorischen 
tij d tot en met den Byzantynschen tijd . e opgra-
vingen zijn reetls gedeeltelijk gepubliceerd — terwij l 
het laatste gedeelte ook spoedig gereed zitl zijn. 
Belangrijk zou nu  worden het vroegere marktplein 
iagora) te ontgraven. r  waar  het middelpunt van 
het gemeenschapsleven der  otitic stad gelegen was en 
zij  haar  groote bouwwerken had opgericht waarvan 
Pausanias er  in de  helft  eeuw na Chr. nog zeven-
tien noemt. 

l reeds vóór  door  Prof. V . deze plaats ver-
moed wertl en als zoodanig een stuk grond onteigend 
was (juist buiten de tegenwoordige stad gelegen, onge-
veer 2 . groot) kon nog op het eind der  expeditie 
van  tlit vermoeden bewaarheid wortlen door  het 
vinden van den eersten tempel. 

l de staat tlit onteigende voor  archaeologische 
doeleinden en de kosten dus geheel voorde  lollandsche 
opgravingen kwamen, had diezelfde staat het in dien 
tusschen tij d n.1. na  weer  verpacht en groeide er 
wat schrale gerst op; echter  zoodra de oogst binnen 
was, waarmee men zich blijkbaar haastte toen men 
hoorde tlat de opgravingen weer  zouden beginnen, was 
het vlakke terrein gereed ontgraven te wortlen.Jammer 
dat men te gelijk met het bebouwen van het land ook 
kans gezien had enkele kolommen, welke verder  op 
stonden in voorloopige onderzoek sleuven, stuk te 
slaan ; wat de tij d in meer  tlan  eeuwen niet heelt 
kunnen tloen hebben de boeren in zes jaar  tij d nog welen 
op te knappen. 
Thans is de onderbouw van den eersten tempel geheel 
ontgraven.  lij  bestaat uit een fondament van z.g. poros-
steen en een stylobaat met wanden van een hier  veel 
voorkomende grijs-witten kalksteen, welke zeer  lij n van 
structuur  is. Gemiddeld ligt de onderste laag der  fun-
deering . onder  den tegen woordigen grondslag— 
welke in de oudheid . lager  was, zootlat het 
fundament + . onder  het toenmalige niveau lag. 

j  benadering (het geheel is nog niet opgemeten meet 

de tempel  voet, ide voet van Argos is ) 
t zijn voornamelijk den Zuid- en een gedeelte van den 

(lostwand, die het best bezwaard bleven, zoodat hier  de 
fundeering, het stylobaat en een gedeelte der  recht-
standsmuren te zien zijn, te samen tot een hoogte van 

, zijnde dus nog . onder  den tegen woor-
tligen grond. 
1 let fundament bestaat uit groote blokken poros, die 
gemiddeld .  voet) zwaar 
zijn ; zij  kwamen niet in het zicht en waren daarom ruw 
bewerkt, echter  wel rechthoekig en zuiver  op maat. 

n volgden vier  lagen kalksteen, ieder  hoog  voeten 
gemiddeld  voet lang bij  voet breed. e onderste 
laag was gedeeltelijk onderden grond en daar  tlan ook 
ruw behakt, terwij l het in het zicht komende gedeelte 
lij n geschuurd was, evenals de overige traps-gewijze 
telkens  voet terugspringende lagen. Zij  vormen het 
terras waarop de eigenlijke tempel verrijst . e treden 
echter  hebben aan de zijkant een kleinere aantrede 
(+ ' . voet) dan aan de voorzijde. 
Op dit stylobaat stond aan drie zijden een muur, die dc 
ruimt e omsloot waarin zich het groote beeld bevond. 
 leze wanden zijn geconstrueerd uit twee-dik kalksteen-

blokken ieder  voet zwaar,  voet hoog en gemiddeld
voet lang. Telkens goed verankerd onderling, vormen 
zij  voorzeker  een degclijken muur  maar  toch ziet men 
uit tleze manier  van werken weer  dat zij  zoo min moge-
lij k voegen wilden maken aan de buitenzijde om wellicht 
den schijn te geven groote blokken gebruikt le hebben, 
antlers hadden zij  als de n toch wellicht de stee-
nen meer  op hun plat gelegd.  let staand leger  wat ze 
hiendoor  kregen zal toch niet tc prelereeren zijn boven 
een liggend leger, al vriest het hier  ook niet stuk. Zelfs 
hebben ze tic steen niet een regelmatig verband geplaatst 
over  de dikte van de muur.  le bewerking van de steen 
aan tic buitenzijde is een manier  die veel hier  voorkomt, 
en die doorsommigen beschouwd wordt als een voorloo-
pige wijze van afwerking n.1. aan de vier  zijden is de 
steen omlijst dooreen rand van varieerende breedte (van 

. toto.aS ) welke lij n gefrijnd is. t overblijvend 
gedeelte is ongeveer . hooger, bijwijz e van vlak 
kussen gebouchardeerd. Sommigen zien in het kussen 
slechts 't vlak welke den steen tegen beschadiging zal 

behoeden zoolang hij  niet op zijn plaats zit, om later 
wanneer  alles gereed is, alles onder  de rei te bekakken 
en te schuren. 
n het midden van de binnen ruimt e ligt op twee zware 
blokken poros gefundeerd, tic vierkante bases van kalk 
steen voor  het beeld. 1 leze basses is  voet hoot"  en heelt 
een oppervlakte van  voet. t beeld zelve is ver-
dwenen, hoewel van een groot marmeren beeld een g 
ment van den kop (voorhoofd, oogen en neus) en tul van 
stukken van het lichaam gevonden werden. 

r  waar  zijn de zuilen en hoofdgestel-blokken, dakbe-
dekking cn versierende deelen van den bovenbouw? 

e worden in groote menigte teruggevonden in de 
muren van bouwwerken der  latere bewoners van de 
vlakte. Of deze klassieke tempels verwoest zijn gedu-
rende oorlog ol invallen van andere volken (o.a. de 
Gothen op 't eind der  eeuw) opdat ze vervallen 
zijn tloor  den tij d en gesloopt; zeker  is het dat ook weer 
tli t gebouw laat zien hoe een nageslacht als tic Byzantij-
nen en later  hier  ook de Eranken en Venctinnen den 
onderbouw benut hebben voor  't optrekken hunner  wer-
ken, tlie zoo'n schriel contrast vormen met die welke 
eens de lijnt - geest der  1 tellenen schiep. 
Zoo ziet men de verschillende perioden duidelijk van el-
kaar  gescheiden in dit bouwwerk. Aan de zuidzijde ziet 
men een zwaren n pijler  van baksteen, welke 
zich op regelmatige afstanden langs den geheelen zuid-
muur vertier  herhaald. Ze vormen tic steunpunten van 
bogen die in den n tij d een arcade vormden. 
Tegen deze pijler  ziet men de blokken kalksteen welke 
tot tien oorspronkclijken cella muur  behoorden. 

e tegenoverliggende noordmuur is uit later  tij d en ge-
heel uit bouwfragmenten opgestapeld. Vreemd zijn de-
talrijk e dwarsmuren eveneens uit bouwfragmenten op-
gestapeld en met aarde aangevuld. Ze dateeren uit veel 
later  tij d tlan de Grieksche en e periode. 

k is thans reeds een bestemming hieraan te geven. 
Onwilkeuri g denkt men aan de zooveel andere berg-
ruimten op a in 't paleis van s te s ook 
in  'elphi zag ik een kleinen tempel welke vele dwars-



3 02 

muren uit later  tij d had'. Verschillende gegevens wijzen 
uit dat hier  niet aan steunmuren van de vloer  gedacht 
moet worden. 
Nadat alles van den tempel ontgraven was, kon men be-
ginnen de verschillende fragmenten te verzamelen en 
enkele hootdgroepeeringen te maken en wel die vaneen 
poros-bouw, een kalksteen bouw en een marmerbouw. 

e tij d wits thans nog te kort om de opmetingen en be-
schrijvingen reeds vast te stellen, echter  enkele alge-
meenheden werden genoteerd o.a. waren de poros-blok-
ken bedekt meteen verflaag,zonderornamentale ver-
sieringen (voorzoover  men kon nagaan .  >e trig l ypht-n 
en metopen waren blauw (kobaltachtigk e metopen 
zijn dikwijl s versierd geweest met bronzen platen waar-
van nog verschillende sporen aanwezig zijn cn op vele 
plaatsen de bronzen nagels waarmee deze vastgehecht 
waren, gewonden worden. 1 )e kroonlijs t blokken zijn aan 
den onderkant van den voorsprong tusschen de platen 
met de z.g. druppels, rood gekleurd bruinachtig rood . 

t is slechts de eerste tempel die thans blootgelegd is 
en die een keur  van architectonische fragmenten gege-
ven heeft waarbij  gevoegd moeten worden de kleinere 
en grootere beeldhouwwerken, kunstnijverheid voort-
brengselen, munten en een aantal inscripties. t men 
dat hier  nog in de  eeuw na Chr. een zeventien tem-
pels aan dit marktplein gelegen waren, behalve andere 
gebouwen, dan valt nog veel hiervan te verwachten. 
Augustus  A.

G VOO N  -
GEBOUW EX EEX  T E . 

t programma dezer  prijsvraag waarbij  staat dei-
eenheidsprijzen van de bouwmaterialen, situatietceke-
ning en  foto's - is ter  leestafel gedeponeerd. 

e inlevering der  projecten is bepaald op uiterlij k i , 
cember  Als prijzen worden uitgeloofd: i e prij s 

 francs,  prij s  francs,  prij s  prijs . 

G X E 1 E 
. 

Van  tot en met  September  wordt in de . 
g — Witt e de Withstraat — een expositie ge-

houden van bouw aardewerk en ontwerpen voor  bouw-
beeldwerk van Willem C. Brouwer  te , bene-
vens eenige werken van W. . 

EEN W . 
Verschenen is het eerste No. van „Gewapend beton'\ 

d voor  beton- en gewapend-betonhouw, onder 
hoofdredatie van den civiel ingenieur  B. A. Verhey. e 
inleiding zegt o.m. : „E r  zal naar  gestreeld worden be-
schrijvingen op te nemen van belangrijke uitgevoerde 
werken; evenwel zullen ook kleine werken worden be-
schreven, ten einde de belangrijkheid van het materiaal 
op velerlei gebied te kunnen aantoonen". 

g is toegezegd uit ë en Z.-Afrika . 
Uitgever  is de firm a . Veen. e prij s per  jaargang 
franco p. post bedraagt

V A N . 

. 
.

.
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.  zal gehouden 
worden op 8 . des avonds te 
8.30  in het

Agenda. 
n Notulen der ledenvergadering. 

n en n Stukken. 
e van tic heeren  ( . van tier  W'aav, ( \. E. 

de Groot,! . , W.  en P  Smit als gewone 
letlen van het (Genootschap. 
 Benoeming van een lit l in eene Commissie, wier  taak 

het zal zijn, in zaken betreffende bouwkunst, het  lestuur 
van den Bond „  leemschut"  voor  te lichten. 

 Behandeling van een schrijven van de Permanente 
Prijsvraag-CQmmissie ter  zake van het Plan voor  het 

l t te Amsterdam. 

6. Behandeling van een schrijven van het Bestuur  van 
den „Bond van Nederlandsche Architecten" , welk schrij-
ven ter  kennis van de leden is gebracht ontler  punt der 
agentia van de voorgaande vergadering. 

g en sluiting. 
T Als buitenlid wenseht tot het Genootschap toe te 

treden tk- heer . . C. Nicolai, w. i., te Utrecht. 
 re Secr. 

.
T. 

 le inschrijvin g van deelnemers aan den cursus
welke cursus aanvangt opeen tier  eerste tlagen van* Jeto-
ber, is opengesteld tot  September  e.k. 
 )e opgave tot inschrijvin g geschiedt mondeling of schrif-

telij k aan het bureau van het (ienoi itschap, „Parkzicht" , 
 lobbemastraat, Amsterdam. Bij  schriftelijk e opgave ge 

lieve men. behalve naam en adres, te vermelden den 
leeftijd, het beroep, den duur  zijner  werkzaamheid als 
opzichter, teekenaar  ofopzichter-teekenaar  en het reetls 
genoten onderwijs met opgave van eventueel behaalde 
diploma's. 

n verstrekt de administrateur  tier  Afdeeling 
aan genot-nul bureau. 
Voor  de goetle orde, o.m. met het oog op adresverande-
ring, is het gewenscht dat ook tic reeds ingeschrevenen 
van hun voornemen tot herhaal tic deelname kennis geven. 

,

e tic bespreking in dej< ingste ledenvergadering 
deelt het Bestuur  mee. dat op  en  Sept. e.k. door 
een groep architecten een bezoek wortlt gebracht aan 
bovenvermelde Tentoonstelling. t vertrek heelt 
plaats op  Sept., des morgens te  uur. uit Amsterdam. 

n verstrekt het Secretariaat. Zie verhande-
ling op pat;.

( ' lENOOTS l  A l ' s l

 voorzitter, de heer  Baanders, opent met een kort 
welkomstwoord deze eerste vergadering na het zomer-
reces, waarna de notulen der  laatste gehouden verga-
dering worden gelezen en na kleine aanvulling wortlen 
goedgekeurd. 
Onder  de ingekomen stukken komt o.m. voor: a. een 
brief van den bond  lecnisehut welke later  zal wortlen 
in behandeling genomen  b. . van de commissie tot op-
richten van een gedenkteeken op het graf van wijlen tien 
heer  |. .  >e voorzitter  zou gaarne hierover  het 
oortleel tier  vergadering vernemen, tlie, na korte be 
spreking, het bestuur  machtigde in evenredigheid van 
de draagkracht der  kas, eene bijdrage hiervoor  beschik-
baar  te stellen. t monument zal belangeloos wortlen 
ontworpen tloor  tien heer  W . t Czn., vriend van 
tien overledene. 
e. . van tie Amst. Commissie van plan  steun bij 
tic volvoering harer  plannen, speciaal wat betreft het op 
richten van een monument op den . e voorzitter 
licht een en antler  als lit l dier immissie nader  t<  diich 
zou het nemen van een besluit gaarne verdaagd zien tot 
een volgende vergadering op grond van eene bespre-
king, tlie hij  een tlezer  tlagen over  tlit punt zal voeren. 

 heer  Weissman zou gaarne even tic vraag gesteltl 
zien ol er  weer  een monument moet komen op tien  kim 
zoo het thans bestaande verdwijnen kan. Zou dit geen 
afbreuk tloen aan het paleis?  >c heer l zag liever 
eerst tie vraag gesteltl: wat voor'n plein krijgen
alvorens een monument te gaan ontwerpen vooreen 
plein tlat nog absoluut niet vastgesteld is. Bovendien 
acht spr. het oprichten van een monument niet urgent. 
Voor  welk doel zou tlat moeten zijn? Na een [O jarige 
onafhankelijkheid gaat men daarvoor  toch neen monu-
ment meer  oprichten, en laten we niet vergeten, het mo-
nument dat thans op den  >am staat gedenkt dat feit al. 
Overeenkomstig het voorstel des voorzitters wordt de 
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verdere bespreking tot een volgende vergadering aan 
gehi luden. 
f hansgeeft de vo< irzittereen uitv< >erig  iverzicht van het 
 imerreCes,  het volgende  mtleend: 

Tot op heden  het (ienoot-
schap toe. liet  zich onledig met de voor-
bereiding  excursie; met de regeling  Genoot-
schapsprijsvragen  de jur y is samengesteld 
uit de heeren  ie Jong, .d. Pek, Nijhoffen Berlage.

 de programma's  gepu-
bliceerd ; met den ,  nog in volle 

 met een adres-beweging aan alle , — -
partementshoofden,  het uitschrijven  prijs-
vragen voor  tie
bieding van  )r. Cuj  waarvan de 
voorzitter  verslag  ; met de , 

 de  en met de
lijst van  houden van voordrachten 

 uitgenoodigd. Voorts  de
 nog aan de  en  (ordrecht gehoudene en 

 het
welke  einde  te Arnhem nogmaals 

 verschillende  corporation
worden  de Stucadoorstentoonstelling te 

-Jaar-
lijksche
die  aan de plannen voor 
het  die

 alhoewel
geplaatst  wekt nog eens  deelname op. 
Tenslotte passeeren het  en de Cursus 11.
(die op  Nijhoff van

 de
de mededeeling, dat  „Parkzicht "
verlengd  dit welverzorgd  te

 gaat  van
 J.  G.  Waay, G. E.  Groot. 

|. P. s en \\' .  tlie
 worden

t benoemen
 wordt toteen volgende vergadering aange-

houden,  voordracht van  gaarne 
 houden

medegedeeld  Vredespaleis voortaan voor  bezoe-
ken  let

 getreden  directie
 dadelijk bereid verklaarde deleden

 demonstreeren. 
 verzoek  vergadering  Bestuur

 tic vaststellen op Zater-
dag  < r  Eveneens  het plan

e  Gratama,  vergadering 
 momenteel aldaar  gehouden wor-

dende  >< »gst  mededeelingen 

f
 bev. der  Bouwk.  Sept.

Besl< iten  < »rdt  < irgaaneenopr» iep  dit  daagsch 
uitstapje

 de orde punt  der  agenda: behande-
ling  c.  het 

 Breed-
voerig wordt  gedachten

 reeds
 vergadering  Woensdag

gedachtenwisselingen
 de voorzitter  onderdankzegging 

gadering. . . 

S
1 )< F  2 ;, 28 SEPT. 1 9 1 2. 

1 j
 Septembervergadering  1 lusseldorf 

 daaraan
e vergadering-excursie is bepaald

 en  September. 
 >e

 einde  nader
 „Ausstellung"

 lür  verband
 volgende

: 

 _'./ September. 

 11. v. 111.  in
-allee). 

 11. v. 111.  u.  Bezoek  Stfldteausstellung 
in
Bezichtiging

 uur 11.111. -

Voorloopig
. ;

Oberlandesgericht. . ;
brug;

 Obercassel. 
; 

. 
 standbeeld;

 Stadhuis. 
 Volkshaus. 

Berger-Ufer. Blik op

 Spec
Wasserstrasse.  vijver . 

; Elisabethstrasse;  'rovinzial Stiin-

 1  )i-
rektion; ; Schauspielhaus. 
Breitestrasse. e - Stahlhoi; r  het 
Verein  leutscher  Eisenhüttenleute; ;  liscon-

Alleestrasse (< lostzijde). ; 
 „Breidenbacher ; WarenhausTietz 

 standbeeld. 
Westzijde  Stadttheater; lismar 

; ;
r  Tor , ,

Blik op de „< Gouden Brug'' . 
 Stadttheater. 

-standbeeld; 
dowplein met schadowbuste. 

. Vóór het
 Bureau  de r 

en ;  de n 
Bank ; Telegraafkantoor:
Graf  Platz,

 de

 en 

 in , 

'savonds.  (groote
 Aderstrasse. 

 oensdag 23 September. 
ouurv.m.—r uur n.m. Bezoek  de

 met Groep
1 2 uur  in het

 het

 te logee-

hotel,
strasse  en 

 alle  Er zijn
 (Wil -

 Bis-
 geleerd

 worden
 en

met l ,
 of 6  8  'alast 1 [ótel, -

 'arkhótel
 Platz,

aan de  löteldirecti e zelf.  laatst  wordt met 
het oog op het Congres nog aanbevolen  „betaalel 
antwoord" . Postzegels van  Pfennig zijn aan  post-
kantoren  te  wel verkrijgbaar . 
( . 

 aardige, geïllustreerde gids in  lollandsch, geti-
teld f aan den s verkrijgbaa r  a

 Verkehrsverein, (  Adolfstrasse,  dicht bij
Centraal  gids is  geen  Een 
handige
seldorf und Umgebung", beh<»irend tot  bekende (rrie-
hen'sche .  pf. Overal verkrijgbaar , 

 durch  und
 flinke, duidelijk e kaart. 

'rij s  pf. 
* * 

G T E . 

 leze  belangrijke en
verdeeld  groep . Stiidtebau; . 
Einrichtungen  die Gesundheit; . Einrich -
tungen  die ; .
en groep V.  Voor de indeeling van het Ten-
toonstellingsgebouw  wij  volgende week de platte-
gronden  het geheel en van de groepen, waarin ook 

 vermeld zijn, te plaatsen. r 
 wordt . besproken. 

Besoekaan Groep : Stiidtebau. 
 leze  onderverdeeld in: 

A.
 Stadtbild. 

.  leimatschutz. 

. z
 Friedhofsanlagen. 

F.  (riünanlagen. 
 tallon aufnamen. 

11. Bodenpolitik, met de

b. Bauordnung und Bauzonenteilung. 
c.  der  (
d. Erbbaurecht, Wiederkaufsrecht, g 
als bodenpolitische . 

é ® ® 

6

9-5» -5« 
.53 

1

. 

Staat spoor. 
Amsterdam C S . . . 
Amsterdam W.P. . . 
 )en  laag 

m . . 
Utrecht C S 
Arnhem 
1 f 

Huil.  Spoor. 
1 laarlem 
Amsterdam C S . . . 
 >en  laag 

m .P. . . 
m Beurs . . 

Neuss 
f 

- bctcekent doorgaande rijtuigen . 
r beteekent restauratiewagen. 

e reiskosten bedragen enkele reis, respectievel 
 en  van m ƒ  en /

van Arnhem ƒ  en ƒ

+ 
9 @ + 

 Amsterdam 
 en

file:///dollstrasse
file:///d0lfstrasse9i
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e. Bodenaufschiessung  Bauland fur -
nungsbau durch die . 
. Verschiedenis. 

g. Bauberatungsstellen. 
t is  onze bedoeling  het tentoongestelde in /e 

groep,  groote tentoonstelling op zich zeil
te  Wij  willen  wijzen,
opwekking van de excursionisten,  deze hoogstbe-
langrijk e  te gaan zien,  het

 leidraad  dienen. 
Binnenkomende in de hoofdvestibule van het
bevindt  links groep  het  onderdeel: 
BebauungsplUne und Wegekartenin Zaal cjisonder-
gebracht. 

 Zaal  een  voor-
stellende  Översichtsplan run de hoo/dverkeersivegen 
inhei  de streek, waarin al de tentoon-
stellende steden ,  Essen, n 
i. g enz. voorkomen. t rood zijn hierop 
de bestaande straatwegen, die de  onderling ver-
binden,  Een  van  zeer  kronke-
lende  welke  a . breed zijn. Vroeger, toen 

 vrachtverkeer  plaats vond,
 slingerende  voldoende. t de 

 van nijverheid en industrie
 spoorwegen het stratenverkeer  verlicht. 

Echter  is  ongeveer  io jaren het  en auto-
verkeer  toegenomen, met hel

 onvoldoende
 laarom wordt door  de „Aufsichtsbehörden"  < iverwogen 

 nieuwe  verbindingswegen  j . 
 beide  den n op

verkeer  de  en
havens en  op de

 )it is  zullen daarbij 
moeten  verlegd, rivieren met  vele
gekanaliseerd of verplaats, enz. 
Een belangrijk voorbeeld  dezen  biedt het dubbele 
relü'/inodel van de Stad //mum  est/. \2)  het

 de  >e  geven  van de 
 en de  weer, vóór en  de uitvoering

de volgende werken:  >e om de  loopende Ahse
bij  hoogen waterstand de stad geregeld  water; 

 te verbeteren wordt de  naar  het Oosten 
verlegd en het vrijloopende land voor  hoogwater  be-
schermd; kronkelende  .ippe wordt op  geschoven, om 

 te  .ippe  verder 
worden tegelijk met  verbouw van het  de 
sporen  gelegd, ten einde door  onderdoorgangen 
vi lor schepen eene verbinding van  het nieuwe 
havengebied te verkrijgen.  verband met deze werken 

 het vrijgekomen Ahse-terrein metdeoude  ,ippe-
beddingtot  worden vervormd. 

 een  uitgeschreven; de bekroonde 
ontwerpen  het  vlak tegen
modellen (3). e  prij s  het plan) vertoont een 
g< irdel  >en met  ipenbare gebi luwen, dieaan het

 en  gezichtspunten geven; 
daarenbi iven een goede onderbreking  de
de Z.O.  door  een

 van
 in de oude  eiland. e 

verschillen  en trappen gebruikt. An-
dere  voor  die met  ,,l )enk
dieZukunft"e n „Fruhlingswehen"  verti ionen uitstekende 

 fraaie straatbeelden, met een juiste groe-
peering en  goede verbinding met de omgeving. (4) 

1  1 k
 is

zeer
heid

 Borbeck
 rech terachter  wand  de zaal. r  wij 

Oostelijk  de Friedenstrasse
-

kend is  dat  middel 
 van  Om  zijn

 ligging

r  aansluitenden wand,  de 
Gartenvorsladt an der Donnerkule le Hagen i.

 (6).  landhuizen. <  het
teau bevindt  met  en inte-
ressante e tuinmuur  is ge-
deeltelijk  de  teruggezet, om zoodoende een 

 enkele gebouwen  te
e  door  groepeering tot elkaar 

 om het  dc
 vermijden.' 

 geheele
 opgedragen, östhaus,

,  stichter  het
 kunst  landel ïewerbe, heeft dit voorgesteld, 

 het  inzicht
heid  stadsdeel,
worden, als  het beheerscht. 
Een  zeker

 het  vlak  afbeeldingen en 
 deze geven een interessante

 van de „ri jhuizcn

Gewoonlijk wordt
 verkaveld;de  hoewel vrijstaande,komen 

te dicht  soms met tusschenruimten van 4
t  is dat

 de zijgevel  de achtergevel 
 gemaakt. Ook wordt denatuur-

aanleg  de villas te  en  het 
 aanzicht

 er,  te Essen, naar  gestreefd rij -
huizen te verkrijgen , met hier  en daar  openingen voor 
door-luchting  het blok-binnenste of voor  doorkijk . 

 villa terreinen gereserveerd,
zóó, dat het terrein  de  vill a ruim is. t 
bebouwingsplan  de Brülinghaushofvertoont deze 
rij-huizen ;  hebben meest een gestrekte rechthoekige 

 vrijlatin g  de smalle zijden. 1 legroenvlak-
 hebben gedeeltelijk rand-bebouwing,  het dui-

delijkst bij  afb.  te  is.
 het lawaai en stof der  straten tamelijk 

wel afgesloten. 
 >e  vertoonen het nieuwe Essen, straathoekop-

lossingen,  ing  straten,
 voortgezet. 

Wij l het  leden  het Bestuur  niet volledig was, 
 de  van

daarin voorzien, welke  door  dien heer  aan-
vaard werd. 
 )oor  werd  vergadering medegedeeld 

 de
 et  vergade-

 A."  te  zal

 exem-

e  de

 werden
 de

e
derwerp

Pogingen

 Vereen,
 en 

Verder
 den

 te geven. 
 )e  werd ter  tafel  jaar  een 

 werk  trechtsche

 of  op
 „Verboden

meening

 de

 deze  werd de

 re Secr. 

 X . 

 „doode t e  en dat de moderne 

 is  zeer  te betreuren. r
er  kent  fraaie  eeuwsche 

 in de  de 
. Arkel &

 ).O

 11.

 verkoop  fraaisten
Enkhuizen,  van geheel Nederland, althans bo-
ven het l | , is  is 

 in  (lok 
hier  geeft de eigenaar,  het

 was

inwoning onberekenbare  1 >e haring-
maagd is
den meestbiedende  als  dat 

 het t
n  spijt

 deze
Van  en  van het gemeentestuur  is 

 niets

 raadselachtige
 vermeld, beteekenen : 

e Benijdt een  Profyt 
 >ie Quelt sijn  en verspilt

Benijden wij  het  baatzuchtigen
 wij  niet beter  zorg 

 het  steden dat toch 

,  Augustus

't  dit  de N. . 
 van  dezer  dat zich

 de  mee-
namen van  bezoek aan t

 ligt  anderhalf jaar  achter  ons. Wie weet 
 tij d opnieuw gemoderniseerd is door  een 

 gemeentebestuur;  door 
 bouwmeester. Wij  zagen  deze 

 waren  stadje 
 haar  charme  zeker, te

 wille van het ver-
keer, letwel verkeer  in  breede  te 

 met plantsoenen, zooals elk anderstads 
 diedus in Enkhuizen 

met  tijd ,  modernen tij d met z  moderne ver 
voermiddelen, en  meer, 't  stadsbestu-
ren plichten

 zagen  een  met lengte- en dwars-
profielen  werd dat op 
nieuw geeischt  Z OU

waaraan Enkhuizen  en  vreemdelingen-
verkeer  te  heeft

 werd  verklaard dat geen enkele van de boomen 
 boomen  tientallen  had-

den samengewerkt met  staande ver 

 vallen. Alle-
maal moesten ze  't leggen  lui moderne 

 de  . . . . .. neen,  vooi 
het  alleen ;  kwam  't
z  de  onderling
stonden;omdat  staan, 

 rechts of een beetje links gezakt waren ten-
gevolge  vele  welke  gedurende al 
die tientallen jaren getrotseerd
En wat  't allerbedenkelijksteis?Zoodra
niet-modern  lu-t  vooruitstrevende 
begrippen bezielde gemeentebestuur  omgetooverd

 moderne
zich  gemeentenaren niet
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Fluks  den  volgende het opwekkend 
 't 

 goed
 met de hulp van 

 moderne woonhuizen,
en wat dies  zij  de door  den

 rechte moderne  de

Zoo wordt de
 Zuiderzee,

1 )e  voor  dit

N T E N T E

G ' T N V A N E C O N -

S  S< . 

r  dagen
recencie.

 vraagstukken (met uitgewerkte
 gebruikt te worden. Te dien einde zijn de voor  de 

oplossing
van
ken,  onder  de
meld.  ook den 
zelfstudeerenden,

noemden ook
 werkje

S G V A N N 
 Bl | T S EX N 

 op Vrijda g  Zaterdag,  en 14 

September, in het
houden,  kunnen zeggen door  de Ten-

 op  1.1.

 van  op -
avond,

. . Gunning  en rede
.  >.

paedagogische,

 : „
Buitenland" .  onderwerp

 verschillende landen  verschillende sprekers 
 Zwitserland  heer 

.  van ,  en . 
|oh. G.

e
 op  ver-

.
A.  namiddags  de orde 

 „1

. Been en . Enno

 het  als zoodanig 

Bepalen we
delijk . . Gunning,

 waarde  toe 
 met

 de
 belang-

stellende outsiders, elkaar  zullen  en
 legde  die

 Bedoeld
 handenarbeid

wat  verband
 wij ,  kunstnijveren. Voor onsen 

 bedrij l  de  den handenarbeid
 Bij  deed  >r. (

, de
 )e  bewijzen, de 

verhandelingen  het  het

 maakt  indruk

aanschaft om  en
 beweging voor 

 handenarbeid vooropgezet

. Gunning in zijn ope-
ningsrede

 „beweging" ,
 waarop

 verwachting
 niet

zeer
en

 ander 
 de tentoonstelling onvolledig, moest  dit

 en

 werk  eigendom der leerlingen  cursisten) blijf t 
 wordt

 dat  catalogus „geïllus-
treerd"

 aardige  worden onvermij-
delijke

 handenarbeid 

 tot  onderwijzers, 

middelbaar  onderwijs  althans door  ééne school ver-
tegenwoordigd.

 totale afwezigheid. Of dit een 
normale toestand is,  of,  navolging van andere 
landen, ook  handenarbeid mot-

 opgeëischt, ziedaar
 houden. 

„Volledi g  ook
zooverre  handenarbeid,  onze 

 daarbuiten beoefend
 tlat

 door 
te  te

 tlat  carton-
en houtarbeid  overal de grootste plaats innemen, 

 natuurlij k is,  vindt
raffi a pitriet ,  snijwerk  boek-
bindwerk. n  verschillende arbeid wordt onder 

 verzamelnamen  samengevat? 

 beeld  't

 schuldig te  zeg, tlat

 geacht
 warme

dezen
 )e n

dagen geopend tot  September  e.k.

' F. , W . . 

E E . E N E N G E G E V E N S . 

 stoom
der  gestadige

omstandigheden.  eertijds  gedroomde 
mogelijkheden worden

 daardoor  voortdurend

 voornamelijk

enormen .1.  ver-
warmingen luchtverversching  gebouwen. 

 deze
 belangrijke invloed 

 uitoefenen op de werkzaamheden van allen, die 

 besproken. 

 voor bouwkundigen. 
 verhandeling werd

standpunt  bouwkundige

 die beginselen

 uitvoering

 de tweede plaats dient  bouwkundige,  wel  het 
bijzonder  bouwkundige opzichter,

uitoefenen  dergelijke inrichtingen, 
 werk  van de 

zijde  onder  behoorlijke

 al  onderdeden  keuren,
 verdere bi mwwerkzaamheden 

 »nttr<

 eigentlijke techniek  verwarming  luchtverver 
 verder  in hoofd-

trekken behandelen. 
Beteekenis  voornaamste eigenschappen. 

 ver-
warming e 

 dergelijke  eene 

 tempe-
ratuur ,

 behandeling  ge-
brekki g werkend  verkeerd

 vervoer  van brand-
stoffen  verbrandingsproducten

 eenvoudige
brandgevaar  beperkt,

 verwarmings  ventilatie-inrichtingen, 
 draagt

verwarmingsinrichtingen  steeds
 doen vinden. 

 is
 be-

staan  gebied

Bedenkt  van
 warmtecentrales, 

 warmte,  electrische krachtsstations 
 verloren

 wordt ontwikkeld) 
 groi  verwarmings-

doeleinden,  duidelijk ,  dit gebied het 
 woord  gesproken  vele 

 gemaakt.
 buitenland reeds groote inrichtingen, 

waar  electriciteit-

 dient men het  geves-
tigd  houden  nadeelen 

 verwarmingsinrichtin g 
 verbonden. n de eerste plaats bedenke 
 dergelijke  der 

warmte
 let verschil  installatie springt

 elders gepro 
.1.  centrale, alwaar  geoefend

 kostbare in  geperfectioneerde machine-
inrichtin g

 verwarmd  ketelinstal-
latie  opgesteld en ongeoefend en dikw«' u l 

 warmteproductie 1 , : l : m . 
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zien.  [et
 doch dit is maar  ten deele waar  en veel hangt 

at van de min of meer  oordeelkundige bediening. 
(onstructie tijden* opbouw 

n bedenke voorts, dat de geheele inrichtin g een me-
chanisme vormt,  niet kant en klaar  aan de eene ol 
andere fabriek wordt afgewerkt en in elkaar  gezet, doch 

 tot e'én geheel worden opgebouwd in het
werk zelf, en men begrijpt dan, hoe licht er  het een en 

 werk ing kan  niet eene zoo 
zorgvuldig  berekening en uitvoering bij  den 
opbouw worden in acht genomen. 

 'isselende invloeden. 
 alles moet er  aan worden gedacht, dat men bij 

verwarming van  gebouw met  wisselendeen 
ongelijke factoren te rekenen heelt en dat onvoldoende 
of te  aan den lijv e wonlt 

 weer  cn wind is zeer
ook de al koeling van een gebouw zeer  ongelijk.  let eene 
gebouw is voorts van veel solieder  constructie ol van 

 ander  materiaal opgetrokken dan het andere, ter-
wij l door  ligging dit gebouw veel meer  blootgesteld 
is aan den invloed van het  dan het

n ten slotte is de eene mensch veel gevoeliger
 dan  andere, heelt de een het 

 warm. als  den andere nog  koud is, enz. 
Uit dit alles ziet men <.lat er  bij  den aanleg van een

 heel
 valt, dan b.v. bij  dien van eene electrisehe lichtinstal-

latie. Aan  veel gemakkelijker  verleggen
 dan van  aan  veel 

 plaatsruimte vinden
dient  ook te denken.  kans

 gering  vergelijking 
 een n behoeltb.v. 

 denken aan demogelijkheid van bevriezen van 
een niet of onvoldoende geïsoleerd gedeelte der  pijp-

1 let  een beeld geven van 
 voordeden aan centrale verwarming van een gebouw 

verbonden en van  moeilijkheden  welke 
niet mogen worden onderschat. 

 'erband nut indeeling en architectuur. 
n  plaats dient de bouwkundige zich zoo-
veel  te maken  het'wezen der

 en  wolken 
invloed zij  zullen uitoefenen op zijne plannen, dus welk 
verband er  moet bestaan tusschen

 van een gebouw en genoemde inrichtingen. 

 soort der verwarmingstoestellen. 
k  als

 eene
water  ol lagedruk stoom. 

 zal men als regel de toestellen onder 

de vensterbanken der  ramen moeten plaatsen, vooral, 
wanneer  daarin personen zullen verblijven, die veelal 
zittend hunne bezigheden verrichten, dus

 kantoorlokalen, enz.  hoogte der  radiatoren 
houdt direct verband met de hoogte van de borstwering 
en aangezien de prij s der  radiatoren geringer  is, naar 
mate  hooger  kunnen  dient
mede zooveel mogelijk
zins de bedoeling hiermede te zeggen, dat de hoogte 
der radiatoren de hoogte van de borstwering moet 
bepalen, doch  dat het soms slechts om een verschil 
van enkele centimeters  of een hooger, dan wel een 
lager  type  kunnen worden gekozen. 

n aangezien de prij s van een
tot  °n van de bouwsom  is iedere bespa-

 hier  wel  beteekenis. 
 een oogpunt  goede verwarmingstechniek is het 

 te  zit-, b.v. een studeervertrek of leer-
 te  openslaande deuren in den 

buitenwand, aangezien men dan geen verwarmingstoe-
stellen kan plaatsen voor  de

 waardoor  tochtverschijnselen langs den 
vloer  zich voordoen, die zeer  onaangenaam en nadeelig 

 de gezondheid zijn. 
 wordt later  nog terug' gekomen. 

1 Wordt voorgezet.) 

. 
s zooeven ontvangen bericht  Soerakarta, is 

ons medelid, de Architect der  (ienie  Xed. , 
A. .  bevorderd tot -
meester  der
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 voorzitter, de
en verzoekt lezing der  notulen die worden goedgekeurd 

 zooverre ze geschreven zijn ; de rest zal op de
gende vergadering worden gelezen. Alsingekomen stuk 
komt  een brief van den bond van Xed. Archi -
tecten inzake de prijsvraag . . Op verzoek 
van den voorzitter  zal dit schrijven bij  punt  der  agenda 
behandeld worden. 

Als nu is aan de orde de installatie der  nieuwe leden.  >e 
heer  v.  Waay, die alleen tegenwoordig is, wordt met 
een paar  welgekozen woorden door  den voorzitter  als 
zoodanig geïnstalleerd.  de benoeming van een lid 
in een commissie van den d "  die het be-
stuur  van dien d  zaken betreffende bouw kunst zal 
voorlichten, wordt door  het Pestuur  als tweetal gesteld 

 heeren s Elate , waarvan ele heer 
Plate bij  meerderheid van stemmen wonlt gekozen. 
Genoemde heer  neemt zijne benoeming aan na uit den 
mond des voorzitters nadrukkelij k te hebben vernomen 

 hij  als lid dier  commissie geheel zelfstandig, dus naar 
eigen inzicht kan oordeel vellen. 

a komt aan de orde het schrijven onder  sub  dei-
agenda vermeld, izie  ie
ie pag. van den Bond van Ned. Architecten. 
(lp verzoek van den voorzitter  licht de heer  dejongh als 
lid der  P. P. C. dit punt nog eens nader  toe. e

l  of van  nieuwe bepaling verwacht zal 
worden tlat ze niet meer  te  valt. j  wijst in 
verband hiermede op hetgeen met het . t ge-
beurd, is. 

e voorzitter  zegt dat er  dient uitgemaakt te worden 
wat een prijsvraag is.  )e heer  Plate vraagt wat
straf zal zijn voor  dat lid, dat zich niet aan die nieuwe be-
paling houdt. Z.i . is Architectur a een Av/z/s/genootschitp 
en geen vak vereeniging. 
 )e heer  dejongh zegt dat het hier  niet gaat over  kunst-

ol vak vereeniging dan wel: of eene vereeniging die zich 
competent verklaart heeft aan de opstelling der  alge 
meene regelen mede te werken, nu ook verplicht is elie 
regelen te helpen handhaven. 

t algemeene stemmen wordt hierna aangenomen dat 
het  is aan prijsvragen mede te werken die 
niet door  de P. P. C. zijn gecontrasigneerd. 1 )e vergade-

 gaat hierna met het voorstel van den praesis mede 
om den aard der  straf bepaling eerst nog eens nader  in 

het bestuur  onder  de oogen te zien alvorens deze voor 
het (ienootschap bindend vast te stellen. 
 lierna komt thans aan de orde de brief voornoemd van 

den Bond van Ned. .Architecten, luidende: 

Aan de Besturen der  Constitueerende Vereenigingen. 

t Bestuur  van den Bond van Nederlandsche
 ontving' evenals die der  andere Constitueerende 

 een schrijven van
 Commissie in zake  kwestie l -

tuut'" . 
t Bestuur  gaat in  dit

doch zou gaarne met de andere besturen van gedachten 
wisselen  de wijze waarop zij  zich tot de  leeren 
Cuypers, Van Nieukerken  Ouè  wenden. 
 let stelt  te dien einde eene op nader  aan te  tij d 

en plaatste beleggen conferentie van voorzitters en se-
cretarissen der  besturen voor. Gaarne uw
omtrent zoo spoedig mogelijk tegemoet  hoog-
achtend, namens het Bestuur 

 C. N.  le Secretaris. 

1 >c vergadering besluit, na kennisname met tlit schrij-
 dat het bestuur  van het (ienootschap nader  met ele 

besturen der  constitueerende vereenigingen zal
 alvorens in deze zaak een beslissing te nemen. 

 geeft hierbij  dat  be-
 ernstig naar  zal streven  op deze

eene afdoende discussie uit te lokken. 
e heer  de Jongh bespreekt nu nog even de  laagst he 

 vraagt of "  ook po-
gingen heelt aangewend voor  behoud der  schouw-
burg. 
 )e heer  Weissman zegt  laag  van 

actie bestaat en dat 1 leemschut zich op  dier  com-
missie voor  behoud der  oude gevel heelt uitgesproken. 
 )e heeren de . Walenkamp en ele Jongh bespreken 

elit punt nog nader  met afwijkende meeningen. 
 heer  Plate is ontstemd over  het nog niet

van het juryrapport .  )e voorzitter  licht
Van nader  toe, al  hij  van oordeel elat  lang
n gelijken geest bespreken de- l en ele 

Jongh het  verschijnen
debatten) des heeren r  in ons orgaan. e

 zegt elat genoemde heer  al een paarmalen is aange-
zocht geworden, doch tot nu toe  eenig resultaat. 
1 )e heer  )e Jongh is van meening dat het toch niet aan-
gaat een zaak. waarbij  een ambtenaar  zich nog al vri j 
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 en  uitliet , zoo maar  in 
 te stoppen. j  verzoekt dat in elk geval dan 

een  debatten
 voorzitter  wijst  nog even opdat a.s.

 )rtieker-„kwestie"inde n
heer  zal  het orgaan nader  besproken worden 
vooral waar  die heer  daarin spreekt van „misleiden"  en 
„zand in de oogen strooien". Ook de excursie naar  1 )us-

 door  spr. nog eens warm aanbevolen. Ten 
slotte wordt een voorstel van den secretaris der redactie 
aangenomen om eene commissie uit Bestuur  en leden te 
benoemen die zal onderzoeken of het plaatwerk „d e 
Architect"  met andere periodieken — zooals -
kunst"  saam  smelten valt ten einde zoodoende tot 
de uitgave van  Op de 
e.v. vergadering —over  drie weken zal deze commis-
sie worden benoemd. a sloot de voorzitter  even 
elf uur de . . 

T  V A X T S 
OP N . 

 ledenmiddag is een arm van een der beelden in het 
 driehoekig geveheid  het midden van 

 voorgevel) van het k Paleis plotseling 
afgebroken en  de „klein e steentjes"  voor  het 
 'aleis gevallen.  schildwacht, die  onder  liep, 

had nog juist den tij d op zijde te gaan. e steen
als poeder  uiteen. 

 men zich herinnert is eenige jaren geleden ook 
 een stuk steen van het Paleis afgebrokkeld. 

Bovenstaand berichtje troffen wij  vooreen paar  dagen 
e  had gevoegelijk

 het opschrift weg kunnen laten. t 
gebouw verkeert niet  zóótlanigen staat van onderhoud 

 dit onderhoud wordt niet zóó behartigd, als
meesterwerk  onze  bouwkunst ver-
langd mag worden. 

 berichtgever  zich herinnert dat er  „eenige jaren 
geleden  eens een stuk steen van het Paleis is alge 
biokkeld"  is in zijne  wel  zacht uitge-
drukt . s vijfti g van de sierlijk bewerkte consoles 
in de eerste kroonlijs t -  halve hoogte van het
zijn  alleen afgebrokkeld, doch geheel verdwenen. 
Een paar  jaren geleden, in , nadat het zich herhaal 
delijk voorgedaan had, dat deze  onverhoeds op 
„d e kleine steentjes"  en op den openbaren weg neerplof-
ten tot groot gevaar  schildwachten en voetgangers, 

 men  geïnspecteerd. n her-
innert zich den daarbij  gebruikten verplaatsbaren stei-
ger, die een tijdlan g de aandacht der  Amsterdammers 
trok,zonder  dat in het openbaar  werd, wat men 
toch  uitvoerde. 
Welnu, men inspecteerde toen, en de timmermansbaas, 
die zonder  technische voorlichting dan zijne bij 

 van arbeiderswoningen
 adviseerde, bevond, dat de zandstee-

 kroonlijst niet met lood afgedekt en door  de
 was, zoomede de consoles, die 

deze kroonlijs t gedeeltelijk helpen dragen. Zeer  vélen 
 consoles  dringend vernieuwing en 

 deed men: n vernieuw de inderdaad. h niet 
met zandsteen, wat toch echter  ieder, die eenig besel van 
verplichtin g  het achtste wereldwonder  bezit, 
zou gedaan hebben, maar  met greenenhout, in de

 met een modderig sopje, op tentoonstellings-

manier! Van de straat afkan men deze houten consoles 
onderscheiden van die, welke nog van zandsteen zijn en 
de oplettende waarnemer zal opmerken, dat het aantal 
houten exemplaren zeer  groot is. Aan de zijde van de 
Paleisstraat heeft deze „reparatie "  nog niet zoo uitge-
breid plaats gehad (zeker  wegens gebrek aan geldmid-
delen! als aan de e en hier  ontbreken dus vele 
consoles, die afgevallen en niet „vernieuwd"  zijn. 

t is de moeite waard eens tc gaan zien, hoe de rijk e 
Staat der  Nederlanden, op wien de plicht van onderhoud 
der koninklijk e verblijven rust, dezen plicht betracht ten 
aanzien van het schoonste gebouw, dat hij  in leen en in 
gebruik heeft. 

 denzelfden tijd , toen bovenbedoelde inspectie plaats 
had, bracht een groot aantal leden van ons Genootschap 
een bezoek  het voormalig . Behalve de 
wolkjes mot vlinders, die opvlogen, als een vrijpostige 
bezoeker  het waagde een der  hoezen van de prachtige 
Empir e meubelen, waarmede k Napoleon, de 
vreemdeling, het paleis voorzien heelt, op te lichten, trol 
ons nog een andere merkwaardigheid, die zoowel van 
zorg voor  de bewonersen debezt >ekers, als voorde kunst-
schatten getuigde. n de groote zaal waren namelijk over 
het „Utrechtsche"  tapijt , waarmede de marmeren, met 
koper  ingelegden vloer  bedekt is, deklakcns uitge-
spreid voorzoover  de bezoekers het tapijt moesten over-
schrijden. 
Een gedeelte hiervan was echter  wederom afgezet met 
een krin g van houten banken, om de bezoekers te ver-
hinderen, dat zij  deze plek zouden passeeren, omdat het 
daar  zoo lekte. t lekte door  het beschilderde 
gewelf heen! 

 prachtige kristallen kronen, die, hoewel „Styl e Em-
pire" , in de plechtige ruimt e stil en statig hingen tetlroo-
men,  de oude vlaggen uit den tij d onzer  heldhaftig-
heid lieten zich deze miskenning hunner  waardigheid 
stil voorbijgaan. r  de uitgezaagde latjes, style 
„( ruillaum e trois" , indertij d op de marmeren kroonlijsten 
bevestigd voor  het aanbrengen eener  feestverlichting 
van vetpotjes a  cent (gevuld), die latjes gnuifden over 
onze verwondering. Zij  wisten bepaald al, waar  de 
schoen wrong en ook wij  hadden even later  gelegenheid 
dit  te nemen. 
Want toen wij  bij  het vervolgen van onzen tocht, dank 
zij  de welwillende vergunning van de Paleis-directie, na 
een interessante wandeling over  de met plavuizen be-
legde zolders onder  de zware kapspanten door  en langs 
de geweldige schoorsteenen, het plat onder  het carillon 
betreden hadden, merkten wij  op, dat juist boven de 
plaats, w aar  het zoo lekte in de groote zaal, het lood van 
het dak verdwenen was. Flauwtjes blonk het zink nog 
van nieuwigheid. 
Zou de Staat daar  bij  wijze van proef, van den -
loodgieter  het bekendeaanbodaanvaard hebben: „gndis 
de dakbedekking wel te willen vernieuwen:" 
()f zou de opbrengst van het lood een welkome bijdrage 
geweest zijn in de kosten om het Paleis eens  flinke 
beurt te geven .-
Onder  verwonderde bezoekers werd toen zoo iets 
gemompeld. 
En  valt  een arm van het beeldhouw werk uit den 
marmeren tympan voorde voeten van een krijgsman-op-
de-plaats rust, in gruizelementen.  krijgsman „had nog 
juist den tij d op zijde te gaan", zegt de berichtgever  heel 
hoffelijk en eerbiedig. r  zou deze onnoozele opmer-
king ook zoo gemaakt zijn, indien de koninklijk e Familie 
zich op dat moment juist op het balcon bevonden had? 

n berichtgever  ontgaat blijkbaar , hoe dit geval een 

duidelijk e aanwijzing is, dat „het paleis in verval"  is, 
zonder  vraagteeken. 

l vogelmest blijf t daar  jaar  en dag zijn vernieti-
genden invloed op het marmer uitoefenen? Wie weet 
hoeveel kostbare guano in het frontispice verzameld is 
en wie weet of de opbrengst ervan de schoonmaakkosten 
niet zou dekken! 

t wordt tijtl , dat de gemeente zijn bezit meer  dringend 
gaat opeischen mede ter  voorkoming van verder  verval. 

t het zich doen aanzien, dat dit nog langer  duren 
moet, dan wenschelijk blijkt , tlan zou het gemeentebe-
stuur  kunnen overwegen intusschen een betlrag ter  be-
schikking van den Staat te stellen ter  verhooging van 
het betlrag, tlat aan tie n verstrekt wortlt voor  het 
onderhoud van hare verblijven en speciaal van het meest 
kunstvolle dier  verblijven. 

k ware daartoe ook te bestemmen de sommen, 
die de Staat voornemens is te besteden aan het vertier 
aantasten der  schoonheid van een ander  architectonisch 
kunstwerk, het . ()ns gemeentebestuur  zou 
bij  afwijzing van het daartoe strekkende verzoek, tli t 
advies allicht kunnen inlasschen. e terechtwijzing die 
erin zou liggen, is niet overbodig! B. 

G T E ) 
Wi j  gaan nu naar  Zaal 6, en vinden links en rechts 
modellen voor  den . hm/eg van markt cn raadhuis tc 
Hcrnc(j), hiervoor  is een prijsvraag uitgeschreven; 
links staat het voor  uitvoering bestemde ontwerp van 
prof. s te f  rechts staat het ont werp 
van de architecten , o en l t 
laatste, in goede, klassieke architectuur  opgevat, geeft 
een bijzondere en fraaie oplossing; van  verschillende 

 d e

straten heeft men gezicht op het raadhuis of een deel 
ervan en op het „gesloten"  plein ; op het  van het 
plein zelf heelt men echter  een gesloten stadsbeeld.  let 
geheel ziet er  aantrekkelijk uit; en als men bedenkt tlat 
kleine plaatsen als  op dergelijke ruime  hun 
Stad monumentaal verbeteren (en zoo zijn er  meerdere 
in n maakt het  van de wereld-
stad Amsterdam, met zijn  toch wel een erg be-
droevende indruk ! 
Op onze  gaan wij  door  Zaal
en  naar  Zaal 3. r  vinden wij  aan onze
Bebouwingsplan van  ne  b. 
Herlijn;  idem van Halberstadt en idem van Wykauf 

 alle van den architect n lansen te 
Berlijn .  let streven van dezen architect is er  op gericht 
om zooveel mogelijk het groen in een stad niet te
deden maar  aan elkaar  te binden.  op het project 
van het zeeplaatsje W'yk is dit goetl

 wandelwegen te verkrijgen , die niet aan zee liggen, 
zijn daar  de banden „groen"  aangebracht, die om linnn-
cieele en practische redenen, een ran tl  krij -
gen. Tusschen  straten is nu de toestand als volgt: 

 de straten staan de huizen ; daarachter  bevinden 
zich de tuinen en tusschen tleze achtertuinen in bevindt 
zich tie breede baan van „groen." 
Tegen den eindwand van tlit zaaltje bevinden zich pro-

jecten van prof. h'arl  l/cnrici(i6)  en wel voor
uit het  dus uit de  jeugd  de ste-
denbouw-beweging, met voorbeeldige plaatsing
openbare gebouwen in het straatbeeld en interessante 
perspectieven ; verder  van  en van Halberstadt. 

 is de wijze, waarop
in  lange straten afbreekt, namelijk  tie straten 
bij  eikaars doorsnijding af op een plein

 verschuiven waardoor  het beeld door  de
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van een hoekhuis wordt afgesloten. Verschillende varia-
ties van dit thema zijn te zien. 
Verder geeft i geen breede gras aanleg, als 
lansen, maar  brengt hij  het „groen"  aan in den vorm 
van boomenalleën. 
 )e tegenovergestelde poort doorgaande komen wij  in 

Zaal4. en vinden vlak naast den ingang een  looi-
de omgeving van hel nieuwe  alsmede van lui 
Oostelijk Stadspark te Schönéberg(iy), waarbij  platte 
gronden, perspectieven en projcctictcekeningcn, ont-
werp van l Wolf, Stadtbauinspector  te Schöneberg. 

n hoogst verdienstelijk project van monumentale 
werking; de aansluiting van s en park is uitste-
kend. < >m het park is gedacht een lage bebouwing ter-
wij l daarachter, als achtergrond, de hoogere stadsbe-
houwing zichtbaar  is. g is de veelbestreden 
plaatsing van het monument voor  het raadhuis; het staat 
namelijk niet in de as van tien voorgevel, doch terzijde; 
dit is gedaan om het monument zoo best mogelijk te 
doen uitkomen in verband met de omringende architec-
tuur , en vooral ook om het van uit 4 belangrijke straten 
zichtbaar  te doen zijn. lien dergelijke plaatsing komt 
ook in vroegere tijden voor  b.v. bij  het Gattamelata 
monument in  'adua. 

Aan den eenen langswand van Zaal4. hangen ile projec-
ten van Bruno g tste prij s en y Grosz,
prijs ,  en aan den anderen langswand het project van 
Wolf  dat aangekocht is. 
n het NAY. van de stad g bevindt zich een groote 
weide, die zich aan de eene zijde tot aan het middelpunt 
der stad uitstrekt en aan de andere zijde door  groote bos-
schen is begrensd. n aansluiting aan tic voorgenomen 
lioogwaterregulecring van dit, tot heden geheel onbe-
bouwd gebleven, land moet nu een gróotsche bebouw ing 
plaats vinden, en moesten er  behalve groote sportvelden 
en een plein voor  de r , nog een feesthal 
en andere openbare gebouwen komen.  >ehoofdlengteas' 
in de richtin g van het kanaal was gegeven, en de plaat-
sing der  hoofdgebouwen in een loodrecht daarop staande 
dwarsas met verbreeding van het kanaal tot een water-
bekken op het snijpunt der  beide assen lag voor  dc hand 
en komt dan ook bij  dc  projecten voor. 
Wi j  kunnen echter  in dit kort overzicht hier  niet langer 
bij  stilstaan en gaan we naai'  Zaal3, waar  wij  een fraaie 
collectie albeeklingen van: 

 in lui Stadsbeeld aantreffen  0. e bedoeling is 
te laten zien, hoe in oude Steden op voorbeeldige wijze 
het stedenbouw-vraagstuk : de kerk in het stadsbeeld te 

plaatsen en haar  met de omgeving, zij  het architectuur 
of landschap, tot een goed geheel te verbinden, werd 
opgelost. 

 voorbeelden zijn hiervan g a
, St. Pieter  te ,  Wetz-

lar.  enz. 
 is aan deze fraaie afbeeldingen  zien,  door 

tegenstelling  juiste plaatsing,
goede architectuur  de schilderachtige schoonheid en 
monumentaliteit der  kerken in de oude steden ontstaat. 
Een dankbaar  studieveld, ook voor  En 
ongemerkt sluiten wij  hierbij  aan de aldeeling: 
Heimatschuts. n Zaal  ri
sche Stadsbeelden gegeven, een fraaie collectie photo's 

 de schilderachtige oude plaatsjes als Bielefeld. (iü-
tersloh, , enz. n Zaal u 
wordt goed aanschouwelijk voorgesteld, hoe door 1 fei-
matschutz tegen grove vernieling van het oude schoon, 
tengevolge van verbreeding der straten, gewaakt wordt. 
Nemen wij  daartoe het plan van ; n zwarte 
lijnen is de bestaande toestand aangegeven; verschillen-

 straten waren voor  het verkeer  te smal of te onge-
lij k ; de roode lijnen geven de verandering, zooals

 die voorsloeg, weer. Zonder  eenig streven fraaie 
oude huizen te bewaren zijn de lijnen getrokken, zoodat 
talrijk e schilderachtige gevels zouden moeten vallen. 

 belangrijkste zijn op de plattegrond aangeduid, ter-
wij l de  photo's  naast hangen. 
 lüxtel zou in  plaats van zijn schilderachtige schoon 

heid,  verveling van een nuchter  en leelijk nieuw stadje 
verkregen hebben. Van de zijde van  leimatschutz is 
een verbeterd plan gemaakt, in groene lijnen aangege-

 waarin hier  en daar, voorzichtig uitgezocht, ruimt e 
en lucht verkregen is, de oude gebouwen bewaard blij -
ven,  aardige karakter  van het stadje niet gewij-
zigd wordt. 

e voorbeelden zijn hiervan aanwezig; zie bijv . 
n

Zaal /y geelt een voortzetting van de e Stadte-
 terwij l in Zuul tb, in aansluiting aan het

 Historische plannen zijn tentoongesteld.
ontwikkeling van enkele steden tengevolge van de 
eischen der  iade eeuw zijn hier
zich vooral oude historische afbeeldingen  terwij l 
rechts o. a. het plan van  'iesbaden  liervan 
zijn  plattegronden opgehangen.  was in 

 en in  nog klein.
een boulevard in groote rechte lijnen werd om het stadje 
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gelegd. n  werd het 
dit met den spooraanlet 

tation gebouwd; in  werd 
zeer  vergroot, terwij l de stad 

in rechthoekigen aanleg zich uitbreidde" , in  werd de 
uitbreidin g afgerond door  een gebogen aanleg, een ring, 
die een minder  goeden straataanlcg tengevolge had; 
tevens werd het station verplaatst. 
Na een blik geworpen te nebben in Zaal  und 

 gaan wij  door  Zaal i~, waarin nog een 
expositie van , en komen in de zaal, waar 
de  bekroonde ontwerpen van dc hoogst belangrijke en 
groote  voor 'zijn  opgehan-
gen, een hoogtepunt van deze Stiidtebaugroep. 
Wi j  keeren echter  op onze schreden terug cn gaan door 
Zaal ij  naar  buiten in de
 lier  kan men voorbeelden van eenvoudige gralteekenen 

van steen, hout of metaal zien, die goedkoop en toch 
smaakvol zijn en waarbij  ook de bedoeling voorzit, niet 
alle in één ri j  te plaatsen. 

Wi j  gaan nu door  Zaal _'_>, waar  ook afbeeldingen van 
kerkhoven en grafsteenen hangen, naar  Zaal  waar 
wij  een model en  plannen van de Stedelijke begraaf-
plaats te  nader  bekijken.  )e graven worden 
hier  stelselmatig in rijen geplaatst; echter  wordende 
rijen gescheiden dooreen heg, zoodat degedenk teekenen 
een goed fond hebben. Toch is deze aanleg wat gekun-
steld; aantrekkelijker  is de aanleg in de Sennefriedhof 
van Bielefeld  waar  de grafsteenen groepsgewijze 
bij  elkaar  liggen, rondom omsloten door  een heg, wat 
een intieme oplossing geeft.  )eze aanleg is natuurlijker ; 
ja, men gaat zelfs zoo ver, dc aangrenzende heide weinig 
te veranderen, en de graven daar  niet al te regelmatig 
te plaatsen. e midden van de heide- en andere bloemen 
maakt dit een natuurlij k en gevoelig effect. 
Aardi g is verder  het resultaat van een prijsvraag voor 
eenvoudige gedenkplaten te zien  hierbij  zijn ver-
dienstelijke inzendingen, cn uit alles blijkt , hoe zeer 
 luitschland ook in een onderdeel als kerkhol behande-

ling Nederland ver  vooruit is. 

Wi j  komen nu aan de afdeeling Grünanlagen in Zaal
en merken in het voorbij  gaan op: het S/arf <W<f/>/«« t>«w 
Crefeld  met groote, ellen grasvlakten, voorzien van 
enkele boomen.  heelt een groote inzending 
van zijn verschillende parken; wij  vestigen de aandacht 
op het model van de nansaplats  waarbij  door  groe-
peering van boomen een k midden speelterrein in 
zand voor  kinderen, en in de  hoeken  kleinere ver-
kregen zijn. 
 )e tijd , dat men het aanbrengen van hoornen en bloemen 

alleen noodig achtte voor  enkele hoofdpunten van de 
stad, is reeds voorbij . n ziet nu in. dat parken, tuinen 
en grasvelden tot het organisme van de stad behooren, 
ditt zij  de longen van de stad zijn en onontbeerlijk voor 
spelen, sport, licht en luchtbaden. enz., terwij l zij  daaren-
boven buitengewoon kunnen medewerken om het vrien-
delijk , rustig en voornaam karakter  eener  stad te ver-
hoogen. 
n het kabinet naast het middenkabinet van Z.mil 29 be 
vinden zich belangwekkende voorbeelden van
Untlegung.Zie hiertoe het plan van  a.  voor 
de omlegging in Niederrad t aan te leggen ge 
bied omvat . met  grondstukken. e zeer 
lange en smalle.stronken worden door  de geprojecteerde 
nieuwe straten herhaaldelijk doorsneden.  lierdoor  ont-
staan meermalen ongelukkige bouwblokken, verbrok-
keld, en daardoor  voor  den bezitter  van weinig waarde. 
Om hiervoor  een beteren toestand te verkrijgen is het 
terrein in bepaalde en gesloten bouwblokken verdeeld, 
die goed te bebouwen zijn en welke respectievelijk voor 
de vorige geruild worden. r  zijn eigenaars en 
stitd beide gebaat. l is dit vrijwilli g gegaan dooi-
de betreffende partijen; echter  is het gewenscht, dat de 
wet ingrijpt , wanneer  een onwillige grondbezitter  de 
omlegging tegenhoudt. n Frankfor t is dat geschiedt, 
doch te f was dit niet mogelijk. 
W'i j  gaan nu weer  terug, en door  Zaal  en Zaal
waar wij  voorbeelden vinden van Bebouwing voor den 
tfleinwoningbouw door de Groot-industrie. 
n ditzelfde zaaltje bevinden zich tegen den achterwand 
voorbeelden van den invloed der  Baüberatungsstelleder 
itad Trier  (laan wij  terug en door  het gangetje naar 
Zaal  dan vinden wij  daar  nog verschillende interes-
sante voorbeelden van klein woningbouw voor  arbeiders 
en beambten door  de Groot-industrie. Zoo een model 
van de Huizen der  ïewerbschaft „CarlAlexander" 'in 
/// Baesweiler bij Aken, architect Grosswendt  met 
verdienstelijke groepeering van dubbel- en rijenhuizen; 
de architectuur  heelt een goed, eenvoudig karakter . 

e familie bewoont een huisje met een keuken,
kamers en  kelderruimten.  lierbi j  behoort een stal en 
een stuk grond, 1 2 . groot. All e huizen zijn geheel 
onderkelderd. e bouwkosten per  huis bedragen pl.m. 

k (zonder  de grondkosten l. 
\ erdcr  wijzen wij  op inzendingen van

 met modellen van de  Zeche Gott-
fried Wilhelm; en van de Beamtenen Arbeilerkolonie 
Zeche /-  )e 1 laupcncr u A. ('.. 
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d vertoont de nieuwe Beambten undArbeiten 
kolonie tier Zeche e 
verkeersstraten, . monden de smalle woon-
straten, 5 , uit. t type der  huizen is voornamelijk 
dubbel-woonhuis. n in den aanleg bevindt zieh de 
markt , met Casino, visch- en vleeschtif slag. bakkerij , enz. 
 )e kolonie heelt  arbeiders- enóo beambten woningen. 

Wi j  komen nu aan de interessante afdeeling der  l'uiuhe-
ratung; die zieh voornamelijk daarnaast in Zaal 32 be-
vindt. 1 lier  wordt een zeer  goed overzicht gegeven van 
het nut dezer  instelling; en niet alleen in teekening doch 
ook in model kan men zien, hoein de verschillende steden 
de Baubcratungsstelle van de ingediende, minderwaar-
dige plannen, smaakvolle ontwerpen gemaakt heelt. 
Waar dit onderwerp vermoedelijk spoedig in Nederland 
aan de orde gesteld zal worden, is deze afdeeling voor 
ons van bijzonder  belang. 
n  kiitschland bestaan ook instituten, die te vergelijken 

zijn met onze „Schoonheidscommissiën". n enkeleplaat-
sen gaat men daarbij  echter  verder  als bij  ons. Zoo heelt 

f een „Facadc-kommission", die veel macht 
heelt, en niet alleen over  gebouwen op Gemeenteterrein, 
maar  ook over  die op particulier  terrein, dus over  alle te 
stichten bouwwerken te oordeelen heeft over  de gevels. 
Van bevoegde zijde werd ons medegedeeld, dat de be-
trekkelij k goede architectuur  die algemeen de nieuwere 
bouwwerken in 1 t vertoonen, hieraan vooreen 
belangrijkdeel tedanken is. Blijk t een architect onbe-
kwaam, dan wordt zijn project niet goedgekeurd. 

n voorbeeld, dat ook in Nederland ernstige overwe-
ging verdient. 
hen/elfden weg teruggaande, gaan wijj  naar  Zaal 34, 
waar de afdeeling  'erkelirs-.  begint. Zoowel het 
verkeer  te land als op het water  met Schwebebahnen, 
trammen, havenaanleg, kanalen enz. wordt hierin teeke-
ningen en modellen vertoond. t modernste, het lucht-
schip Zeppelin is in model aanwezig n het hoekca-
binet is een kaart van het 11 eserkanaal
toonende de hoogteprofielen, waaruit het belangrijk ver-
schil in niveau van het kanaal op de verschillende plaat-
sen goed is te zien. Eigenaardig is het onderscheid tus-
schen den modernen pneumatischen elevator  en de 
historische kraan le Andernach in Zaal / - , in  ge-
bouwd (ót>) in een merkwaardige architectuur. t ïseen 
uitstekend staal van de ingenieurskunst uit die dagen; 
goed geconstrueerd is hij  tot  in gebruik geweest. 
Ten slotte zij  nog medegedeeld, dat in Zaal38 (zie rech-
ter  benedenhoek van het kaartje) het bureau van het 
Verkchrsverein is gevestigd, waar  kosteloos alle nioge-
lijk e inlichtingen omtrent het verblij f te f gege-
ven worden. 

s er  nog tij d over, dan verdient het aanbevelingdoor  de 
halfronde Zaal lib te gaan, langs modellen van kranen 
en transporthoogbanen, en rechl doorte steken ten einde 
een blik le werpen op  2, Gesundheitpflege. e 
doorloopende komen wij  op den open hot, waar  ton-
teinen lustig springen. 
Wi j  zijn dan in (hoep ,  en raden de c.xcursi-
onisten aan, naar  alle 11' te gaan. waar  o.a. twee inte-
ressante inzendingen van Ballaul en Wolllert s tezicn 
zijn, bestaande uit rijke n smaakvol ingerichte badkamers 
en andere sanitaire inrichtingen. 
Een enkel woord nog over  het  waarin 
op pakkende wijze de verschillende gemeentelijke instel-
lingen en bedrijven worden vertoond. Zoo de electrische 
tram, met verkeerd- en goed instappen, het monteeren 
der motorwagens, de brandweer, ziekenverpleging, enz. 
Verder  een toepasselijk blij-eindend drama, het gebruik 

van verkeerde melk door  een zuigeling en het herstel in 
de stedelijke zuigelingen kliniek , enz. 

e architecten zullen zich denkelijk niet te veel laten 
afleiden door  brandweerwagens, spuitendeen natbere-
gende brandweermannen, de microscopen van het Tu-
berculose museum; zij  doen verstandig als zij, na groep
gezien te hebben. Groep  V, , 

, Scholen , Theaters, enz.) 
gaan bezoeken, welke zich bevindt aan de andere zijde 
van de hoofdvestibule. 

E . 
n de dagbladen hebben in de laatste weken velen hun 

meening doen kennen, waarbij  de artikelen vandeheeren 
|. Six, Jan Veth en . S. r  Fz. het meest onze aan-
dacht trokken. 

e beide laatsten betoogen met meer  en meer  klem de 
noodzakelijkheid van eene schifting in het , 
waardoor  dan zeer  voldoende ruimt e voor  del Jrucker-
collecties beschikbaar  zal komen. Zeer  terecht wijst de-
heer  Veth in een zijner  stukken erop, dat er  een duide-
lijk e tegenspraak is tusschen de betrekkelijk weinige 
ruimte, die door  de n geboden wordt 
en de geuitte vrees, dat voor  het hei-bergen der  trucker-
collecties nagenoeg een geheele vleugel van het -
museum benoodigd zou zijn. e onjuistheid van dit be-
weren krijg t door  deze snedige opmerking van den 
heer  Veth een sterken schijn van opzettelijkheid. 
 )e heer  Six doet zich daarentegen kennen als een aan-

bidder-door-dik-en-dun van steeds nieuwe uitbouwen. n 
het gevlei van  )r. Cuypers, waartoe hij  daarbij  verval-
len is, laat zich een der  eigenschappen van vleierij , 
namelijk gevaar  voor  in 't oog loopende.... onjuistheid, 
niet miskennen. 

n oordeele door  herlezing van wat de heer  Six schrijf t 
in het d : 

„Toen Cuypers de grootsche massa van het -
museum schiep en de zeldzaam rijk e bekroning door  de 
onvolprezen torens, had hij  nog geen oog voor  de ge-
voeligheid der  1 lollandsche schilderkunst. j  heelt dit 
eerst later  gekregen. 

e achtergevel van het gebouw was stilzwijgend be-
stemd om door  aanbouw verlevendigd te worden.(.- .

s dadelijk stond in het zuidoosten de directeurs-
woning, weldra door  de oejenschool met de kap van 
Warmenhuizen gevolgd. e noord-westelijke uitbouw 
der bibliotheek vond zijn voortzetting in dc grillig e 
fragmenten-gebouwen waarbij  de ruimten die tusschen 
de wanden ontstonden reeds beter  voldeden door  licht 
en door  inrichtin g voor e kunst. e hooge 
triumlboo g die de Nachtwachtzaal draagt, gal daarna 
een waardigen toegang, alleen minder  geslaagd inde 
bekronende poppen, aan het gebouw, daar  waar  de Stads-
ontwikkeling geen achterdeur  meer toeliet en de zaal 
zelve roept het uit hoe overeenstemming tusschen kunst-
werk en omgeving is gezocht en gevonden (r . 

a was nog de w een welkome 
(? ) gelegenheid voor  den grijzen kunstenaar  om 
te toonen hoe uitnemend hij  nu de e kunst in 
de omgeving wist te vatten, die haar  recht doet weerva-
ren, zijn plan te voltooien, af te ronden en het hoofdge-
bouw, het beeld van hem zei ven, te doen verrijzen als 
een kathedraal uit de lagere huisjes van de statlsmarkt. 

r  de gelden waren beperkt en die bouw met zijn be-
scheiden uiterlij k en edele verhoudingen eindigde op een 
blinden muur.  )e bouwmeester, die niet dacht nog een 
verderen bouw te beleven, plaatste in zijn versche ont-
stemming (? ) zuilen en zuilenfragmenten in het ver-
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lengde van de as als een blijvende waarschuwing. ('- l 
n ergernis over  het gepleegde vandalisme is niet 

minder, maar  ik woon dichter  bij  dan de heer  Cuypers. 
Niet onder  't m te kunnen doorgaan zonder 
de bitterheid van die herinnering lijk t mij  te veel. Er 
moeten zelfs menschen zijn op wie dit herhaalde gezicht 
afstompend werkt. „Sloop maar  raak, de oudheidliefheb-
bers zijn toch met de brokken nog in hun nopjes." 
Zij , die aan den raad der  gemeente een adres gezonden 
hebben om Cuypers tegen zijn eigen plannen te verde-
digen, hebben den raad wel op zeer  plompe wijze zand 
in de oogen gestrooid. Zij  geven een al beelding van den 
toegang tot den doorri t en dekken die ten deele toe met 
een wit papiertje, alsof er  daar  voortdurend een reus-
achtige bouw schutting zou komen te staan! Zij  ver-
zuimden te wijzen op wat men ziet als men onder  het 

m door  naar  de nieuwe stad gaat: de rampzalige 
resten der  mooie kapel, de rommel er  achter  van allerlei 
bouwdeelen, de blinde muur  der g 
die om aanbouw schreeuwt (of om slooping? ) 
En nog hebben wij  den schepper  van dit geheel, die zijn 
plannen gereed heelt, en bereid is ze uit te voeren, om 
zijn werk te voltooien. (? ) 

1 let is waar, hij  heeft zich door  het rumoer  om zich heen, 
van hen die het beter  meenden te weten dan hij  zelf, van 
de wijs laten brengen en zegt nu ook liever  een nieuw 
museum te willen bouwen. t komt onvermijdelij k 
later, hoe men ook schikken mag en schiften. -
laat toch de raad van Amsterdam niet verhinderen dat 
Cuypers zelf nog de laatste hand legge aan zijn werk, 
dat er  zeker  niet bij  verliezen zal, wat alle betweters 
ook beweren". 

'Tot zoover  het artikel van den heer  Six. s het niet trei-
lend te vernemen, dat . Cuypers blijkbaar  ernaar 
snakt, het m verder  in te bouwen ? dat . 
C. van de wijs gebracht is door  betweters, als hij  ver-
klaart „er  vierkant tegen"  te zijn, dat hij  de bestaande 
uitbouwen met hun „edele verhoudingen", hem voorge-
schreven door  de eischen van een commissie van schil-
derij-deskundigen, moet vergrooten op hoog bevel ? 
 )at zells  )r. Cuypers het als de voltooiing van zijn werk 

heelt te beschouwen ? 
1 let komt ons voor  dat de heer  Six van de wijs gebracht 
is bij  zijn verlangen om door  het vleien van . Cuypers 
zekere verlegenheid met het geval te verbergen. 
 )it blijk t  wel door  de opmerking van het adres van 

ons Bestuur  gericht, als zou het „den raad wel op zeer 
plompe wijze zand in de oogen hebben gestrooid."  11'"/// 
dit is ten eenenmale onwaar.  )e ons adres begeleidende 
afbeelding van den vleugel van het museum, die groo-
tendeels aan het gezicht zal onttrokken worden, is voor-
zien van een strookje papier, dat nauwkeurig op de foto 
bedekt, wat door  den nieuwen uitbouw onzichtbaar  zal 
worden van tie plaats al, waar  tie foto genomen is. 
 )eze plaats is evenmin opzettelijk zóó gekozen, tlat een 

verkeerde indruk gewekt wortlt . Om tlit te bewijzen is 
zij  op tie begeleidende plattegrond duidelijk aangegeven. 
\ \ ij  wijzen de beschuldiging van misleiding tlan ook ten 
stelligste al. en vertrouwen, dat eronder  de raadsleden 
wel niemand zal gevonden wortlen, die het strookje pa-
pier  voor  tie afbeelding van een „reusachtige houvv-
schutting"  aangezien heeft. 

\ \ ij  verheugen ons over  de afschrik, die onze afbeelding 
zelfs bij  den heer  Six blijk t gewekt te hebben. e tleze 
ook bij  onzen raad zoo sterk zijn, tlat hij  afzie van mede-
werking aan de zoo laakbare poging, het m 
opnieuw blijvend te schenden. 

 | S \ A ( iEN nook i>i- V G T E N 

V P T E , N N

isle  Ontwerp vooreen Bioscope-theater. 
Gevraagd wordt het ontwerp vooreen gebouw ingericht 
voor  bioscope-voorstellingen met daarboven gelegen 
 eestzaal. t bouw terrein, als optie.situatie aangegeven, 

is gelegen op tien hoek van twee hoofdstraten en heelt 
een afgeschuinde hoek van tenminste 2 1 ; het mag 
alleen op den begancn grond en entresol geheel wortlen 
bebouwd, doch op de verdiepingen voor  hoogstens 9/ïo 
van het beschikbare terrein. 

t gebouw moet bevatten : 
 Onder  een gedeelte van het gebouw, met 

ruimten voor  de centrale verwarming en kolenberg-
plaats, een ruimt e voor  een electromotor  en meter, 
ruime bergplaatsen voor  gereedschappen en voor  het 
bewaren van films enz., benevens een diensttrap naai-
den begancn grond. 
2. Beganegrond. e open vestibule met portiersloge 
en minstens twee tochtvrij e toegangen naar  tie bioscope-
zaal, groot 2 met  zitplaatsen, in te deelen 
in twee rangen en eenige loges.  )eze zaal. met gemak-
kelij k te bereiken nooddeurén, direct uitkomende aan 
een der  straten. 
 )e vloer  moet . per r  naar  beneden alloopen. 
e afmetingen tier  zitplaatsen moeten minstens  X 

o.<So „  en de gangpaden minstens . breed zijii . 
Grenzend aan tleze zaal ruime toiletkamers met W.C.s 
aan te brengen voor  dames en heeren in verbinding met 
een dienstgang van waaruit ook de kelder  bereikbaar 
moet zijn. Verder  een cassa met minstens twee loketten 
en gelegenheid gevend zaal en vestibule te overzien. 
Een  vestibule met tocht portaal en hoofdtrap, toegang 
gevende naar  entresol en ie verdieping. 
3. e voor  het orkest, gedeeltelijk uitge-
bouwd in de zaal, groot + . n tic as der  zaal een 
cabine, groot + . voor  het toestel, met bergplaat-
sen voor  films. n deze cabine een luchtkanaal, groot in 
wendigo . reikende tot . boven het dak. 
/.  verdieping. e vestibule met garderobe, in 
verbinding met het genoemde trappenhuis en direct van 
uit de vestibule te bereiken een bar, groot  So  -'. met 
bullet, spoelkamer, office en lift naar  tic keuken van den 
concierge. Boven de bioscopezaal een feestzaal met 
tooneel en twee kleedkamers. n tleze zaal langs de wan-
den een aantal kleine boxes met ruimt e voor  twee of 
vier  personen. e wanden dezer  boxes behoeven niet 
t' >t het plafond door  te loopen. 'Tusschen tie bar  en dans-
zaal een portaal, waarop de toiletten met W.C.s voor 
dames en heeren uitkomen. Verder  een trap naai-
de tweede verdieping, bergplaats voor  requisieten, 
kasten, enz. 
5. Tweede verdieping. \ \ oning voor  den concierge, be-
staande uit twee kamers en keuken met zolder  en dienst-
bodenkamer. 
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c begane grond mag hoogstens i  boven het trottoi r 
 zijn: de verdiepinghoogten zijn vrijgelaten, doch 

zullen voor  de zalen een hoogte van  niet mogen 
overschrijden. 
Gevraagd worden te teekenen: de vij f platte gronden 
en een doorsnede op een schaal van i ïi too; de twee 
gevels op een schaal van i ïi  en een perspectief, over-
gebracht van deze gevelteekcningen. 
Uitgeloofd worden: 
Een eerste prijs : Zilveren e

Een tweede prijs : Bronzen e met Getuigschrift 
der  Vereeniging benevens ƒ
Een derde prijs : Getuigschrift der  Vereeniging. 

 Ontwerp van een wachthuisje voorde 
tram. 
Gevraagd wordt het ontwerp van een Wachthuisje voor 

 groot in 2 . ,  toe-
gang breed . afsluitbaar  door  rollui k of schuif-

 en voorzien van
gereedschappen enz., zooals een vijzel, verbandtrommel 
enz., welke eventueel onder  bank(en) kan geplaatst 
worden. 

t huisje wordt gedacht aan  zijden vri j  te staan op 
een steenen voet met opbouw  of
keuze van den ontwerper; ook  wijze van afdekking 
is vrij . 

 worden: de opstanden, platte grond, lengte-
en breedte-doorsneden op een schaal van  a
Uitgeloofd worden : 
Een eerste prijs : Zilveren

Een tweede prijs : Bronzen e met Getuigschrift 
der  Vereeniging benevens/'
Een derde prijs : (ietuigschrift der  Vereeniging. 
1de n vraagt een n 
teekening van een naar  de natuur  geteekend brok be-
staand Bouwbeeldhouw werk of Plastiek.  le keuze van 
het onderwerp, doch evenzeer  wijze, waarop het ge-
teekend is, zullen  in aanmerking ge-
nomen worden. 

e teekening moet een grootte hebben van . 
binnen den
Uitgeloofd worden: 

 eerste prijs : Bronzen e met (  der 

n tweede prijs : (ietuigschrift der  Vereeniging met 

. llgemeene bepalingen.  behandeling der  teekeningen 
is vrij , doch moet  en
op  opgezet, doch niet ia haaien lijsten gespannen 
zijn en.  de ie  geen grootere afmeting 
hebben dan . 
All e stukken ter  beantwoording dezer  prijsvragen wor-
den vóór of op /
aan het adres van den i  Nieuwehaven 
N.Z. 11  Zij mogen niet in kisten of op andere wij se in 
liout Verpakt worden. 

n  dien datum ingezonden, blijven buiten 
 tenzij  aan het  afdoend kan aan-

getoond worden,  dit buiten de schuld van den inzen-
der  mocht zijn geschied. 

e teekeningen moeten met een motto gemerkt zijn en 
 gaan van een gesloten brief waarin 

 kwaliteit en
van een tweede dito. waarin een correspondentieadres 

 is. (lp beide brieven en couverts moet het motto 
der  teekening voorkomen. 

 van eenig antwoord mag  als zoodanig 
niet bekend maken  uitspraak der  Jury. 

 Jury voor  prijsvragen bestaat uit : 
" " , Architect,

 bij de Gemeente-werken 
le1's-Gravenhage. 

. B.
. T T E N , 

W.  C. , .  van Gemeente-
werken te .  ruhem. 

| . N , Architect

Wanneer geen antwoord ter  volle bekroning kan wor-
den voorgedragen, heeft de Jury het recht om het -
stuur  van „Bouwkunsten
de uitgeloofde prijzen op  dan  wijze 
te verdeelen. 

 behoudt zich het
 maanden na de publicatie van het Juryrapport , alle

een gedeelte der  antwoorden  expositie at te staan 
aan andere  in ons land; gedurende dien 
tij d mag geen  ontwerpen gereproduceerd worden 
zonder  toestemming van „Bouwkunst en

 heeft echter  het recht de bekroonde 
antwoorden ter  reproductie aan te bieden aan  redac-
tie van eenig plaatwerk, zonder  dat zij  gehouden zal zijn 
den bekroonde eenig honorarium daarvoor  te betalen. 

 ontwerpen zullen na  tij d aan de correspondentie-
adressen worden teruggezonden. 
 le uitspraak der  lurv zal door  het  door  middel 

van deN.  C."  en de bouwkundige bladen bekend ge-
maakt en  antwoorden publiek tentoongesteld wor-
den, nadat het -rappor t zal zijn gepubliceerd in de 

w k  bladen. 
e uitreikin g der  bekroningen zal geschieden in de Al -

gemeene Vergadering der  Vereeniging, die
 zal worden gehouden. 

e  tuin  beantwoording der  prijsvragen is 
voor  ieder  opengesteld. Namens het Bestuur, 

Air. . ()  'oorsitter. 
J. , Secretaris. 

, Augustus
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. Als gewoon lid wordt voorgesteld de heer  A. de 
, architect te , door  deheerenJos.de 

Jonge en G. . 
.  )e reeds op onze ledenvergadering besproken excur-

sie naar  de nieuwe Zuidergasfabriek aan den ()mval, te 
Amsterdam, zal - dank zij  de welwillende toestemming 
van de e der  gemeentegasfabrieken worden 
gehouden op Zaterdag  (letober  a.s. des morgens ten 

 ure. 
 leelnemers worden dus verzocht op dat uur  bij  de st oom-

pont aan de Utrechtschczijde tegenover  de Zuidergas-
fabriek samen te komen.  re Secr. 

. 
.  l.\.\i. 

t stukje onder  bovenstaanden titel van den heer  B. in 
het vorig nummer van „Architectura "  heeft beweging 
gebracht in belangstellende gemoederen.  let doet goed 
te constateeren dat inderdaad deze belangstelling voor 
Amsterdams oude s levendig is. 
n de „N . , Gourant"  schreef een zekere heer  X. 
het volgende: 

indien

 gepleisterde grenenhouten sandsteeneu 
/ti  nrheüterswoning

Natuurlij k niet berusten! 
( ielukkig rekenen w' ons te constateeren dat niet alleen 
wij  niet wenschen te berusten. Er  gaan van andere 
zijden stemmen  Zie slechts onderstaand citaat uit 
het verslag der  op 1.1. Woensdag gehouden vergadering 
van den Gemeenteraad van Amsterdam. 

Uit een en ander  blijk t wel, wat  in den
met vreugde constateerden : de aanwezigheid

 belangstelling. 
t ons hopen dat onder  dc bescherming

stelling het s  Amsterdam veilig zij. 
 lit belet niemand  zijn. . 

11.  )

 )e agenda der  jongste g bevatte o.m.: 

http://Stailte-ausstcllungteDu-.se
http://deheerenJos.de
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g  te zeggen dat met gespannen belang-
stelling  den uitslag dier  voortgezette behandeling 
werd uitgezien. t

 gekomen en blijl t rusten  vergadering acht 

 intusschen gebeurd, in het  namelijk 
 voor  zoover  met  wordt? 

Een veertigtal belangstellenden,  kunstbeoefe 
 hebben  met het adres

 op 

deugdelijke  inden  wordt  te  tot 
 voorgenomen vergrooting 

van  Uitbouw. 

 leze  dat Amsterdam's

 vooreen

 verschillende
 voor

 waardoor  de uitbouw-vergrooting 
overbodig  worden;  dat
bij  eene dergelijke  op

 waarvoor 
 blijk t

Behalve  van 1  verschillende 
zijden

 C. J.

 W .

 W .

 ..(iroene Amsterdammer"  aan een
 van erkend  in  meening 

 l\ .  Bazel

1 )e  1'. Berlage

 1 )r. 11. Brugmans: 

' . J. 11.

 )e

 1

 Care! Schatten : 

 11.

 meening

 bovendien  de bedoeling dezer 

 bevelen  de bovenomschreven meeningen in 
 hebben 

 onbevooroor-

deelde

. 
- E N E ,- . 

. 

 ik bij  bespreking van  Vast 
heidsleer"  dehand  d. Wijnperse
drong  het 

 Natuur-

 practische 
voorbeelden  verleend. 
Genoemd  behandelt  eigenschappen van 

 op zeer  duidelijk e 
 al het behandelde door  uitge-

werkte  voorbeelden, aan
 wordt verduidelijk t

Voor
 behandeling  daar  eigen 

 in het dagelijksch leven het geleerde beter 
doet onthouden, »<»r  den 

 dien het  te 
 op  doeltreffender

. 
E 1  >UW-

TENTOONSTEl . 

 tot tic n van 
 op  Ontwerpen van 

Woningen voor s met  grondgebruik 
 bij  aan-

tal  onder-

staande antwoorden
 1.  aan  A ook voldoen om aan 

 15  'r  voor  Ontwerpen 
 boerderijen op heideontginningen). 

. [ntwoord /. Neen. 
 'raag2.  zich ook  deel

 prijsvraagteekening? 
. . Neen. 
Vraag j. Waar of voor  welke provincie moet  tee-
kening  elke  wel wat verschil in 

 heeft.  heb ik volgens Noordbr. 

.  ?. ledertype  goed,  tic gestelde 
 voldoet. 

 'raag ./.

onder  gebouwd worden ol
 wagens  werktuigen  afzonderlijk gebouw,

zoogenaamde schuur, gebouwd worden? Naar
 schuur  afzonderlijk bij  de woning met 

 doelmatigst zijn en was mijn voornemen aldus 
in te zenden.  voorschrift alles onder  één dak, dan 

 zelf buiten
. ./. Alles <inder  één dak  noodzakel ijk . 
 'raag g ol  soms de inzender  eener  teekening 

 op de tentoonstelling te  iravenhage 
 zijn  le

 gemaakte
. 5.  behoeit
 'raag 6. Een  verschil in  ligging 

van  d  in  veronder 
 op

of drie kwartier  van  spoorwegstation ofharden weg 
 met gewoon 

grondwerk, doch zonder  vervoerkosten derbenoodigde 

Antwoord 6.  geen  der  kosten ge 
vraagd,  een opgave derbenoodigde bouwmaterialen. 
Vraag j. g  balklaag der  gerekend 

 op een  peil ol vloer  van , 

http://aanvaarden.cn
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 ioals in deze gemeente (de vrager  bedoelt de gemeente 
zijner  inwoning» de bouwverordening slechts vordert en 
ook naar  mijne meening voor  arbeiderswoningen vol-
doende is ol'zou het bestuur  ook voor  arbeiderswonin-
gen een hoogte prcl'creeren van  en (So . 
Antwoord/". Een zolderhoogte van . is voor  ar-
beiderswoningen toelaatbaar, wanneer  de bouwveror-
deningen in de gemeente, gelegen in destreek, waarvoor 
de ontwerpen bedoeld zijn geen grooterhooute eischen. 
Grooter  hoogte verdient echter  uit een gezondheids 
 iogpunt de vocirkctir . 
Vraag S. Voor  groote boerderijen, klasse lï. zou het 

mijn voornemen zijn een zolderhoogte te nemen van 
. tenzij  Uw bestutu"  mij  beslist opdraagt de zolder 

hoogte lager  of hooger  te stellen. 
. [ntwoord 8.  leze zolderhoogte van So . is toelaat-
baar, wanneer  de bouwverordeningen in de gemeenten, 
gelegen in de streek, waarvoor  de ontwerpen bedoeld 
zijn, geen grooter  hoogte eischen. 

. 
Wi j  vestigen de aandacht op het nieuwe werk van Prof. 

. . Brugmans: „Va n s tot . docu-
menten betreffende den overgang van het Amsterdam-
sche stadhuis tot k paleis. 
\ls beginjaar  voor  de uit te gewen documenten is ge-
nomen  toen koning k het voornemen te 
kennen gal zijne residentie naar  de  looldstad te ver-
plaatsen; als eindjaar N  toen de tegenwoordige ver-
houding tot stand kwam. Eenige stukken uit  zullen 
eene Bijlage vormen. t spreekt van zelf dat de uitgave 
een zuiver  historisch karakter  draagt; ook de inleiding, 
waarin Prof. Brugmans, aan dc hand van deze cn ook 
van andere niet gepubliceerde stukken, de geschiedenis 
van het gebouw van  tot  zal beschrijven, zal 
natuurlij k aan alle polemiek zijn gespeend. 
11 et  bestaat den tekst l<  te lichten met platte 
gronden der  verschillende verdiepingen van het s 

, en zoo mogelijk met niet ol weinig bekende 
afbeeldingen van het gebouw of zijne onderdeden. 
 let bock. tlat met inleiding en register  ongeveer  tot 
 u vel druks, dus omstreeks  bladzijden zal beslaan, 

zal in tien handel minstens ƒ  kosten. Voor  de leden 
van „Amstelodamum"  is het tegen het zeer  geringe be-
drag van/'  verkrijgbaar  tot  October  a.s. 

Ontler  tic vele lofwaardige bemoeiingen van de „Alg . 
Xed. Wielrijder s Bond"  behooren ook tic adviezen van 
haar  Wegen-Commissie.  )eze verzamelt alle gegevens 
v<mr wegenaanleg, uegverbctering, wegonderhoud, 
wegbeheer  cn stofbestrnding. r  adviezen, die zij 
gratis geelt. w< irden steeds  >p prij s gesteld. En tlit is geen 
wonder, als wij  zien met welk een ernst zij  haar  taak 
 ipvat. 
 liervan getuigt het ons toegezonden „rappor t omtrent 

het maken van proefwegen in tle( iemeente Wassenaar", 
een advies aan Burgemeester  en Wethouders der  ge-
meente Wassenaar. 
n tlit t wordt op grondige wijze den aanleg van 

een grindweg; een steenslagweg, een teersteenslagweg 
en een verbeterden klinkerweg nagegaan. 
 let rapport ligt op de leestafel ter  inzage. 

< her  het onderwerp.,wegen"heeltdeCommissieboven-
dien meerdere besprekingen het licht doen zien. Voor 
hen, tlie hierin belang stellen geven wij  het lijstj e van 
tleze uitgaven, tlie voor  Bondsleden om niet verkrijg -

baar  zijn op het bureau dier  commissie tc 's Gravenhage, 
 .aan Copes van Cattenburch
. (>nze wegen. 
 Stol bestrijding. 

 let onderhoud van grindwegen en het leggen klinker -
paardenpaden. 

 Chloorcalcium of chloormagnesium. 
v Breetle of smalle velgen. 
ö.  let voorkomen van het vernielen en onbruikbaar 

maken van wegen. 
 let tweede Wegen Congres. 

5. ( her  tien invloed van de velgbreedteopde trekkracht . 
e Wegen-Commissie zal het ten allen tijd e zeer  op 

prij s stellen, gegevens te mogen ontvangen welke voor 
haar  van belang kunnen zijn. i i>. 

 )EN. 
AUGTJSTE N OVE . 

Bij  Bernard Grasset is onlangs te Parijs een boek van 
Paul Gsell verschenen, dat „  August e "  tot titel 
heeft.  laarin worden gesprekken van den beroemden 
beeldhouwer met den schrijver  vermeld, waaronder  de 
volgende uiting voorkomt. 
„Quel original que vousfaites! Vous vous intéressez 
done encore a l'art ! C'est une preoccupation qui n' est 
quère tie nótre temps. Aujour d hui les artistes et ceux 
qui les aiment font t d'animaux fossilcs. Figurez 
vous un megatherium ou un diplodocus se promenant 
dans les rues tie Paris. Voila 1'imprcssions que nous 
devons produir e sur  nos contemporains. Nötre époque 
est celle des ingenieurs et ties usinicrs, mais non point 
celle tics artistes. n recherche 1'utilit c dans la vie 
moderne; Ton s'elforcc d'ameliorer  materiel lenient s 
tence. s l'esprit, mais a pensee, mais e léve, il n'  en 
est plus question. t est mort" . 
 letwelk, overgezet zijnde, beteekent: 

„Wa t zijt gij  een zonderling! s gij  stelt nog belang 
in de kunst! t is iets hetwelk in onzen tij d niet meer 
thuis behoort. Tegenwoordig maken de kunstenaars en 
zij, die hun bewonderen, den indruk van voorwereldlijk e 
dieren.  lenk U eens een megatherium of een diplodocus, 
die tloor  de straten van Parijs wandelt. Zoo beschouwen 
ons onze tijdgenootcn. c tij d is die der  ingenieurs en 
der fabrikanten, maar  niet die der  kunstenaars. n wil 
in het leven van thans slechts wat nuttig is, men streeft 
er  naar  het stoffelijk welzijn te verhoogen. r  de 
geest, dc gedachte, den droom, daarnaar  vraagt men 
niet weer. e kunst is dood". W. 

r  de r
Zondag 11. maakte ik voor  het eerst een ri t met de onlangs 
geopende lokaalspoor m Aalsmeer . k 
stitpte in aan de halte , het kruispunt 
van tic nieuwe baan met den straatweg Amsterdam 

. t haltegebouwtje maakt tloor  de c 
kleur  der  baksteen, tloor  tien aartligen vorm cn doorliet 
heldere rood tier  pannen, een prettigen indruk . Trou-
wens, van tie vele antieren, langs de lij n gebouwde wo-
ninkjes en stationnetjes, valt hetzelfde te zeggen. 

r  de brug over  de  laarlemmertrek vaart,  foei, hoe 
tergend leelijk! Wat 'n bederf voor  het landschap. En 
tlat kings een spoorweg waar  langs duizenden komen 
om van het pittoreske d te genieten. s een 
rijwe g waarover  de automobielen bij  tientallen snorren, 
in 't spoorbaan ten slotte welke honderden naareen onzer 
fraaiste  lollandsche polders zal voeren ! 

e tli t bouwwerk er  toe bijdragen, tlat spoedigdetijd 
kome, waarin het niet ieder  meer  vri j  staat ons platteland 
naar  willekeur  te ontsieren ! 

Waak ! C.

e Vereeniging van Ned. Baksteenfabrikanten bericht 
ons, dat de prijzen der n (drieling) belangrijk 
is verhoogd.  )e reden daarvan is de mindere productie 
tengevolge van slechte weergesteldheid. n vergelijking 
tot andere jaren bleet dit jaar  de productie meer  dan 

0,o ten achter. 

Cl X G EX -
G V A N GEBOUWEN , 

 E. C. , w.  (Vervolg van blz.

 stookplaats. — Warmteafgifte van kelderen 
schoorsteen. (runstige a/metingen

Een ander  punt, waarmede rekening moet worden ge-
houden is het vaststellen van de juiste ligging van tic 
stookplaats. 
Uit een verw armings technisch oogpunt is een centrale 
ligging de meest gunstige.  )an toch deelt zich de overi-
gens verloren warmte, tlie tloor  uitstralin g en geleiding 
in tie stookplaats ontwijkt , zooveel mogelijk aan het 
gebouw mede, terwij l  de schoorsteen, tloor  het mid-
den van het gebouw omhoog gevoerd, inden regel op 
gunstige wijze zijne warmte aan de omgeving kan af-
geven. Bovendien kunnen de verdcclleidingen, welke 
de warmte van uit den ketel ol vuurhaard naar  de ver-
schillende vertrekken brengen, zoo kort cn zoo gunstig 
mogelijk van doorsnede wortlen. 

l wij  hier  niet in nadere bijzonderheden zullen 
treden over  het stookbetlrij f en de stookplaats, mogen 
toch nog eenige punten genoemd worden, die voorde 
kennis van den bouwkundige van direct nut zijn. 
n de eerste plaatszij  er  op gewezen tlat in tic.stookplaats 
licht, lucht en ruimt e niet mogen ontbreken. s 
wortl t hierin bij  het maken der  plannen niet in voldoende 
mate voorzien en toch is zulks van veel waarde voor 
het latere gebruik van de installatie. 
Voorts houtle men de stookplaats zooveel mogelijk ge-
seheiden van de overige ruimten van het gebouw, ten-
einde stof, reuk en warmte tc beletten zich op onge-
wenschte wijze te verspreiden. 
Een goed trekkende schoorsteen iseen hooldvereischte. 
n normale gevallen kan men zich voor  de keuze der 
schoorsteenmaten zonder  verdere berekening van de 
volgende cijfers bedienen : 

Schoorsteenafmeting 

3

 pe . 

 j 

/ brandstof bergplaats. 
Ten slotte een wenk voor  de benoodigde plaatsruimte 
voor  tic brandstof. n den regel gebruikt men als brand-
stof hoogovencokes, z.g.n. gietcokes, weikeper

. een ruimt e van . innemen. 

Tijdig vaststellen  lui
 )an dient de bouwkundige de noodige kennis te bezitten 

van de voornaamste eigenschappen der  hoofdsystemen 
van verwarming, op dat hij  reeds bij  het maken zijner 
schetsplannen in beginsel zal kunnen vaststellen, welk 
systeem in het onderhavige geval het meest in aanmer-
king komt. 
Feitelijk dient hij  daarover  reetls bij  tic eerste bespre-
kingen niet zijn opdrachtgever  overleg te plegen, 
omdat een verwarmtngs-en ventilatieinricntingn u een-
maal tot tlie zaken behoort en welk één geheel met het 
gebouw zullen uitmaken cn die feitelijk opgroeien met 
het bouwwerk. 

t komt zoowel den kostprij s als eene juiste indeeling 
van het gebouw en deugdelijke werking der  installatie 
ten goetle. 

t is echter  regel, dat eerst over  tie verw armings-cn 
ventihitieinrichtin g gedacht worth, nadat het gebouw 
ontwerp reetls op allerlei punten vaststaat, en tlat men 
aangewezen is op dit of dat systeem, eenvoudig, omdat 
het ontwerp geen ander  toelaat. 

 der leidingen. 
e bouwkundige dient met het  op het aan- en onder-

brengen van pijpen en buisleidingen, in hoofdtrekken de 
loop daarvan te kunnen vaststellen in verband met het 
eventueel toe te passen systeem, zootlat later  niet tot 
mintlergeschikte of onooglijke oplossingen een toevlucht 
zal behoeven te wortlen genomen. 

n enkele woorden het bovengezegde tc samen vattende: 
e bouwkundige moet zich door  studie zooveel mogelijk 

de beginselen van de techniek tier  verwarming en venti-
latie eigen maken, opdat de kennis daarvan hem steetls 
in voldoende mate ter  beschikking sta bij  het maken van 
zijne plannen, zootlat hij  daaraan van den beginnen al 

 ten aanzien van tleze aangelegenheid de noodige 
vorm en kleur  kunne geven en in staat zij  werk te 
leveren op tic hoogte van en overeenkomstig met den 
geest van zijn tijd . 
 'it in het oog houdende, zullen thans verschillende pun 

ten nader  wortlen besproken. 
 armteberekening. 

Een vraagpunt, welks oplossing van het allereerste be 
lang is voor  tic te maken verwarmings- en ventilatie-
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inrichting , is dat der  benoodigde hoeveelheid
m.a.w., hoewel  geeft een bouwwerk  winters 

 de buitenomgeving af en van welken omvang moet 
de verwarmingsinrichtin g zijn, om  voldoende 
wijze te kunnen voorzien. 
 [et is niet de bedoeling veel cijfers en berekeningen te 

geven,  meer  te wijzen  de voornaamste
 voorgrond  en hoe men

 deze kwestie goed moet onderscheiden in hoeverre 
 practij k kunnen  samengaan 

i

FV-E). 

...O.-,.; .Ti 

a i ; 

.

Bepaling van het warmteverlies. Oppervlakteberekening. 
Voor de  van het warmteverlies  de 
eerste  eene oppervlakteberekening worden ge 

 richt  in, waarin de afkoe-
lende oppervlakken  elk  worden opgenomen, 

 die oppervlakken w elke  of naar  de onver-
warmde  warmte afgeven. 

 eene
 tabel

e  de
 het  liguur i afgebeelde lokaal.  de berekening 
 de cijfers  het

Transmissiecoefficienten. 

 stelt  tabel samen voor  de berekening 
 eigentlijke warmteverliezen, .a. de zoo-

genaamde transmissiecoefficienten voorde verschillende 

 eene dergelijke berekening nader  toe te lich-
ten  het  ander  coëfficiënten
Een transmissiecoefficient geelt  het

 dat door r
 bij  Celcius temperatuurverschil 

tusschen  en
Voor  deze coefficient  dus de buiten 

 >"  C , terwij l het  C.  wezen, 
 op  dat

r  glasoppervlak  X  E. per
algeven. **) 
 >c  berekening  zeer
dat  de praktij k allerlei omstandigheden

 overeenkomst  de  berekende cijfers en 
de  werkelijkheid zeer  op losse 

 stellen. 
Allereerst  de juistheid der  coeffi 
cienten. 

Berekening  transmissiecoefficienten. 

Een transmissiecoefficient  op de  wijze 
 vastgesteld : 

 een  op 
 overeenkomend met  van 

 een
 temperatuur(druk )

peratuurverschil, hoe spoediger  warmte door
scheidingswand  de geaardheid
het  den  directen

 bepaald  per 
tijdseenheid  hoeveelheid warmte

 optredende  te
weerstanden  op bij  warmte 

 de lucht op den wand,  den doortocht  den 
wand en bij  de overgang  de lucht. 

 ... het  warmteeenheden  wandopper 
 uur, bij

wand en lucht,  de lucht op den wand
 dat  lucht  daniseen 

temperatuurverscl 

 warmteeenheic 

1
ill 

te  oven 
den wand resp.  den wand in  het

 wandoppervlak
wanddikte, per  bij  graad  dooi-
den wand  dan

 graad noodig om een warmteeenheid door  den 

r  dikte te  graad voor 

 wand vane  dikte, t Om dus een warmte-
eenheid  lucht aan de eene zijde over  te brengen 

A 

 de

 aantal

 graad
de lucht  de  andere
wand . wandoppervlak  op

t
wand  k. 

s is k = ' of  = t = - + r + . 

 .1  a,  bepalen. 
Volgens onderzoekingen  Peclet midden vorige 
eeuw)

 s +  -f-  s) (d — di )
 coefficient  warmtegeleiding bij  aanraking van 

lucht  lichaam. 
 coefficient

 temperatuurverschil  vaste 
 (en omgekeerd . 

Volgens Valerius  (rrashof Theoretische -
lehre  blz.

 = 6
terwij l l n zum Berechnenund 
Entwerfen s und ) d di 

 van
nentemperatuur  van -f-  >"  C. en  buitentemperatuur 

 C. 
 wij  bovenstaande de transmissie-

coefficient van  eensteensmuur,  dik
waarbij  geleidingscoefficient b

 V 

b. 

v 

\ \ ordt  gepleisterde
 coëfficiënten  papier  waar 

= ~ + è + ê en 
op  (Fig.

 >e invloed  het papier  is dus practisch niet
 op tengelwerk aan,zoodat 

 de 

 warmte  de spouw 

»ï+ê+i+ 

 vorige
vinden

k =
k =
 )e

t>, 
,b 

Fis r 
 proefondervindelijk 

constante factor  blijk t  veranderlijk -
heid  inwendige en  geleidings 
coefficient.
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worden op G  O C T O B E . des avonds te 
8.30 U U  in het N . 

 Notulen der
n en n Stukken. 

 Ballotage van den heer  de , architect te 
, als gewoon lid voorgesteld tloor  de heeren 

Jos. de Jonge en (i. . 
 Voordracht van den heer  C. l over

vlakversierinii, toegelicht met lichtbeelden en geïllu-
streerd door  schetsen, teekeningen en ontwerpen 
van den spreker. 

 en sluiting. 
 C,

E ,  Secretaris. 
 het Bestuur  werd het navolgend adres

Aan den  der  (iemcente 's-( iravenhage. 
t Genootschap „Architectur a et Amicitia",gevestigd 

te Amsterdam, geeft met verschuldigde eerbied te 
kennen,, 
dat met belangstelling het  der  plannen
nieuwen  in uw (iemcente heelt gevolgd, 
dat het het ten zeerste zou betreuren, indien de-oplossing 
zou worden gevonden in het bouwen van den nieuwen 
schouwburg op de plaats van den ouden, 
dat het  hiervan volkomen adhesie be-
tuigt aan het adres van de Afdeeling 's-Gravenhage der 

j  tot Bevordering der  Bouwkunst, en de-
motic aangenomen op de openbare vergadering,  Sep 
tember .1. onder  leiding van „di e  laghe"  gehouden. 

11. A ,  'ooraitter. 
E , iste Secretaris. 

E E
 kan niet zeggen, dat

die de n hebben te verdedigen, niet op hun 
post zijn geweest, getuige het eenige dagen geleden ge-
zonden adres van dcafd.'s-Gravenhageeler j 
tot Bevordering der  Bouwkunst, wat ele volgende uit-
stekende  de aandacht van burge-
meester  en wethouders gebracht: elat het

bevreemdt, elat. waar  het gemeentebestuur  de-
jaren  het mogelijke  om
rin g van ele verkeerswegen  ele binnenstad  verkrij -

 er  de bovengenoemde plannen  poging
 om de  aan het

 te verbeteren, hetgeen zeer  zeker  helder
het oog zou springen,  een juiste situatie-teckening 

 de  met
nieuwe rooilijnen  het plan  overgelegd ; — elat 
zells ele verkeerswegen  het ontworpen gebouw 

 minder  zullen zijn dan  een
 noodzakelijk geacht mag  verband 

hiermee  den uitgang der  hooger  ge-
legen rangen  ele branelpoort ; — elat het  de-

 Eellner  en
euvel  de conclusie leidt, elat het terrein beslist

 ruimt e biedt voor  den bouw  ge-
 grooten schouwburg geldelijke 

opofferingen, welke-  zich getroost heelt om  elit 
plan te geraken, hebben zegt het bestuur  het groote 
voordeel  elat door  elit plan het tekort  ruimt e 

 het licht is gebracht : elat bovendien het aesthetiseh 
aanzicht  het ge-heel, met den aanbouw rechts, welke 

 moet
gevel  het huis tip tien hoek  ele  .ange 1 loutstraat 
allerminst kan  waarvan ele-architecten 

 verwij t kan gemaakt worden, doch
is  ele situatie  het gebouw en ele-n vorm  het 
terrein ; - elat elit laatste  meer  te betreuren is, waar 
men, om dezen gevel  verkrijgen, moet overgaan

 een
gevel,die de k XV  bouwtrant  ons land

; dat het mogelijk zal zijn,
geheel vrijstaanden, nieuwen schouwburg elders te 

 zoneier
inwendige verbouwing en voorziening tegen

 andere bestemmingen  over  zijn  geven
bestaande' gebouw (genoemd worden

 voor  muziek, een museum, een kleine schouwburg, 
enz.); — redenen waarom het bestuur  voornoemd het 
college  en  het 

 ele schouwburg-commissie niet  den
ter  uitvoering voor

 is er  de groote  „Pul -
's-(

 van vele Vereenigingen  het gebied van t 
en (ieschiedenis met „  lie  laghe"  het hoofd geweest. 

e  was -
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- zooals haar  voorzitter, de heer  Aug. Sassen, mee-
deelde deze vereeniging geheel onbevangen staat 
tegenover  het vraagstuk, en het grootst aantal leden 
heelt. 
Verschillende sprekers voerden over  de schouwburg-
kwestie het woord. 
Ten slotte werd een motie aangenomen, waarin als dc 
meening der  vergadering wordt uitgesproken, dat zij  ten 
allersterkste betreuren zou, indien de gevel van den be-
staanden schouwburg voorheen palcis van Nassau-
VVeilburg) werd afgebroken, aangezien daardoor  een 
belangrijk architectonisch monument, dat in het klassieke 
stadsdeel niet kan worden gemist, zou verloren gaan, 
dat zij  bovendien dit afbreken in geen enkel opzicht ge-
oorloofd acht, nu het zou geschieden om daarter  plaatse 
een schouwburg te bouwen terwij l het beschikbare ter-
rein vooreen zoodanig aan hedendaagsche eischen vol-
doend en n g waardig bouw werk beslist onge-
schikt is, hetgeen ook door  de gepubliceerde plannen 
duidelij k gepubliceerde plannen duidelijk wordt bewezen. 
Aan deze beide sluit zich ons hierboven, onder  „Bestuurs-
mededeelingen"  opgenomen adres aan. 

n ivien September  j.l . zond de provinciale -
landsche Archeologische Commissie het navolgend 
adres. 

Xu uit het gepubliceerde ontwerp derarchitecten Eellner 
en  lelmer  voor  een bouw van een nieuwen schouwburg 
op de plaats der  tegenwoordige gebleken is, dat bij  uit-
voering daarvan de zeer  fraaie gevel van het oude ge-
bouw zou moeten verdwijnen, acht de ProvincialeCom-
missie voornoemd zich verplicht ook harerzijds de aan-
dacht van Uwen d te vestigen op de groote aesthe-
tische waarde van dit monument, waarop vroeger  reeds 
in adressen van den < ludhcidkundigcn Bond en de Ver-
fraaiingscommissie werd gewezen. 

t gebouw als geheel, met zijn eenvoudigen zijgevel 
en in den tympan met goed allegorisch beeldhouwwerk 
versierden achtergevel, is merkwaardig nis overblijfsel 

van het onvoltooid gebleven paleis, dat ten behoeve van 
den prins van Nassau-W'eilburg, naar  het ontwerp van 
den architect Erietlric h l.udwig (i tinkel, omstreeks
werd opgetrokken. r  de monumentale voorgevel 
heeft daarenboven een zeer  ongemeene waarde. Afge-
zien van eenige gemakkei ijk tot den ouden toestand terug 
te brengen wijzigingen in zijnen onderbouw, isdezegevel 
een zoo goed als ongeschonden en zeer  mooi voorbeeld 
van den naar  .odewijk XV  genoemden bouwstijl, gelijk 
er  op zoo groote schaal, slechtszeer  enkele in Nederland 
zijn aan te wijzen. Bij  betrekkelijk eenvoudige behande-
ling, kenmerkt dit bouwwerk zich door eene groote voor-
naamheid, die het dankt aan zijne statige verhoudingen 
en aan de groote zorg, waarmede desober-aangebrachte 
versieringen zijn uitgevoerd. t beeldhouwwerk aan 
de middentraveeën der  beide voorbouwen, de sierlijk -
bewerkte balustrade op het middenstuk, en het fraaie 
smeedwerk der  hekken om de balkons en voor  de ven-
sters, geven aan den gevel een vorstelijk aanzien. 
Behalve de grootste architectonische waarde echter, 
dien hij  op zichzelf bezit, heeft deze gevel een groote be-
teekenis voor  het stadsgezicht, waarvan hij  deel uit-
maakt, want hij  sluit zich prachtig aan bij  de deftige be-
bouwing van het schoone deel van n : den 
Vijverber g en het Voorhout; hij  vormt zelfs, als achter-
grond van het vergezicht uit het Voorhout, een der 
hoogtepunten in de samenstelling van dit zoo bijzondere 
stadsbeeld. 

e verdwijnin g van deze gevel zou daarom niet alleen 
 )en g en Nederland verarmen door  het verlies van 

een belangrijk monument — zij  zou ook eene ernstige 
aanranding zijn van die levende schoonheid der  stad, die 
hare grootste aantrekkelijkheid vormt. t behoud van 
den gevel wordt dan  alleen niet door  kunsthistorici 
en oudheidkundigen bepleit: uit de aan dit adres als bij -
lage toegevoegde uittreksels uit enkele dag-en week-
bladen moge blijken hoezeer  ook door  hedendaagsche 
architecten daarop de hoogste pijs wordt gesteld. 

A 

. : f 
O T 
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e provinciale Commissie voornoemd meent in deze 
omstandigheden met den meesten aandrang aan Uwen 

d te mogen verzoeken niet mede te werken tot de 
uitvoering van een plan, dat, voor  zoover  het de slooping 
van den ouden schouw burggevel eischt, niet anders dan 
een ergelijk vandalisme kan worden genoemd. 

e Provinciale Commissie voornoemd : 
, Voorzitter . 

, Secretaris. 

Van Omen Tijd,  blz. e oude facade is te 
schoon, om haar  zoo maar  prij s te geven, te meer  nu in 

n g zoo langzamerhand de echt-voorname huizen 
gesloopt worden om plaats te maken voornieuwe, welke, 
qua architectuur, zelfs niet in de schaduw kunnen staan 
van de vroegere keurige gevels Sober  als de facade 
is in versiering, maar  rij k aan pracht van verhouding, 
representeert zij  lij n en duidelijk den aristocratischen 
smaak, welke in 't algemeen hier  tc 's-Gravenhage 
heerschte: de architectuur  eener  stad is, en zal altij d 
blijven, de toetssteen van den smaak en van de karakter-
eigenschappen der  burgerij . Wij  waarschuwen dus nog 
maals voor  onbedacht vernielen. 

Bouwkundig Weekblad,  blz.  Voor  hen, die zich 
de bijzondere waarde, de statigheid en de voornaamheid, 
de uitmuntende verhoudingen en het echt h ka-
rakter  van dezen gevel niet goed herinneren, kunnen 
bijgaande afbeeldingen van dienst zijn om hen onmidde-
lij k weer  tot het besef te brengen, dat het verdwijnen 
van dat stuk architectuur  een verlies van zeer  groote 
beteekenis in het stadsbeeld van n g zou betee-
kenen. k zeg hier h karakter , en dan behoef ik 
slechts het complex e Voorhout, Voorhout, -
terdijk , Vijverberg . e Vijverber g en Binnenhof te 
noemen, om een bij  uitstek fraai en eenig -
Stadsbeeld voor  oogen te krijgen. n tlit gedeelte, dat het 
schoone punt van het oude 's-Gravenhage is, zijn niet 
alle huizen even belangrijk en even goed in den toon 
passend; verschillende nieuwe zijn er  gekomen, enkele 
oude zijn wat verwaarloosd en versjofeld, maar  tiaar 

tegenover  zijn er  weer  eenige van zoon belangrijkheid 
en zoo'n beheersching van hun omgeving, dat zij  vooral 
de accenten van het complex genoemd kunnen worden, 
de schoonheitl ervan dragen en hoog houden. k noem 
hiervan slechts: het paleis van . e -
der, de e Bibliotheek, het paleis in tien hoek 
van den , verschillende huizen op den Vij -
verberg, het complex w en, zich spiege-
lend in het water, het , het (Gemeentemuseum 
en de otitic e Schouwburg. Waar tleze het 

e Voorhout afsluit voor  het oog, is juist de Schouw-
burg niet de minste van deze schoone aristocratische 
„accenten'' en zou een verdwijnin g bijzonder  te bereu 
ren zijn. 

Nieuwe  ('ouran/vnn Juni -
blad A. e voorgevel Aan den schouwburg], nu ver-
waarloosd en vervuild, is een der  mooiste specimina van 
den k , die in n g bestaan, en 
geeft een denkbeeld van tien smaak vollen en rijke n in-
druk , dien het paleis bij  geheele voltooiing zou gegeven 
hebben. 

e beide avant-corps, waartusschen de halfcirkelvor 
mige gevel naar  binnen springt, vormen een bijzonder 
aantrekkelij k brok architectuur, een uitnemende oplos-
sing voor  den paleisbouw, waarvan tlit stuk als een
dcrdeel, een vleugel was bedoeld. e met zorg aange-
brachte ornamentatie, zooals tie raamomlijstingen der 
middenpartijen, consoles enz., verhoogen niet weinig het 
algemeen aanzien en duiden op een zuiver  bouwwerk 
uit het k XV  tijdperk . 

Aan de welwillendheid van de Prov.Z. . Arch. Comm. 
danken wij  bijstaande afbeeldingen. 
Ten slotte lezen wij  in t Vaderland"  het volgend 
bericht: 

e Commissie van Toezicht van het Conservatorium 
heelt n.1. het oog laten vallen op tien ouden .Schouwburg, 
en met het gemeentebestuur  wortlen besprekingen ge-
voerd over  het inrichten van tlat gebouw als Conserva-
torium voor  de , waarvoor  het na eenige veran-
deringen, bijzonder  geschikt worth geacht.  le schouw-
burgzaal zelf zou dan wortlen ingericht als concertzaal 
voor  de openbare lessen. 
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 )at een voorstel in dezen geest in don d veel bijyaj 
zou vinden, acht t Vaderland"  boven allen twijfel 
verheven, te meer  omdat daardoor  eene uitgave van 
 a  ton voor  een nieuw Conservatorium-gebouw zou 

worden bespaard. 

t zou, gevoegd bij  de plaatsing van den nieuwen 
schouwburg op een anderen plaats, b.v. „Zorgvliet " 
zeker  een uitstekende oplossing van het vraagstuk zijn. 

. 

n geen negen jaar  was ik te 1 hisseldorp geweest. t 
stationsplein zag er  nog wel uit als vroeger, maar  toen 
wij  met de auto dc stad inreden vertoonden zich tal van 
nieuwe gevels, liet r  lol, waar  ik in
zoo goed gegeten had, was nu Palast-  lótel en „aller -
ersten "  geworden.  )it bleek uit de prijzen en de 
blauwe rokken met paarsch lluweel, die de bedienden 
droegen. 
 let liep tegen zessen 's , en daar  de t 

van p de congressisten om acht uur  in de 
Tonhalle zou ontvangen, diende er  wat toilet gemaakt, 
/ou men de traditioneele champagne a  dellesch 
te genieten krijgen, welke, in ons lieve vaderland, bij 
zulke gelegenheden geschonken worden? n 
spraken van een koud bullet. r  nog aan de Neder-
landsche gewoonte getrouw lieten wij  ons een middag-
maal voorzetten, dat de 1 luitschers voor  een avondmaal 
aanzagen, 
En toen naar  de Tonhalle, een groote zaal, die op een 
manier  versierd was, welke weinig in den smaak onzer 
architecten viel. Professor  „So und so"  had de zoldering 
met „frescos"  opgesmukt, „Anstreichermeister"  X had 
voor  roode en witte strepen op de muren gezorgd, en 
zoo wit s een kakelbont geheel ontstaan, dat een onzer 

de bekentenis ontlokte: t concertgebouw te Amster-
dam is hier  deftig bij." 
Gedekte tafeltjes stonden in de zaal, welker  middenas 
over  htiar  volle lengte de heerlijkheden van het koude 
buffet deed aanschouwen. t leek vreemd, zooveel 
congressisten, dat de zaal geheel gevuld scheen. r 
de Nederlandsche consul te , een lluitscher, 
maakte ons duidelijk , ditt de heeren, aan de zijden dei-
zaal gezeten, zangers waren, die zich aanstonds zouden 
litter  hooren. 
Van de gasthceren merkte men niets, doch van een 
militair e kapel, op de verhooging opgesteld, des te meer. 

s zij  maakte een oorverdoovend leven. '  oen 
klonk een trompet-signaal, een heer  met een grij s vest 
schreeuwde iets en aanstonds togen de zangers naar  het 
koude bullet, waar  zij  zich te goed deden wat zij  konden. 

n Nederlandsen congressist sprak toen van barbaren 
en gebrek aan cultuur . r  is niet 'slands wijs 's lands 
eer? spotte een ander  landgenoot, die een beetje 
„Ochsenmaulsalat", dat de Germanen overgelaten had-
den, in trium l medevoerde. 
(ielukki g was er  goede wijn, met het schenken waarvan 
de magistraat niet zuinig bleek. e "  uit dei-
stede kelder  won het ver  van onze vadcrlandsche 
congres-champagne. 

e verzadigde zangers spoedden zich nu naar  het or-
kest en droegen til l van koren voor, die het aanhooren 
wel waard waren. t de „Wach t am "  werd het 
concert besloten. 
Wie zal zeggen, waar  de Congressisten den avond en 
den nacht hebben doorgebracht? Sommigen begunstig-
den het s de la  )anse", anderen wisten en „  English 

"  te vinden, doch Goethe bleek gelijk te hebben 
toen hij  zei, dat het „ewig weibliche"  groote aantrek-
kingskracht bezit. 
 )es 1 linsdags waren de feestvierders dan ook niet vroeg 

bij  de hand. s langzamerhand zag men tegen twaalf 
uur de Nederlanders zich opmaken naar  het , 
in welks restaurant het gemeenschappelijk noenmaal 
zou worden gehouden. Erheerschtedaarecn kameraad-
schappelijke geest, en viel de „Spiesenfolge"  velen wat 
vreemd, scherts en jok gaven ruimschoots vergoeding 
voor  witt er  aan fijnproeverii  gemist werd. 
Na tafel werd wie geen lid van de j  tot 
Bevordering der t was, uitgeleid, daar  een 
vergadering gehouden zou worden. 

g heelt die vergadering niet geduurd. Toen werd 
een tocht door p gemaakt volgens een plan, 
dat de heeren Salm en Gratama met wijs beleid hadden 
samengesteld en waardoor  men alle moderne bouwwer-
ken der  stitd te zien kreeg. 
Aan geld ontbreekt het te 1 )usseldorp niet. n ids geld 
voldoende was om bouwkunst te maken, dan zou de 
stad er  goed van voorzien zijn. Aan groote gebouwen, 
die millioenen en nog eens millioenen gekost hebben, is 
geen gebrek. Jammer slechts, dat de kunstwaarde niet 
evenredig is aan het geld, dat besteed werd. 1 )e 1 lussel-
dorpsche bouwwerken doen denken aan den man, die 
een hamer  nam, om een vlieg op zijn killen schedel dood 
te slaan, en zich toen leelijk bezeerde, (lok de berg in 
barensnood van Phaedrus — welke een belachelijke 
muis ter  wereld bracht, komt in de gedachten. 
Tietz, het ..Warenhaus"  doet zich van builen indruk 
wekkend genoeg voor. Bij  het zien der  vele lange en 
smalle vensters denkt men zich het inwendige als een 
hooge plechtige hal, waar  een verheven eeredienst 
wordt gevierd.  loch zoo gij  binnentreedt ziet gij, dat er 
vier  verdiepingen zijn, om betrekkelijk kleine ruimten, 

die de volle hoogte hebben, bij  wijze van galerijen aan-
gebracht. 1 lie verdiepingen zijn aan de gevels, zoogoed 
en zoo kwaad het ging weggewerkt. 

n en kostbare bouwstoffen ziet men overal 
gebruikt, en zoo is een omgeving ontstaan, die waarlij k 
rij k mag heeten.  leze rijk e lijst omsluit echter  een pover 
schilderij . s overal is nietsdan alledaagsche koop-
waar  aanwezig, wier  eenige aantrekkelijkheid haar 
goedkoopte is. Zonder  zwier  in slordig zwart gcklccde 
juffer s verknopen van idles en nog wat, juist zooals in 
den winkel van Sinkel, dien het volksheil herdenkt. e 
bezoeksters loopen op de koopjes, en haar  „Spottbillig " 
doet ze ills zuinige  luitsche huisvrouwen kennen. Voor 
iets lijn s ol iets moois hebben zij  geen smaak, en
zullen haar  zeker  ook de schoonheden van Ölbrich s 
zwanengang niet treffen. 
liet zou zelfs begrijpelij k zijn, als ook Tietz zelf voor 
dat moois minder  voelde, dan voor  de zoete winst, tlie 
hij  met haar  als lokaas maakt. En wat van buiten een 
tempel lijkt , opgericht tot een verheven eeredienst. 
blijk t ten slotte slechts aan den dienst van het gouden 
kalf gewijd. 
 le e bevat verscheidene gebouwen, die, 

in de laatste jaren gesticht, door  hun groote afmetingen 
de aandacht trekken. Wij  stonden in die straat en zagen 
aan de eene zijde een moderne e kerk, aan 
de andere een gevangenis. r  de kerk was een syna-
goog en de gevangenis het Schauspielhaus. 
W;i t verder  verhief zich het Stahlhof, het „Geschafts-
haus des Stahlsyndikats; dat blijkbaar  de prijzen hoog 
weet te houden, en enorme winsten maken moet. Want 
het heeft aan zijn kantoor  geen geld gespaard, althans 
niet wat de voor  en zijgevels aangaat, waar  alles roode 
zandsteen is, waarvan geen vierkante meter  vlak bleef. 
„Wa s sagen sic zu diesen Prachtfassaden?"  vroeg een 
geestdriftig Germaan. r  Pracht ids Eassaden"  wit s 

het geestige antwoord. 
Een paar  banken vertoonden een pak van hetzelfde 
laken, alleen waren snit en kleur  wat anders. n de eene 
bank heb ik geld gewisseld ; bij  dit prozaïsch werk stond 
ik tusschen marmer cn brons aan een zwaar  met koper 
versierd eikenhouten loket en terwij l ik mijn marken 
natelde, keken, als te , statige mozaïkfiguren 
op mij  neder, en op dc heeren in kantoorjasjes.die achter 
het loket te pennen zaten. 
'legen vij f uur llaneerden wij  kings de konigs-Allee, die 
in hersfttooi aan een Nederlandsche gracht deed den-
ken, naar  de Tonhalle, waar  Berlage over  het uitbrei -
dingsplan van n  laag zou spreken. Toen hij  had 
geëindigd juichten wij  hem toe. 
 les avonds was er feest voorstelling in den Schouwburg. 

n had Carmen gekozen, hetwelk voor  luitschers nu 
niet bepaald een geschikte opera is. Toen Carmen was 
doodgestoken togen wij  naar , waar  wij  meen-
den, dat open hof zou zijn. r  dat bleek maar  tol op 
zekere hoogte juist. e deur  stond open, men kon vri j 
in het naar  den smaak van  gestoffeerde lokaal 
binnengaan, doch van een ontvangst was geen sprake. 
Wel had de voorzitter, ter  gelegenheid van het feest, 
een zwart lluweelen „cut-awav"  aangetrokken, maar 
dat w;is dan  alles. n zaalbediende in een zeemans-
buisje en met een roode pruik op bracht voor  geld en 
goede woorden bier. e Nederlanders zaten om een 
tafel en voerden diepzinnige gesprekken. r  velen 
van hen bleven niet hing en zochten elders hun fortuin . 

n Woensdag hebben wij  in het t doorge-
bracht. Van wat daar  te zien is werden in Nederlandsche 
vakbladen reeds zulke uitvoerige en geestdriftige be-

schrijvingen gegeven, dat ons een bescheiden stilzwij -
gen past. 
Werken kunnen de  luitschers zeker.  loeveel vierkante 
meters papier  zouden de ontwerpen voor  de prijsvraag 
ter  vergrooting van p wel bedekken? En een 
bepaalde manier  van teekenen met houtskool, welke 
alle vormen in het onzekere laat, vindt tal van bewon-
deraars. n Nederland hebben wij  het niet gezien, 
maar  het zou mij  niet verwonderen, als wij  het gauw 
ingevoerd krijgen. Want aan navolgers is nooit ge-
brek. n met eigen gedachten zijn daarentegen 
schaars. 
 les Woensdagsavonds waren wij  weder  thuis én over 

peinsden, wat wij  gezien hadden. \\ 

liet bekende duitsche: s . 
. "  der  firma . Ertel und Sohn. . - . 11. 

te .\lunchen heelt een klein geschrift uitgegeven, ge-
titeld: t Jahre r  Prazisions k 

 waarin een overzicht wordt gegeven van 
zijn geschiedenis gedurende een eeuw. 

l allereerst op natuurkundi g gebied de instru-
menten een grooten naam hebben verworven, zoo is 
toch ook in bouwkunstige kringen de naam dezer  firma 
niet onbekend en hier  dus meer  speciaal voor  de ver-
vaardiging van meetinstrumenten, waterpastoestellen, 
theodolieten enz. te noemen. Wij  geven daarom enkele 
aanhalingen uit bovenstaand werkje, dat op onze lees 
tafel ligt.' 
Allereerst wordt gegeven eenoverzicht van het samen-
werken der  drie mannen, wier  namen in het begin der 

 eeuw voorzeker  op dit gebied mogen genoemd wor-
den: t. w. Fraunhofer, h en . n 

 vestigt zich h met zijn werkmeester: 
Ertel , om kort daarna als firmanten voor  gezamelijke 
rekening de fabriek te drijven . Enkele levensberichten 
over  beiden volgen en in  bij  den dood van -
bach zien we Ertel alleen de fabricage voortzetten, 
zich meer  en meer  op de perfectionneering van zijn 
instrumenten zich toeleggend. Enkele namen zien we 
nog steeds voortleven, uit de beginperiode van deze 
constructeurs o.a. n meridiankreisen" 
enz.  );m volgen een reeks opsommingen van namen 
dermannen, welke het bedrij f voortzetten en lezen we hoe 
telkens tic fabriek zich uitbreidt , om eindelijk in
over  te gaan in een naamlooze vennootschap, waarbij 
de naam van den n Ertel bleef voortleven. 

W.  P. 

n de nabijheid van Sassenheim werden dezen zomer 
proeven genomen om zich te verzekeren hoe een zeer 
belangrijk buitenhuis bij  de omgeving zal passen.  let 
geheele gebouw werd in doek ter  plaatse aangebracht, 
(lok de inwendige' verdeeling daarin. 
Bouwheer  en architectect, de beroemde Peter  Berends 
uit Bclgiè'n. konden dus beoordeelen of eenigszins het 
uitzicht aldus het gunstigst was verkregen, en ook of 
van buitengezien, de zeer  inwendige massa van 't ge-
bouw, op het best aansluit met de mooie boomgroepen 
der omgeving. r  is dus n.l. sprake van een „ruimte -
kunst." e aan den bouwheer  die zich zulke belang 
rijk e offers wil getroosten, vond de (iemeente Amster-
dam die ook voor  de omgeving van den  lam maar 
tusschen de Wassenaarsche bosschen is men zelfs be-



336 A A 337 

veiligt voor  de kritiek van den wandelaar, maar  op den 
! Til . 

Carnegie overweegt het overbrengen van den tempel-
bouw  't eiland Philae. dat telkens door  het hooge 
Xijlwate r  kunstmatig overstroomt wordt,... naar 
Amerika. 

E G EN -
G V A N , 

 E. G. , vv.  (Vervolg van blz.
Zooals hiervoor  is aangegeven kan de uitwendige gelei-
dingscoef licient worden voorgesteld doorde formule: 
a — s  l  s)

Aangezien  —  en  niet constant zijn, kan  adit 
niet zijn, doch zal a afhankelijk zijn van het tempe-
ratuurverschil tusschen wand en lucht en van de lucht-
beweging. . a. w.. bij  windstil weer  is de transmissie-
coëfficiënt een geheel andere, dan wanneer  wind langs 
het oppervlak strijkt . 
Ook de vochtigheid heelt invloed. Zoo vond men voor 
een verglaasd, nat oppervlak  en voor  een zelfde 
droog oppervlak
Tenslotte zij  er  op gewezen dat aard en kleur  van het 
buitenoppervlak van invloed zijn op het aandeel der 
straling in de vvarmtcafgïfte. 
()ok de inwendige geleidingseocfficient is niet constant. 
Allereerst omdat vochtige wanden beter  geleiden dan 
droge, waarbij  dc poriën met lucht gevuld zijn.  )it is O.a. 
van invloed bij  het op temperatuur  brengen van pas ge-
bou wde lokaliteiten. 

Volgens Nusselt is i>, : i>,,  -f _̂ ) en ook volgens 

rooter  met de 
is b, 

Eberle wordt de geleidingscoefficient 
toename der  temperatuur. 
 laarbij  speelt bij  poreuze wanden ook de luchtbeweging 

 die wanden een rol. Boven de neutrale zone dringt 
de lucht van binnen naar  buiten en voert warmte mede, 
onder  de neutrale /.< me gaat lucht van buiten naar  binnen 
en deze werkt afkoelend. 
Voorts is uit proefnemingen met toestellen voor  automa-
tische temperatuurregeling, gedaan aan de Technische 
1 lochschule te Charlottenburg tevens gebleken het ver-
anderlijk e van de tranmissiecoelticient bij  veranderlijk 
temperatuurverschil en wel tengevolge van de stralende 
warmte der  zon, door  de wanden opgenomen. 
Terwij l de buitentemperatuur  bij  die proefnemingen, 
welke op verschillende dagen tusschen  en  uur over 
dag plaats vonden, wisselde tusschen en -|-  bleek 
de gemiddelde transmissiecoefficient der  begrenzende 
wanden van het lokaal de volgende waarden te hebben. 

Temp. verschil. Transmissiecoefficient k. 

 lus is k =  ,iS voor  buiten 
kleiner  dan k=  voorbuiten 

 C° en binnen +  C°, 
 C"en binnen

e laatste is bijna "  „  grooter  dan de tweede. 

 trouwbaarheid der transmissiccoefficienten. 
t het hier  medegedeelde kan blijken dat de juistheid 

der waarden van veletransmissiecoellicicnten betwijfeld 
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T  A N S  SS  E C () E F E  C1 E N T E N V A N BOUWST( 1FFEN EX l!( >UWC< . 

N E N . 

/ . Baksteen. 
e in .

k.  i

_'. Baksteen met spouw. 
 likt e (zonder  spouw) .

k.

3 .  binnensijde betimmerd. 
Steendikte in . o,  o,

e in .
k-  i,—
j . Zandsteen. 

e in .  o.So
 \fi > f,1 f~ 

.
e in .

k-

6 . (restampt Beton. 
 likt e in .

k.

,- .

e in .
k. <

8.
 likt e in .

k.

p  (. ripsplanken. 
e in .

ia. Vlechtdraad met specie
e in .

k.

// . Gegolfd
7~ 

N E N . 

 Enkel hout en houten balken. 
k. -

. , onderzijds gepleisterd plafond, 
k. =

 . e vloer  op aarde. 
k. =

 Baksteen gewelf . dik, diepe gedeelten aange-
vuld en belegd met: 

"  t e & e ' s k. =
/>. gegoten asphalt k , rg 

 terrazo k. ^ 
tl. linoleum k.

 . Siegwartbalken, waarop zand, specielaag en linoleum 
koudere lucht 

boven onder 
k-

 Betonplaat, boven specielaag en linoleum, onder 
pleisterwerk. 

e beton. d.  k 
d.  k 
d. =  k. 

7e. Geconstrueerde betonvl oer. 
J U S. 

8'. . met plafond. 

 ) . 

r . . 
e in .

2".  Eikenhout. k. =

N E N . 

r . Enkel gewoon raam, of groot winkelraam van soie-
gelglas k

. Enkel groot raam van gewoon glas kerk-
raam k 

 Enkel raam in ijzer  of lood k 
l raam k 

 . Enkel bovenlicht, daarboven buitenlucht k 
l ., k 

/  Enkel ,, ,. „  zolderruimte k 
8 . l 

. 

 Cementmastiek en asphaltpapier  be-
schot . dik k 

2. Zink ofkoper  op beschot . dik.  k 

n op beschot . dik.  . . . k 
 . Pannen op latten en aangestreken voegen k 
 Pannen op beschot . dik .  k 
 Pannen  beschot  a 1- m < en kur k 
isolatie . . k 

t k 
 Gegolfd plaatijzer  k, 

o. Beton . met asphaltpapier  . . . k 
, idem, met . kurkisolati e . k 
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A 

mag wortlen, tiaar  ze op vri j  willekeurige wijze zijn 
vastgesteld en gebaseerd zijn op gegevens, ontleend aan 
onderzoekingen van zeer  ouden datum, die van den een 
op den ander  zijn overgegaan, zoodat de verschillende 
gepubliceerde coëfficiënten geenszins als absoluut juist 
kunnen worden beschouwd. Alleen degelijke en talrijk e 
proefnemingen kunnen het materiaal opleveren, waarop 
juiste cijfers mogen wortlen gebaseerd. 
Noodzakelijk dienen echter  voor  onze bouwstoffen de 
transmissiekoelïicicnten proefondervindelijk zoo nauw-
keurig mogelijk te worden vastgesteld en ieder  bouw-
kundige moet tleze tot zijne beschikking te hebben om 
daarop eene berekening van de benoodigtle hoeveelheid 
warmte te kunnen baseeren. 
1 )e cijfers, waarop de berekening van het warmteverlies 
van een gebouw en van de warmteafgifte der  verwar-
mingstoestellen berust, kunnen en moeten algemeen 
goetl zijn, evenals zulks zijn de cijfers voor  sterktebere-
kening van balken enz. e installeerentle firma's  ont-
leenen evenzeer  hun cijfers aan algemeen bekende ge-
gevens en de bouwkundige mag zich niet ontheven 
achten van zijne verantwoordelijkheid door  garantie te 
vragen voor  het bereiken tier  voorgeschreven tempé 
raturen, voor  zoover  dit betreft de juiste berekening 
van het warmteverlies dooi- transmissie en de warmte 
afgifte der  toestellen. 

Graad van nauwkeurigheid der berekening. 
Bij  tleze berekening behoeft men nietangstvallig nauw-
keurig te werk gaan, zooals hiervoor  reetls werd aan-
getoond. e staan de transmissiecoefficenten nog 
op te onzekere basis evenals de toeslag, die men op de 
berekening geeft met het oog op de ligging der  lokali-
teiten en op het op temperatuur  brengen daarvan, welk 
laatste bovendien dikwijl s geheel achterwege blijft ; 
en welken toeslag men moet geven met het oog op de 
meer  of minder  solide bouwwijze of het gebruik van min-
der deugdelijke bouwmaterialen, weet wel niemand van 
te voren aan te geven. 

n beperke het vragen van eene garantie voor  te be-
reiken temperaturen tot die factoren, welke werkelijk 
te garandeeren zijn, en make zelf eene goede transmis-
sie'berekening of verlangt'  overlegging daarvan bij  de 
aanbieding.  )an behoeft men de opdracht niet zonder 
meer  te gunnen aan den installateur, die het meeste 
verwarmd oppervlak in zijne aanbieding belooft en 
schakelt men een groot gedeelte uit van het risico dat 
tie vereischte temperaturen niet zullen worden bereikt. 

 op temperatuur. 
Vooral keure men eene opgeleverde installatie zoo 
zorgvuldig mogelijk op de vastgestelde temperaturen. 
Wanneer  men tlit bij  de talrijk e installaties tlie jaarlijk s 
worden gemaakt, voor  zoover  doenlijk doorvoert, krijg t 
men de meest betrouwbare gegevens. 
Tot nu toe vindt eene dergelijke keuring echter  zelden 
plaats. Eene goede regeling en normaliseering van een 
en ander  is zeer  gewenscht. Ook al is de verwarming 
gegarandeerd voor  een buitentemperatuur, die slechts 
bij  uitzondering voorkomt, zoo behoeft men voorbe-
doelde keuring niet op die lage temperatuur  te wachten. 
Zoolang de onderzoekingen van de warmtetransmissie 
onzer  bouwmaterialen, van de toeslagpercentages voor 
invloed van windrichtin g en verdere ligging van het 
gebouw, voor  het tijdi g op temperatuur  brengen van 
vertrekken enz. nog op zich laten wachten, dienen wij 
er  ons mede tevreden te stellen, die gegevens op de in 
het buitenland gebruikelijk e te baseeren, waartoe hier 
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 <ler Transmissiecoefficienten. 

de voornaamste bouwmaterialen en bouweon-

tot grondslag gekozen zijn de officieele duitsche cijfers, 
welke voor  de rijksgebouwen in Pruisen en tloor  de 
,,Verein r "  worden aan-
genomen, aangevuld met die van bekende autoriteiten 
zooals Prof. Pietschei te Berlij n en anderen. 

Opga\ 

Voor 
strueties zijn de transmissiecoellicienten opgenomen in 
tabel . 

/ abel voor transmissieberekeningen. 
Eene tabel voor  de berekening der  warmteverliezen 
kan nu worden samengesteld als weergegeven in tabel 
111, waarbij  de ingevulde cijfers betrekking hebben op 
het lokaal afgebeeld in liguur  i,en voor  zoover  noodig 
dig afgerond zijn. 

/ oeslag percentages. 

Teneinde den invloed van weer  en wind, van de ligging 
enz. der  verschillende /'////''//oppervlakke n in rekening 
te kunnen brengen, worden verschillende toeslagen op 
de berekende warmteverliezen gegeven.  )eze percen-
tages kan men als volgt kiezen. 

Hemels) ichtini 

n.w. — n — n.o. —  o io"/o. 
z.o. — w — z.w 5°/o. 
Ten aanzien van dezen toeslag wordt opgemerkt, dat 
hij  hoofdzakelijk bedoeld is als compensatie van den 
ongelijken invloed der  zonnewarmte. Aangezien de 
transmissiecoellicienten gelden voor  wanden die niet 
door  de zon beschenen worden, zou men dus feitelijk 
geen percentage op de berekening moeten toeslaan, 
maar  daarvan moeten aftrekken, al naar  de vertrekken 
eene gunstige ligging hebben, temeer, omdat het bij  de 
lage buitentemperaturen waarvoor  de berekening wordt 
gemaakt, in den regel helder  weer  is. 
lichter  is de tijd , gedurende welke de zon 's winters 
haai- invloed kan doen gelden, slechts kort , van 's mor-
gens  tot 's middags drie uur, zoodat er  vele uren over-
blijven gedurende welke deze invloed wordt gemist. 
Op het westen gelegen vertrekken dienen o.a. een toe-
slag te verkrijgen , omdat zij  's morgens in het geheel 
geen zonnewarmte krijgen en dientengevolge de tempe-
ratuur  langzamer toeneemt. 

b.  boekvertrekken. 

Voor boekvertrekken en vertrekken met tegenover 
elkaar  liggende buitenoppervlakken  0 (van de trans-
missieberekening zonder  toeslagen). Onder  hoekver-
trekken worden verstaan vertrekken, waarbij  de hoek-
buitcn wanden te samen minstens de helft van de verticale 
begrenzing uitmaken en de eene hoek wand minstens 
tweemaal zoo groot is als de andere. 

(van de transmissie 
r. Open ligging. 
Voor open ligging toeslag i 
berekening zonder  toeslagen). 
Onder  bijzondere aan weer  en wind blootgestelde bui-
ten-oppervlakken verstaat men tlie. waar  tegenover  op 
een afstantl van minstens . geen gebouwen, bos-
schen, heuvels enz. worden aangetroffen. 
Ook hier  moet men er  aan denken, dat de bovenste 
verdiepingen van hooge gebouwen meer  aan weer  en 
wind zijn blootgesteld tlan de lagere. 
 )unne muren en enkele ramen worden door  wind meer 

afgekoeld tlan dikke muren en dubbele ramen. Voor 

enkele ramen moet men b.v. een tweemaal grooter  toe-
slag nemen tlan voor  dubbele. 
Bij  slecht bouwwerk doet zich natuurlij k de invloed van 
weer  en wind zeer  gelden en staat men soms machteloos 
tegen de groote warmteverliezen, die dan optreden. 
Ook is de afkoelende werking van den wind bij  regen 
en sneeuw weer  veel aanzienlijker  dan bij  droog weer. 
Wanneer  tlan het water  langs de buitenmuren en ramen 
vloeit, krijgen die buitenoppervlakken bijna de tempera-
tuur  van den regen, omdat de warmteovergang van den 
wand op het water  zeer  snel geschiedt. 
n bijzondere mate geldt tli t voordaken en bovenlichten. 

Ook zullen de hoogere verdiepingen in den regel meel-
den invloed van zonnewarmte ondervinden dan de 
lagere. 

d. Hooge ruimten. 

Voor bijzonder  hooge ruimten, voor  iederen r 
boven vier r  hoogte  "., tot een maximum van 

 o (van de transmissieberekening zonder  toeslagen). 
t geldt niet voor  trappenhuizen. 

e toeslag wortl t gegeven met het oog op het feit, 
tlat de temperatuur  in hooge vertrekken in den regel 
boven hooger  pleegt te zijn tlan benetien. 1 )aartloor 
wordt de warmtetransmissie van wanden en zoldering 
grooter  tlan bij  vertrekken van normale hoogte. 

e grootte van genoemd temperatuurverschil wordt 
bij  hooge vertrekken bovendien nog bijzonder  bein vloed 
door  het systeem van verwarming, door  de plaatsing 
der verwarmingstoestellen en de mate van afkoeling 
van het plafond. 
Wanneer  tli t laatste b.v. direct met de buitenlucht in 
aanraking komt, kan de temperatuur  boven wel lager 
zijn dan beneden en kunnen zeer  hinderlijk e koude lucht-
stroomen ontstaan. 
n geval de verwarmingstoestellen onder  de ramen zijn 
geplaatst, bevorderen zij  tic gelijkmatigheid der  tempe-
ratuur  over  de verschillende hoogten van het vertrek, 
staan zij  daarentegen tegen de binnenwanden, dan wei-
ken zij  in dit opzicht ongunstig. Een en ander  is ook 
weer  het gevolg van verkeerde luchtstroomingen, zoo-
als later  zal worden aangetoond. 
En wat hierbij  de invloed van eenig systeem betreft, 
zoo moet die van de luchtvervv arming in tli t opzicht als 
het ongunstigste wortlen genoemd. 

e. Natuurlijke ventilatie. 

Voor iederen 3 . inhoud van het vertrek ca. W.E. 
e toeslag heelt het voordeel vooral voor  groote ver-

trekken met geringe transmissie betrekkelijk  te 
wortlen. 

/.'. Tijdig op temperatuur brengen. 

Ten slotte dient nog een toeslag te worden gegeven 
met het oog op het tijdi g op temperatuur  brengen der 
vertrekken, wegens onderbreking of vermindering van 
het stookbedrijf gedurende nachten ol rustdagen. 

e kwestie wordt in tien regel geheel over  het hoofd 
gezien of vergeten, terwij l zij  toch in vele gevallen van 
overwegend belang is, zoodat hierop de bijzondere aan 
dacht wortlt gevestigd. 

n moet bedenken tlat de aard van het materiaal waar-
uit tie wanden en verdere begrenzingsvlakken zijn 
samengesteld en de dikte-afmetingen niet alleen invloed 
op tie warmtetransmissie, doch tevens op de warmte 
absorbtie hebben. 
 )unne wanden kunnen wel zeer  goed het warmteverlies 

door  transmissie beletten, wanneer  zij  uit geschikt mate-
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riaal,  b.v. uit kurkplaa t of andere slecht geleidende stof, 
zij n opgetrokken, doch de warmte is uit het vertrek 
zeer  spoedig verdwenen zoodra de verw arming is afge-
steld, aangezien die wanden zeer  weinig warmte absor-
beeren. Temperatuurverschillen huiten of wisselende 
warmteafgift e der verwarmingstoestellen doen zich zeer 
spoedig door  verandering van temperatuur  in het lokaal 
gevoelen. 
Zij n daarentegen de wanden uit massief, zwaar, doch 
eveneens slecht geleidend materiaal samengesteld, dan 
nemen deze op den duur eene aanzienlijke hoeveelheid 
warmt e in zich op en doen dienst als verzamelaars 
van warmte, zoodat temperatuurverschi l len langzaam 
optreden. Wil men dus een behaaglijk verblij f scheppen, 
dan dient men met deze eigenschappen rekening te 
houden. 
Een kelderruimt e dankt hare gelijkmatige, langzame 
verandering in temperatuur  aan het accumulatiever-
mogen der  wanden en van den omgevenden bodem, en 
Stoffen, aan bederf onderhevig, ondervinden daarvan 
den gunstigsten invloed. e doorgaans vri j  lage, doch 
vooral gelijkmatige temperatuur  in een kelder  is daarbi j 
van groot belang. t men boven den grond een 
bergplaats v o öf dergelijke stollen van licht, hoewel 
slecht geleidend materiaal, dan zal deze niet zoo goed 
aan den eisch voldoen. n betrekkelijk korten tij d stijgt 
of daalt de temperatuur  in dergelijke ruimten tengevolge 
van het geringe accumulatievermogen der  wanden. 

n kan de absorbeerende werking van het mater iaal 
der wanden vergelijken met die van een spons, welke 
eerst eene aanzienlijke hoeveelheid water  in zich op-
neemt, wanneer  men dit er  op laat vloeien. s de spons 
verzadigd, dan laat zij  het witter  passeeren als ieder  an-
der poreus materiaal. 
Al naar  de bestemming vanhet gebouw, waarvoor  de 
verwarmingsinrichtin g moet dienen, zal de kwestie van 
het tijdi g op temperatuur  brengen van meer  ol minder 
direct belang zijn. d.w.z. zal men er  mede rekening moe-
ten houden bij  de keuze van het verwarmingssysteem 
en bij  het ontwerpen daarvan. 

n denkt- daarbij  slechts aan de eischen. welke men 
bij  het verwarmen van woonhuizen, schoolgebouwen, 
kantoorgebouwen, schouwburgen, kerken enz. met het 
oog op het tijdi g op temperatuur  zijn, dient te stellen. 

t is noodig al naar  gelang van omstandigheden, met 
het verschijnsel der  warmtcabsorhtie rekening te hou-
den, daar  de tij d noodig voor  het op temperatuur  brengen 
van een vertrek , direct verband houdt met de hoeveel-
heid warmte, die tic wanden in zich opnemen cn die zij 
weer  gelijdelijk afstaan bij  de daling der temperatuur  in 
het vertrek.  let is begrijpelijk , dat wanden, welke eene 
groote hoeveelheid warmte in zich opnemen alvorens 
er  een evenwichtstoestand tusschen warmteopname en 
afgift e intreedt, b.v. zware steenen muren enz., de snelle 
daling der  temperatuur  in een vertrek beletten, door-
dien dan de warmtevoorraad daarin opgehoopt, weer 
vri j wordt. Eene groote warmtecapaciteit der wanden 
is dus ongewenscht voor  het snelle op temperatuur 
brengen van een vertrek, wanneer  dit doorhingen rust-
tij d enz. sterk is afgekoeld, doch zij  is van groot nut voor 
het verhinderen van sterke daling in temperatuur  gedu-
rende kortere rusttijden.  let vertrek is dan weer  spoe-
dig op temperatuur  gebracht. 

n de practij k dient men zooveel mogelijk rekening te 
houden met liet w armtcopnemend vermogen der  wanden 
en ieder  geval zorgvuldig op zich zelf te beschouwen. 

e juiste beoordeeling is echter  zeer  moeilijk en vol-
ledige gegevens ontbreken. Wordt voortgezet). 
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. Als d wordt voorgesteld de heer  |. Eugt, 
bouwkundig' teekenaar  te m door  de heeren 
A. W. Weissman en E. Sunier. 

. (>ns < ienootsehap verzond het onderstaand adres: 

Aan den d der  (iemeente Enkhuizen. 
 let (ienootsehap „Architectur a et Amicitia" , gevestigd 

te Amsterdam, geeft met eerbied te kennen, 
dat het met leedwezen heelt vernomen uw plan tot stich-
ting van een nieuw gebouw voor  den vischafslag op een 
zoodanige plaats, dat het fraaie gezicht op den -
daris en de daarbij  staande mooie huisjes zou worden 
geschaad, 
dat dit temeer  is te betreuren, waarin uw Gemeente 
door  onoordeelkundig optreden toch reeds zoo veel stads 
schoon onnoodig is te gronde gegaan. Wij  wijzen in 
dit verband op het, ons inziens onnoodig dempen dei-
oude grachten en het vellen der  niet op een ri j  staande 
boomen —, 
dat het naar  onze meening in het belang van uw Ge-
meente is, het schoon van uw oude, eerwaardige stad, 
;tls aantrekkelijkheid voor  de vreemdelingen, die ons 
land om zijn oude steden komen bezoeken, te bewa-
ren, mede ter  ontwikkeling van den schoonheidszin uwer 
gemeentenaren, 
dat het in het onderhavige geval U gemakkelijk zal 
vallen voor  bovengemeld gebouw voorden vischafslag 
de plaats van het oude gebouw te bestemmen, of het 
daar  onmiddelijk achter  te zetten, 
't Welk doende, doet gij  wel. 

. A .J . ,  'ooraitter. 
 v\ E , rste Secretaris. 

. Vain den heer  A. W. Weissman werd voor  onze 
bibliotheek ten geschenke ontvangen diens jongste werk: 
„Geschiedenis van de Nederlandsche Bouwkunst". 

n schenker  is den dank van het (ienootsehap over-
gebracht. A N E , /<  Secretaris. 

. 

r  een misverstand is in het vorig nummer (No.
in het stukje: e e Schouwburg"  niet vermeld, 
dat de beide photo's van de e voor  de 

"  zijn, en dat de opmeting van den heer 
. A. van Nieukerken, architect  N. A. is. 

G V A N E G 
v.w T P „ A E T , 

N O P G C T O B E N T 

F . N O O T S C N „ . 

Na opening, met een welkom aan de talrijk e aanwezige 
leden en introducés, door  den voorzitter, den heer  11. A, 
 Baanders, worden de notulen der  vorige vergadering 

gelezen.  le iste secretaris heeft bedenkingen tegen den 
inhoud v an den laatsten zin en meent dat hij  deze notulen 
toch zóó niet kan onderteekenen.  liseussies leiden er 
toe het punt aan te houden tot na de voordracht. -
deeld wordt dat de volgende adressen verzonden zijn: 

 Een aan het Gemeentebestuur  van 's-Gravenhage 
ter  zake van den Schouwburg welk adres reeds in het 
orgaan gepubliceerd is, °een aan het (iemeentebestuur 
van Enkhuizen terzake van het behoud van het plaatse 
lij k stadsschoon in verband met den voorgenomen bouw 
van een lokaal voorden vischafslag bij  den . 
 lit adres wordt voorgelezen. 

Vervolgens bespreekt de voorzitter  het heden genomen 
besluit van den Gemeenteraad van Amsterdam strek-
kende tot het verleenen van toestemming aan de -
rin g tot het uitbreiden van den , welk 
besluit met  tegen n«stemmen genomen is, ten spijt van 
alle betere inzichten, welke niet zijn nagelaten den d 
kenbaar  te maken; allerminst door  ons (ienootsehap. 
Betreuren kunnen wij  nog slechts ditt van meerdere aan-
wijzingen geen beter  gebruik gemaakt werd en met mis-
kenning van den bouw kunstenaar, wiens houding in deze 
zaak overigens niet zeer  beslist is geweest, het beste 
wat wij  op architectuurgebied bezitten wordt opgeollerd, 
naast andere door  ons niet erkende overwegingen, aan 
de alleen-zaligmakende schilderkunst. 
Verdere ingekomen stukken, benevens de ballotage van 
een candidaat-gewoon-lid worden uitgesteld om het 
woord te geven aan den heer  C. , voor  diens voor-
dracht over  „Elementair e Vlakversiering" , gevolgd 
door eene serie belangwekkende projectiebeelden naar 
teekeningen. 
Van deze voordracht is geen verslag' gemaakt omdat 
zij  welwillend werd afgestaan aan onze redactie en. ver-
lucht met eenige reproducties naar  schetsen en teeke-
ningen van den spreker, in ons blad zal verschijnen. 

e spreker  oogst een warm applaus waarbij  de voorzit 
ter  zich aansluit met woorden van dank voorliet geno-
tene en hulde voor  den arbeid van den kunstenaar  die er 
zijn taak van maakt zijne talenten dienstbaar  te maken 
van talrijk e jongeren die straks het corps onzer  kunst-
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corps onzer  kunstnijveren en sierkunstenaars zullen
e

 de voordracht gevestigden,  de wijze 
 opvat  tol

 opvatting  eeds heeft
Na

 de orde. i )e : „-Besloten
de kwestie ('t  over  het plaatwerk) eerst princi -
pieel  de  gesteld en het advies van 
de  van  inge-
wonnen". 

 bestreden door  de heeren 1 )e r 
en  wijl  werd tot  instelling eener
missie, die zich de belangen van 't

 niet ongedaan werd
 later  in

cipe te  advies te vernemen
stuur  van het plaatwerk. Tegen  heeft 
echter  bezwaar, wel tegen  uitvoering 
ervan zonder  advies  het plaatwerkbestuur  tenge-
volge  gemaakt

 het verslag  ons weekblad
1 >e  betredende 

 van de  dat het  „Besloten"
het  van  in „(
wenscht". Aldus gewijzigd worden  notulen  de 

 vergadering goedgekeurd en onderteekend. 
d  voorzitters en secretarissen 

van  „B.N .  Vriendschap"
et A."  tot
l.l. d ter  bespreking  de kwestie

 verhindering  voor-
zitter  voor  „A.e t A."  aanwezig de heeren

 )e  )e  tot Bev.derBouwk. 
was  genoodigd wij l

 gesteld had en daarmee
het optreden  Vereenigingen. e e 

r  mee dat  besloten  in
 stadium niet op  treden ;  eerst  al te 

wachten  punt van  eener  hernieuwde
 blijk t  vergadering deze meening te deelen, 
 heer  Weissman; absoluut  wordt ge-

vonden  afzonderlijk optrad waarde 
 heeft gevraagd  vereenigingen 

gezamentlijk te handelen.  heer  )e Jongh vindt aan-
leiding  in  te

( mjuist wordt eveneens genoemd
 isuitgeni  op 1,1.

Gereleveerd  door e Jongh dat 
 11. N.

 neergelegd in den door  den B. N.  aangeno-
 tegenover  de

 slechts
komstig  deze 

 zaak 
 orde. Na discussie  af 

te

 dezer
legenheid  meening  den heerjan Stuyt, sprekende 

 in
,

toekenning van
aftreden,  schandelijke  de

 getuigende
 heer 1

 heer

 li .

 in  vacature
 taak

 Zuider-
gasfabriek op  magop

 deelname was
 gering;  minder 

 gekozen tijdsti p
 heer ,  te

algemeene  tot  lidmaatschap toe-
gelaten, 
l i  voorzitter  het Paleis-

s
 in  er  beweging gekomen ten op-

zichte  monument. 

 Ernstig dreigt thans de restauratiebacil 
 welker  vernielzucht ieder  onzer  wachtzaamdient 

 de opvatting van restau-
 deskundigen, ook 

door  )r. Cuypers, gehuldigd wordt. Afschrikwekkende 
voorbeelden  dusdanig restaureeren worden
 te  aangetroffen. 

 monumenten  er
 bij  ware geweest
 dood  dan ze verminkt en 

opgesmukt den geslachten na te  1 )at  tijdi g 
 niet

 ergo laakbaar
worden. s in  is vanaf den steiger, die toen om 

 te
 tymphan in

vertoonde.  wonder
beenen

 wordt
 Weissman ons Genootschap aan-

bood in  van diens jongste boek: „Geschiede-
nis  Nederlandsche  1 )en  Weiss-
man  daverend  ge-

Na rondvraag

 >E E  1 >E . 
Zaterdag r  de

de  Zuider
meente (luder-Amstel. 

 dit  in
ding

 vier  aspirantleden
bruik

 loom",
 Zaterdagmor-
 gelukkige

 Woensdagavond
amen en

 z'n 
haven,

 bezienswaardige

 demonstreeren.
wij

 reeds vol-
tooid
goeden  met de exploitatie te

 er  aard  onze 
 beantwoord en

langrijken en  dank  voor 
 allervriendelijks t

 (
 den voorzitter  worden 

 goedgekeurd.
 Besloten

betreffende  de agenda
 Utrecht" ,

handeling  willen

 is  vergadering  van 

 met
 „verminkin g

 goedgekeurd. 
 de

adhaesie te
„d e

E  re Secretaris. 

 10TSC
r

/S A 

 aangegeven; het ligt met  korte 
-in  daarop 

 breedte; 
de  zijden zijn ingebouwd. 

 dit  vrijstaande  ontwor-
pen, met  verstande  der
beide ingebouwde  de terreingrenzen dichter  dan 
8  naderen  de plein-en de straatzijde moet 

 verkregen open  B. dooreen muur
 voeting, waarin de vereischte

openingen, zijn afgesloten. Terugbouw
 Voor uitbouwen,trap-

pen, e. d.  grenslijn  de pleinzijde tot ten 
 worden overschreden. 

u.  i>.  'arterre-verdiepin g
 c. . tl. Boven- en zol-

derverdiepingen,
 behoeve  ondergeschikte vertrekken

 tegelaten. 
 ele volgende

11. Verwarmingskelder, 
b. . 
c.  afzonderlijke

 werkplaats  boekbinder, 
 \\'.  in
 te noemen „Algemeene

2 . , bijkeuken 2 . , dienkamer
 trap  spijzenliften
 bij  feestzaal,  te

 wijnkelder. 
e.  p. m.  fietsen. 
/. Bergplaatsen  verschillende doeleinden. 

11.  aal -n portiersloge. 
b.  uit  hoofd vestibule

 -verdieping. 
1. Groep Burgerlijke Stand en Bevolking,  op 

 bevolkingsbureau  met on-
 in verbinding staan met 

een  wachthal  het

r  wethouder,  met
 wachtkamer, toilet en.

 Bureau voor  den hoofdambtenaar  : 2 . , nabij 
 gelegen. 

2 . 
(/. e  verkiezingen, elk  met 

2 . ;  in

r.  vergaderzalen,
 hoofdvcstibule,  met bijbehoorende 

 (rroep Belastingen,  op te
 Betalingsbureau

 welke in  zijn met
 wachthal

 dienen als 
 Bevolkingsbureau onder  c. ge 

noemd, en  wachthal  het bureau van in-

g. (troep  Zaken, waarin  te
 bij  elkander  liggende zalen, nl.
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zaal.  lotingzaal  een keuringzaal; hiertoe kun-
nen  drie der  onder  e. genoemde lokalen. 
n verbinding met de keuringzaal een kamer voor 

den dokter  en een donkere kamer. 
 voor  den hoofdambtenaar 2 . 

, 2 grenzend aan
 kunnen ook  bovenverdieping zijn gelegen. 

h.  omvattende een bureau
hoofdambtenaar, + 2 .. en een klerkenbureau,

2 . ; deze vertrekken kunnen ook op de bovenverdieping 
zijn gelegen. 
j. (rroep (hult'ra ijs, waarin op te nemen: 

. lïureau voor  inschrijvin g van leerlingen, 2 . 
met  loketten welke in verbinding zijn met een 

 voor  het publiek  aanteckcr.ing 
onder  /'.) 

 Archief, + 2 in
r  voor  den wethouder, 2 met aan-

grenzende wachtkamer, toilet en W'.C. 
 Bureau voor  den hoofdambtenaar:)- 2 , nabij

gelegen. 
, 2 grenzend aan  en

kunnen  op de bovenverdieping zijn gelegen. 
/.'. Politiepost, bestaande uit wachtkamer voor  agen-

 kamer voor  den inspecteur, kamer voor  den hoofd-
 en een cachot. 

2 . 

a. Traphal en groote vestibule met ruime garderobes, 
aangrenzende toiletkamers en  en twee boden-
kamers. 
/>. Feestzaal, minstens 2 . waarin muziekgalerij

2 . Aansluitende aan de feestzaal een bulletzaal met 
dienkamer, welke laatste in directe verbinding moet zijn 
met de in het  gelegen dienkamer. 
c.  voor  Burgemeester  en Wethouders.

2 met toilet en W'.C. 
(/. r  voor  den burgemeester
delijke nabijheid van c. 
e. n  met tl. een antichambre en een
voor  den hooldbode. 

 voor  het publiek + 2 . 
g.  voor  een
//. Trouwzaal + 2 . 
/. r  voor  den  grenzend aan li. 
k. 2 . 

 plaats  voor  leden, tafel voor  B. 
en  tafel voor  tafel

 plaatsen op de plattegrondteekening 
aan te geven. Voorts, al ol niet  een galerij  gelegen, 
een publieke tribun e *- 2,een gereserveerde tribun e 
met zitplaatsen, en een perstribune met +  zit-
plaatsen met lessenaars; de twee eerstgenoemde tri -
bunes elk met afzonderlijke trap; een der  twee trappen 
kan tevens toegang geven tot de perstribune. 
111. Antichambre voor  de raadsleden zt  2, in directe 
verbinding nut
u.  .ceszaal voor  de  -', als voren. 

 de raadzaal. 
q.  garderobe voor  de raadsleden met toilet en 
W.C.s 

e zalen l>, < , / /, /, /,  en / moeten zooveel mogelijk rond 
de traphal en de groote vestibule zijn gegroepeerd en 
zoodanig zijn gelegen dat zij  bij  feestelijke gelegen-

 een samenhangend geheel kunnen vormen. 
r. Groep . Xlgemeene Secretarie, waarin op te nemen: 

. r  voor  den secretaris 2 . in de nabijheid 
van de burgemeesterskamer. 

Twee bureaux voor  hoofdambtenaren elk 2 . 
Bureauruimte + 2 in aansluiting met
Bureauruimt e 2 . welke kan gelegen zijn op 
de verdieping, mits in directe verbinding met
Schrijfkamer s totaal 2 op de bovenverdie-
ping gelegen en in aansluiting met

roep  waarin op te nemen: 
Bureau van den gemeente-ontvanger  + 2 . 
met  uime kluis. 
Wachtkamer voor  het publiek met  loketten in 
verbinding met
Spreekkamer - 2 . , grenzende aan
Bureau 2 . 

e lokalen bij  voorkeur  in gemakkelijk contact 
met het betalingsbureau voor  belastingen, op de 
parterre-verdieping gelegen. 

r  voor  den wethouder 2 . met aangren-
zende wachtkamer, toilet en \ \ .C. 
Bureau voor  den hoofdambtenaar  + 2.. nabij 
 gelegen. 

u 2 ., grenzend aan
Bureau voorden hoofdinspecteur  ~ . 

u : 2 . grenzend aan
Bureau voor  den hoofd verificateur  " 2 . 
Bureau voor  de verificateurs 2 . grenzend 
aan

 en  kunnen op de bovenverdieping 
gen zijn. 

Behalve de vertrekken welker  ligging op de bovenver 
dieping facultatief is gesteld en als zoodanig hiervoren 
zijn aangeduid, moeten op die verdieping zijn ontworpen: 
11'. Twee wethouderskamers, elk  + 3S 2 . met voor  elk 

5- 6 

aangrenzend bureau voor  een ambt 
wachtkamer, toilet en W'.C. 
b. Groep  waarin  te nemen 

 Bureau

enaar 

. 
u / 5 

2 . 
Acht vertrekken voor  controleurs elk +  -'. 

 voorliet publiek,  nabijheid van
c. 2 . voor  de chefs van aldeelingen. 
,/. Twee koffiekamers elk 2 . voor  het personeel. 
e. Buffet, aansluitend met c. en </., keuken en provisie-
kamer. 
/'. Conciërgewoning bestaande uit  kamers,  slaap-
kamers, keuken en W  de woning moet

 ingang en trap vanaf de straat hebben; de 
slaapkamers kunnen ook op de zolderverdieping zijn 
gelegen. 
()p de zolderverdieping kunnen een aantal
trekken, benevens bergplaatsen worden ontworpen. 
Voorts zijn in het gebouw op te nemen : 
a. e noodige ingangen, gangen en trappen ten dienste 
van het publiek en het personeel. 
/'. Twee personenliften tengebruike bij  den groep „feest 

 en twee personenliften vanaf het 
 tot  bovenverdieping. 

c. Boden- of  voor  het publiek 
bestemde buiten-ingangen, en op elke verdieping bij  de 
trappen onder  (/. genoemd. 
tl. e verdieping, voor  het mannelijk en het vrouwe-
lij k personeel afzonderlijk , een voldoend aantal garde-
robes, toiletkamers en W . O en ten behoeve van het 
publiek op elke verdieping nabij  de bodenkamers, W'.C s . 
met toilet. 
e. Op elke verdiepingen twee kleine dienstvertrekken 
of bergplaatsen. 
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(icvraagd worden de volgende teekeningen : 
 )e plattegronden, de gevels aan plein- en straatzijde 

en twee doorsneden op schaal van
b. Een belangrijk detail van een der  genoemde gevels, 
op  van  a

 Een detail van de feestzaal, op schaal van
 )c behandeling der  teekeningen wordt vrijgelaten. Een 

memorie van toelichting moet worden bijgevoegd. 
Als eerste prij s wordt uitgeloofd het diploma van het 
Genootschap  f i — als tweede prij s  diploma 

 fjo.—. 
 van inlevering uiterlij k 8  /<;/ ,\ 

.  W

(lev raagd wordt het ontwerp van een watertoren
 het ijzeren reservoir  een diameter  heeft van , 

bij  eene hoogte van , terwij l de bovenkant van
reservoir  ligt op .  den begancn Tus-

 den wand van het reservoir  en den buitenwand van 
den toren moet voldoende loopruimte  welke 
door  een smalle trap  den begancn  in verbin-
ding is. 

t deze prijsvraag wordt in hoofdzaak de aesthetische 
oplossing van het vraagstuk beoogd. 

 worden een aanzichtteekening, een verticale 
en twee  doorsneden waaruit de samenstel-
ling van den toren te zien is, alles op schaal van  a

 teekeningen in potlood en met kleuren opgewerkt. 
Als prij s wordt  diploma van

 met /'_,-<;.—. m van inlevering uiterlij k /
 ,\ 

. . 

Gevraagd het ontwerp van een pianinokast voor  een 
zeven octaafs instrument, hoog . breed . 
diep .  )e kast wordt gedacht in mahoniehout. 
Er wordt gevraagd : een vóór- en een zijaanzicht van tie 

pianinokast op de schaal van  a  een perspectief-
schets in kleur  en enkele details op ware grootte. 
Als prij s wordt uitgeloofd het diploma van het Genoot-
schap met J  . m van inlevering uiterlij k _
November

 ontwerp van een  voor
vestibule van een kantoor-gebouw en de
verdiepingen van dit gebouw met elkaar  in
brengend.  trapruimt e is groot . en heelt aan 
twee  zijtien een
pondeerentle met een vóórportaal en een gang.

 ligt  eene zijde aan een  waarvan 
licht verkregen kan worden  heelt bovendien boven-

 hoogte van tien beganc-grond is . 
liet materiaal is baksteen en gehouwen steen voor  tien 
trapopbouw en gesmeed ijzer  voorde leuningen, terwij l 
tie behandeling tier  wordt

 wordt: twee doorsneden
 trap van heg.-grond tot eerste verdieping is vol-

doende) op de schaal van  n
spectielschets in kleur  en  op
Als prij s wordt uitgeloofd het diploma van het

 met —.  van
 1 tji j. 

V. P V A N EEN . 

(ievraagd wordt een  bestaande uit 
schild met  losse maandbladen. 

 grootste  van  schild mag <» . niet
boven gaan.  worth vri j

 de hoogte  in de  te ontwerpen.
losse maandbladen moeten geheel  uitge-
voerd kunnen wortlen.  de versiering van het 
schild geschikt moet zijn om mechanisch gereprodu-
ceerd te wordCn. 
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 A . \ V .

e tekst op het schild zal zijn  rgij". 
t geheel moet in ee"n kleur  (behalve de papierkleur) 

uitgevoerd worden. 
t doel van deze prijsvraag is het verkrijgen van ont-

werpen die eventueel goedkoop uitgevoerd zouden kun-
nen worden, maar  die door  juiste indeeling, groote dui-
delijkheid, en welbegrepen versiering nochthans een 
schoon geheel vormen. 

e ontwerpen moeten op ware grootte zijn, echter  is 
het leveren van één maandblad voldoende, mits dat 
indeeling etc. daarop duidelijk staat aangegeven. 
A  prij s wordt uitgeloofd het diploma van het Genoot-
schap met./

 )atum van inlevering uiterlij k 9 November /<//.'. 

E . 

°. Tot de mededinging worden toegelaten alle leden 
van het (ienootsehap „Architecturae t Amicitia" . 

 Elke inzending moet vergezeld gaan van een geslo-
ten enveloppe waarin naambrief, benevens de verkla-
ring : e inzender  van het motto verklaart dat tlit 
ontwerp zijn geestelijk eigendom is, en de teekeningen 
door  hem zelf zijn gemaakt." 
Op de buitenzijde tlezer  enveloppe moet een correspon-

dentie-adres vermeld statui en het motto 1.geengc/rrkrud 
kenmerk), dat tevens op alle stukken tot de inzending 
behoorende, moet voorkomen. e naam van den ont-
werpei- mag op de teekeningen en bijgevoegde stukken 
niet vermeld zijn. 
3°. e lurv van deze prijsvragen bestaat uit de : 

. 1'. E Z N . ,  W. , . E 

. , enj. . 

n worden uitsluitend schriftelij k gevraagd 
aan de Jury, p.a. den heer  G.J. , „Parkzicht" , 
 lobbemastraat, Amsterdam; ses weken vóórden datum 

van inlevering van Prijsvraag . en twee weken vóór de 
data van inlevering der  overige prijsvragen, wordt de 
gelegenheid voorliet vragen van inlichtingen gesloten. 
 >e vragen worden met de antwoorden gepubliceerd in 

„Architectura";  uitsluitend de aldus verstrekte inlich-
tingen worden beschouwd deel uit te maken van het 
programma. 

 Wanneer  geen der  inzendingen voor  volledige be 
kronin g kan in aanmerking komen, is de Jury bevoegd 
de beschikbaar  gestelde sommen geheel ol ten deelc 
onder  de relatief'beste ontwerpen te verdeelen. 

c inzendingen moeten op de in bovenstaande pro-
gramma's vermelde data vrachtvri j  zijn ingekomen aan 
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hel bureau van het (ienootsehap „Parkzicht "  lobbema-
straat, Amsterdam.  >c teekeningen moeten f>/u/ verpakt, 
dus niet opgerold ingezonden worden. 

n welke niet voldoen aan de bepalingen 
van het programma.  >f die welke na den gestelden datum 
inkomen, ol die waarvan de ontwerper  zich vóór de uit-
spraak van de Jury bekend maakt, komen niet voor 
beoordeeling in aanmerking. n teekeningen 
welke in het programma niet zijn gevraagd, zullen bui-
ten beschouwing blijven. 
8°. All e ontwerpen blijven het eigendom van de inzen-
ders; het (ienootsehap behoudt zich evenwel het recht 
voor, in overleg met de inzenders, de ontwerpen waar-
aan eene geldelijke belooning is toegekend te publi-
ceeren in het weekblad „Architectura "  of het Plaatwerk 

e Architect" , zonder  daarvoor  eenige meerdere ver-
goeding schuldig te zijn. 
o°. e inzendingen worden vanaf den dag der inzending 
tot den dag der  terugzending verzekerd tegen brand- en 

andere schade voor  eene som gelijk aan het bedrag v 
den eersten prij s bij  elke prijsvraag uitgeloofd. 
io°. Gedurende drie maanden na de openbaarmaking 
van ilc uitspraak der  lurv zullen alle inzendingen voor 
expositie ter  beschikking van het (ienootsehap blijven; 
na dien termij n worden de inzendingen vrachtvri j  aan 
de correspondentie-adressen terug gezonden. 

e Jury zal haar  uitspraak in een uit te brengen 
rapport motiveeren, en, voor  zoover  mogelijk, over  alle, 
doch in elk geval over  de ontwerpen der  laatste schif-
ting meer  gedetailleerde beschouwingen leveren; het 
rapport zal bij  de tentoonstelling der  ontwerpen worden 
gepubliceerd. 
Na de uitspraak der  Jury zal door  haarde naambrief 
behoorende bij  het eerstbekroonde ontwerp worden 
geopend. Voor het openen van de naambneven der 
overige voor  onderscheiding in aanmerking gekomen 
ontwerpen, wordt de toestemming van de inzenders 
vereischt. 
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 door 
 \V. Weissman,  bladzijden
 platen naar  teekeningen, schilderijen, prenten en 

fotographicen, benevens een klapper  en een verklarin g 
van in liet werk gebruikte uitdrukkinge n ;  van 

. van ,
Tot dusver  is de geschiedenis der  Nederlandsche Bouw-
kunst slechts behandeld door  hen,  de bouw-
kunst in  en die daarbij  uit bui-
tenlandsche bronnen putten moesten. t in dergelijke 
werken aan onze bouwkunst slechts een kleine plaats 
kan worden  spreekt  vanzelf. Bovendien 
was  der  archieven  slotte allé 
geschiedenis berust, behalve op het onderzoek der over-
gebleven monumenten, tot voor  betrekkelijk korten

 opzichte der  bouwkunst nog te weinig gevorderd, 
dan dat het ons veel nader  kon brengen tot 't geen ons 
't meeste belang inboesemt. 
Sedert  evenwel zijn de onderzoekers ook aan 
de Bouwkunst meer  aandacht gaan schenken en ver 
schenen geschriften en studiën die  van wat vroeger 
in het duister  lag, in een helderlicht stelden. Wij  herin-
neren slechts aan  werken van . r  Ez., 
C. . f e.a. als evcnzoovele belang-
rijk e bijdragen tot de kennis der  geschiedenis onzer 

 bouwkunst. 
e schrijver  van dit nieuwe werk, die een belangrijk 

aandeel had in de onderzoekingen der  archieven, heelt 
van wat gevonden is bij  de samenstelling van zijn boek 
een nuttig gebruik
( n de schrijver  het boek in de eerste plaats
het beschaafd publick bestemd heeft vertrouwt hij  dat 
ook de beoefenaars der  bouw- en  kunsten 

 belangstelling zullen  nemen. t ver-
trouw en zal onzes inziens niet beschaamd worden. t 
be >ek is gemakkelijk leesbaar  en onderhoudend geschre-
ven  ongetwijfeld velen, die  de geschie-
denis onzer  bouw kunst belangstellen,een goed overzicht 

 kan geven. Aan de versiering isbizonderezorg 
besteed. e al beeldingen, genomen
ten zelf. öfnaar teekeningen,  zijn zóó gekozen 

 zijniet slechts den lezer  een duidelijk e voorstelling 
geven van  bouwwerken die besproken worden, doch 

 dat zij  tevens aan bepaalde eischen van schoonheid 
voldoen. 

e het levenswerk van den schrijver,
 pen reeds een  productie belangw ekken-

den arbeid deed verschijnen, die belangstelling ontmoe-
ten,  verdient. 
Eenige illustratio n uit het werk zijn hierbij  gevoegd. 

G V A N . -
. G

Van het Bestuur  der  Vereeniging van Nederlandsche 
Baksteenfabrikanten ontvingen wij  een programma met 
ontwerp-plattcgrond van de Tentoonstelling van
en Tuin, in Bouw, g en Aanleg. Bij  voldoende 
deelname zal deze tentoonstelling worden gehouden op 
een terrein in het r tc Amsterdam cn 
duren van  Juli tot  October
Ter toelichting bij  den plattegrond *)tliene het volgende. 

m een tuinaanleg met daarin geplaatste tuinver-
sieringen worden twee reeksen loges gebouwd van elk 

2 oppervlak. n deze loges is ruimt e beschikbaar 
voor de expositie van de meest uitecnloopende bouw-

materialen, zoowel in gedeelten der  loges als per geheele 
loge; men zie daarvoor  het programma. 
Een afzonderlijke reeks dergelijke loges is beschikbaar 
voor de kunstnijverheid en nieubileering, waarvoor  de 
medewerking zal worden ingeroepen van de Vereeni-
ging van Nederlandsche.\mbachts- en Nijverheidskunst, 
terwij l achtertuin de loges, de machinegalerij  en de af-
deeling bedrijven in werking zal worden opgericht. n 
het middengedeelte verrijs t een k café-restaurant 
met daaraan verbonden een vergader- en congreszaal, 
waarin door  speciale inrichtin g gelegenheid zal zijn 
lichtbeelden te projecteeren. 
n het achtergedeelte van het middenterrein wordt gele-

genheid gegeven tot luinexpositie en te midden daarvan 
zal een compleete baksteenen modelwoning worden ge-
bouwd, welke geheel gemeubileerd ter  bezichtiging van 
de bezoekers zal worden gesteld. 

t is de bedoeling om door  een zoo matig mogelijk ge-
stelde entree het bezoek zoo groot mogelijk te doen zijn. 
Voort s zal gezorgd worden vooreen geregelde attrac-
tie in den vorm van goede muziek in het cafe-restaurant 
of in den tuin daarvan en voor  attracties van tij d tot tij d 
in den vorm van lezingen op het gebied der  expositie, 
door  feestelijke verlichting van de terreinen op gezette 
tijden, enz. 
 ie wegen op het terrein zullen op zichzelf deel van de 

tentoonstelling uitmaken en worden gemaakt als model-
wegen van diverse materialen, die voor  wegenaanleg 
bruikelij k zijn. 

N EN . 
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worden op
8.30  in

Agenda: 

 Opening en Notulen der
2. n en n Stukken. 

 Ballotage van den heer , bouwkundig
 als gewoon lid voorgesteld door  de 

heeren A. W. Weissman en E. Sunicr. 
4.  van den heer  E. van der  Pek: „Toelich-
ting tot drie Hoofdwerken van  Xngelo",  licht-
beelden geïllustreerd. 

g  sluiting. 

 rste Secretaris. 

Als  aan  van  Club van Utrechtsche 
leden van het Gen. „A . et A."  verzond het Utrechtsen 

d  adres: 

Aan de Staten der  Provincie Utrecht. 
Wel . Gestrenge  leeren, 

t  ons vergund bij  en door  tleze adhaesie te betui-
gen aan het tloor  tie Club van Utrechtsche letlen van het 
(renootschap,, Architectur a  adres 

 memorie van toelichting betreffende  verminking 
van natuurschoon door  het plaatsen van onaestcthischc 
reclameborden in de Provincie Utrecht. 

t  meeste hoogachting namens het
, waarbij  aangesloten zijn : 
 tot bevordering van het Vreemdelingen-

 voor  Utrecht en < imstreken ; 
 Schilder- en  (ïcnoots. ; 

 Nederlandschen Bond van Vakschoolleeraren en 
leeraressen, Afdeeling Utrecht; 

 Club van Utrechtsche leden van het Genootschap 
„Architectur a et Amicitia" ; 
de j  tot Bevorderingder  Bouwkunst, Afdee-
ling Utrecht; 
het Boellacrd Eonds; 
de Vereeniging tot Bevordering v. Beeldende . 

 'oorziller:  /' Schrijver: 

(w.g.)  A.  (w.g.) C

E N O V E N G 
V A N . 
 >c aanleg van villaparken breidt zich inde laatste jaren 

zeer  uit. Niet alleen wortlen terreinen  van 
bosch  heide tloor  verbeteren van verkeerswegen 
daartoe geschikt  maar  ook in

 van steden  villaparken
Amsterdam heeft  Willemspark; Utrecht, m 
Arnhem cn den  laag mogen op nog belangrijker  villa-
parken wijzen. n gemeenten met veel minder  belang, 
rijk e kom komen reeds werkelijk e  tot stand, 
Oppervlakki g beschouwd lijk t tic aanleg van een villa-
park de eenvoudigst denkbare zaak. t traceeren van 
slingerentic wegen, en de verdeeling der  overblijvende 
ruimten in ongeveer  gelijke vakken, die in afmeting 
overeenkomen met een vooral bepaalde maat, die ver-
band  vermoedelijke koopkracht tier  tot' 

 bouwers, is dan ook een klein kunstje. Als tlie 
teekening  mooi in kleur is gezet; rootle huizen op 
groene terreinen doorkruist  gecle wegen, wortlt ze 
naar  tien  en spoedig kan dc prent 
aan spoorwegstations worden opgehangen

 van  exploitatie, bv. van een belangrijk stuk hei-
degrond. 

Toch  geen twijfel ,  veel villaparken in
gemeenten meteen groot zielenaantal aan

 zeer  of
 wortlt e plannen  in zulke 

gevallen B. en W. ter  goedkeuring  ter  vaststelling in 
 worden  zijn zeker  niet zoo 

lichtzinni g daarheen geworpen. 
e begrippen die in tleze laatste

 zijn uitgewerkt, kunnen wij
 stelselmatig uitgedrukt  in bouwver-

ordeningen en bouwvoorschriften. 
 dier  begrippen, welke ik telkens ontmoet,

jaren, zoowel in de  tic  als nu
in een zeer  aantrekkelijk boekje tloor  het

 van 's ('  ravenhage ter  beschikking gesteltl.  de 
exploitatie van het  wil ik
even critisch bespreken. 
Wi j  lezen daar  in  toelichting : 

„l) e  moeten op ouderlingen afstand
„minst e . wortlen  terwij l  uit 
„tie n weg 8 . voor  sommige terreinen - moet 

.  blijf t 
„ti c afstand tusschen  Op

file:///mbachts-
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„wijz e is gewaarborgd, dat de geheele wijk een aange-
naam en landelijk karakter  blijl t behouden". 
Twee kaarten geven een duidelijk beeld van de plaats 
die de villa' s tenopziehte van elkander  zullen innemen, 
en hoe het geheele park in de omgeving aansluit. 

e duingroepen worden gespaard en de boomcul-
tuur  met zorg bevorderd. Eenige fotografische opnamen 
uit de omgeving geven werkelijk een alleraangenaam 
sten indruk van de geheele buurt .  )it park verkeert dus 
wel in gunstige omstandigheden. 
Nu is het de taak der  bouwkundigen om van dat terrein 
het gunstigste en schoonste geheel te maken, door  een 
weloverwogen tracee der  wegen waarop ik hier  niet 
nader  wil ingaan) en daarna de plaatsing van de villa' s 
elk in dc gunstigste ligging op zijn bijbehoorend terrein, 
ten opzichte van elkander  en tegenover  de wegen. 
()p\-attingen die ik meen op verschillende gronden te 
moeten bestrijden zijn deze: i° dat het ideaal bereikt 
wordt wanneer  alle villa' s in alle richtingen even ver 
van elkander  verwijderd zijn,  de onbebouwde ruimt e 
langs de wegen beiderzijds zoo groot mogelijk is. 
 leze twee begrippen spreken niet alleen dikwijl s uit 

ontwerp van villaparken, maar  zij  worden in praktij k 
gebracht door  bouwverordeningen bv. van de( iemcente 
Bloemendaal, en door  de voorschriften der  Gemeente 
's-Gravenhage voor  bovengenoemd villapark . r 
ecn maat vast te stellen waarop de villa' s van elkander 
verwijderd moeten blijven, bereikt men, wel is waar, dat 
in de toekomst tusschen de verder  van elkander  ge-
plaatste woningen, geen nieuwe bouw het karakter 
van vill a park komt bederven en de voordeden zoowel 
hygiënische als asthaetische, te niet doen. r  in de 
gevallen waar  men een beperkt plan voor  zich heeft, is 
het voor  een natuurlij k ontwikkeling van den bouw 
tevens, veel nuttiger  het aantal bouwblokken van zekere 
maat op het verkavelingsplan vast te leggen. e 
wordt de verhouding tusschen bebouwd en onbebouwd 
oppervlak, waarom het toch eigenlijk gaat in verband 
met de hygiënische overwegingen, toch bepaald ; en de 
bouw meester  kan dan zijn terrein nog naar  omstandig-
heden verdeden voor  elke villa. 

e voorgeschreven afstand van S r  tusschen den 
voorgevel van de vill a en de grens van den weg acht ik 
werkelij k verkeerd, waar  deze ook geldt voor  lanen en 
wegen langs welke slechts ondergeschikt verkeerplaats 
vindt, die dus grenzen aan kleinere bouwblokken. 
Een villapark wordt niet voornamelijk aangelegd om 
den toevalligen wandelaar  een ruim gezicht te gunnen 
tusschen aardige landhuisjes dat bijkomstig doel kan 
toch worden in' t oog gehouden. r  allereerst moet 
er  naar  worden gestreeld om een groot aantal woningen 
op de prettigste, gezondste en vroolijkst e wijze te kun-
nen plaatsen op het bijbehoorende, niette grootte terrein. 
Al s dan verder  voor  behoorlijke breedte der  wegen is 
gezorgd in verhouding tot het verkeer  ook in de toe-
komst, dan is een afstand van S r  van dezen weg, in 
den regel voor  verelcclings en zijwegen absoluut ver-
loren ruimt e bij  den tuinaanleg. 
Als ik mij  hier  beroep op de vele buitenwijken van -
den, waar  de cottages vlak aan den weg, of maar  op  of 
3 r  staan, langs wegen die een allcrgezelligsten, 
prettigen indruk maken, dan zal ik daardoor  misschien 
weinig lezers overtuigen.*! r  elke eigenaar  van een 

stukje terrein in een villapark zal het toch wel eens zijn 
met de volgende redeneering, die door  mijne bouw 
heeren ten minste tot nu toe geheel werd gedeeld : 
Wanneer  de verkaveling in hoofdzaak geregeld is dooi-
de diepte van de terreinen, namelijk den afstand van 
twee wegen midden door  gedeeld, en door  de koopers 
een of meer  bouwblokken ook met een of meer  villa' s 
worden bestemd, is de vraag te beantwoorden: waar 
moeten de huizen geplaatst worden. 1 let antwoord 
daarop wordt beheerscht voor  alle vrijliggende wonin-
gen niet enkel door  een minimum onderl. afstand van 

. der  villa's, waardoor  een aangenamer karakter 
enz. zou worden gewaarborgd, maar  aan meerdere 
eischen moet worden voldaan, die te dikwerf over  het 
hoofd worden gezien. e inrichtin g van het huis is voor 
alle standen onafhankelijk van de min of meer  rij k 
vloeiende middelen, afhankelijk van de oriëntatie. Voor 
ettelijke jaren heeft de tuinarchitect . Copijn, dit in 
A . et A. in een avond voordracht zoo eenvoudig en klaar 
uiteengezet, dat men mocht verwachten, dat deze regel 
allerwege reeds in toepassing zou zijn gekomen bij  den 
nieuwen aanleg. 

()f de zonnestralen 's morgens, 's middags of's avonds 
of in 't geheel niet de kamers bereiken dat beheerscht 
immers haar  karakter ! Van de hoeveelheid zonnestra-
len is (vooral in ons klimaat! waarlij k toch de gezond-
heidstoestand, de opgewektheid, de geschiktheid om te 
werken in een vertrek, grootendeels afhankelijk . 

e woonkamers, daarboven de slaapkamers, moeten 
tusschen Zuid Oost en Zuid West worden gericht. t 
Z . O. heeft daarbij  nog hygiënischer voordeden daar 
bij  ons Z. W. de regenzijde is. 

e ingangen, trappen, toiletten en keukens die steeds 
verwarmd en geventileerd worden, moeten dus voorde-
Noord West tot Noord Oostzijde worden gereserveerd. 
Uit deze plaatsing volgt ook tlat eene zekere uitgestrekt-
heid tuin op 't Noorden voor  den bouwer weinig waarde 
heeft. Niet alleen zal hij  daar  zijn uitzicht niet zoeken, 
maar  buitendien liggen die deden in de schaduw van het 
huis zelf. 
Toegangswegen, bergplaatsen, remises moeten dus op 't 
noorden worden gebracht, terwij l terrassen, verandah's 
steeels op 't Zuiden (Z. W. tot Z. O.) met ele openslaande 
deuren toegankelijk zijn. 
Zij n wij  van eleze stelregel overtuigd, elan volgt daar-
uit, elat alleen voor  zeer  groote tuinen een centrale plaat-
sing mogelijk is. Zulke centrale ligging vinden wij  bij  ele 
groote buitenplaatsen vanaf de i8e eeuw. Zoodra eenter 
een der  zijden van 't terrein bijzonder  aantrekkelijkheid 
heeft, wordt het huis daarheen geschoven. s de-
Vecht vinden wij  de groote huizen dikwijl s vlak aan 't 
water  gebouwd, niettegenstaande ele Vecht dient tot 
openbare verhuisweg, worden de buitenhuizen der  vill a 
van het ruime uitzicht dicht aan elen oever  gebouw el. 1 )e 
tuin aan de landzijde won daardoor  in belangrijkheid. 
Nu ele trek naar  buiten zich verder  heeft uitgebreid, en 
we nu allerwegen groepen villa-bouw zien verrijzen, op 
stukken grond die slechts . meten, moet een 
zuiniger  methode worden toegepast. 
Niet in ele gelenheid zijnde nieuwe uitgehreielele littera-
tuur  over  elit onderwerp op te sporen, zij  hier  alleen op-
gemerkt, dat Carl Ebert, handelende over  Gartcnstadte 
volkomen ele bovenstaande opvatting huldigt, op blaelz. 

 van Bel.  van e Atlanten-
. lepy.  lij  geeft daarbij  een afbeelding die dui-

delijk en leerrij k is. 

t schijnt eene nationale eigendommelijkheid te zijn, 
om meer  dan 't dikwerf redelijk is, te hechten aan zekere 

voornaamheid, deftigheid, die wij  wellicht van onze acht-
tiende-eeuwsche voorouders hebben overgeërfd. Voor 
het woord deftig, is zelfs geen letterlijk e vertaling te 
vinden bij  onze buren. 
Bij  de villabouw doet dit zwak zich sterk gevoelen. e 
Engelschman met klein vermogen, erkent dttt hij' s zo-
mers een „cottage"  bewoont; maar  voor  den Neder-
lander  moet ook het „optrekje "  met het voornamer 
woord „villa "  worden betiteld. En zoo wil hij  dat rond 
die vill a aan alle zijden de tuin zich uitstrekt ; ook al 
blijf t er  op die wijze aan geen der  vier  zijden een redelijk 
grasperk over! 

t ele bouwwijze van de meeste buitenhuizen aan het-
zelfde euvel mank gaat. en veelal door  zucht naar  voor-
naamheid leelijk is geworden, moet voor  een deel aan 
hetzelfde euvel worden geweten. 

e kom ik tot de slotsom dat de aanleg van 
villawijke n onder  meer  door  de voorschriften in dezen 
zin bevorderd kunnen worden. 
Bepaling vanhet aantal bouwblokken, van max. afmeting. 
Twee, somtijds drie zulke blokken kunnen tot een geheel 
vereenigd worden in verband met de beschikking over 
het dubbele of drievoudige terrein. 

e plaatsing door  het algemeen plan in zooverre vast-
gelegd (behoudens door  den G. d goed te keuren 
afwijkingen) dat aan volgende bepalingen wordt voldaan. 

s de smalste verkeerswegen zullen ele woningen 
in arbeiderswijken onmielelelijk aan elen publieken weg 
kunnen aansluiten. n gemeenten waar  ele terreinen 
slechts tegen betrekkelijk hooge-n kostprij s kunnen wor-
den beschikbaar  gesteld. 
Woningen voor  ele meer  bemiddelde standen langs 
wegen van . op minstens r  afstand. 
Voor  woningen langs wegen met een breedte van: 

. acht ik . minimum voortuin, 
 6 „  „ 

2A „  „  „  8 „  voldoende. 
 laarbij  zij  opgemerkt, dat het naar  mijn gevoelen geen 

voordeel maar  eer  een nadeel is ele wegen onnoodig 
breed te maken, zooals bv. in het Zuiderhoutpark bij 
 laarlem op  leemstedes grondgebied is geschied. 

r  het sterk terug zetten der  villa, maken deze 
wegen waarin bijna geen verkeer  is, en ook later  maar 
in enkelen drukker  verkeer  te wachten is, een bepaald 
vervelende, verlaten indruk . 

r  verschil van breedte verkrijg t men verschil van 
type, verschil van licht en schaduw, in eiken weg. 
1 laardoor  wordt een villapark  aantrekkelijker , zelfs 
als we tevens vragen minder  buitensporige grilligheid 
in ele bouwvormen; waardoor  de harmonische overstem-
ming der  architectuur  aan het oog meer  rust en genot 
zal geven. 
Wellicht is 't de vrees geweest elat de e 
kooper  dan ook weer  verschil van waarde in de bouw-
terreinen zou zien, en zich weer  minder  deftig zou voelen 
aan elen smallcren verkeersweg. 

s is niet alleen maar  voor  landwegen, maar  ook in de-
stad van toepassing'. Om niet ver  van huis te gaan: 

l verstraat, , zijn veel interessanter  om 
door  te loopen elan Willemstraat en , met 
hun driemaal grooter  breedte. 
Nog veel mooier  zijn de dwarsstraten, in de |orelaan 
voor  zoover  die een belangrijk object aan 't eind ver-
toonen als b.v. Tichelstraat, se Anjelierdwarsstraat en 
Bloemgracht, met ele Westertoren er  voor. 1 )e Spui-
straat is ook tc breed voor  het type van bebouwing. 

e goot van het buitenhuis, komt zelden op 12 r 
hoogte meestentijds slechts op S ; terwij l r 

reeds voor  groote buitenverblijven kan volstaan, die op 
ruimer  terreinen worden gesticht. Waarom dan de villa' s 
in alle richtingen zoo ver  van elkander  te verwijderen. 

e minimum gevel afstand voor  lanen, wegen, enz. van 
r  zal praktisch nog minder  bezwaar  opleveren, 

daar  de villa' s zelden juist tegenover  elkander  zullen 
staan. s in alle gevallen, waarbij  de weg niet zui-
ver  Noord Zuid is gericht, zal er  volgens het voren-
staande aanleiding zijn,om op de terreinen aan deNoord-
zijde van elen weg ele villa' s geheel naar  achter  te schui-
ven. Wi j  hebben elan Zuidelij k een bebouwing nabij -n 
weg; Noordelijk op grooter  afstand.  le toepassing dezer 
methode zoude in Aerdenhout veel gunstiger  toestand 
scheppen, kings ele Zantvoortsche laan en ele Noordelijk 
daaraan parallel loopende weg. 

e Zandvoortsche hum is een hoofdweg door  wande-
laars, wielrijders, rijtuige n en autosdruk bezocht waarin 
dringend noodzakelijke- verbetering reëels is begonnen. 

t terugzetten van de rooilij n is hier  alleszins gewet-
tigd, om die verbetering mogelijk te maken. 

e terreinen tusschen dien weg en de Electrisehe tram 
zijn pl.m. . diep. 

e wegzijde is de zonnekant, maar tevens komen van 
die zijde de stofwolken door  ele autos voortdurend opge-
jaagd. Breng de vill a dus noordelijk zoo dicht bij  de 
afsluiting der  spoorbaan, dat de beplanting daar  nog 
juist dicht groeit langs ele dienstvertrekken, dan houdt 
ge aan ele voorzijde ten Zuiden een mooi zonnig veld 
voor  uwe woonkamers over, eloor  beplant ing beiderzijds 
omsloten. 
Zet eleze opgaande beplanting ongeveer r  hoog 
voort langs ele Zandvoortsche laan als ge tic  uit uw 
tuin wilt bannen; en houdt daarin slechts enkele- ge-
deelten voor  't doorzicht. 
()p het terrein, noordelijk van ele Electrisehe spoorbaan 
tot aan parallelweg komt ele bouwmeester  in moeilijk-
heden met het onverstandige voorschrift van Bloemen-
daal: de gevels moeten op acht r  afstand van elen 
weg geplaatst worden.  leze 8 r  zijn voor  elen tuin 
verloren, ook zal hier  veelal nog een oprit voor  rijtuige n 
moeten worden gemaakt. 
Wil t ge op elit terrein van uw tuin genieten, vanuit de 
woonkamer elie natuurlij k aan ele zuidzijde wordt ge-
plaatst, dan zoude het huis zoo ver  mogelijk naar  't noor-
den moeten schuiven, om een ruime zonnige vroolijk e 
middenpartij  vri j  te laten, die eloor  kreupelhout aan West 
Oost en Zuidzijd e omgeven, om tegen de zandwolken 
door  den dikwerf voortsnellenden electrischen tram 
Zandvoort Amsterdam opgejaagd, beveiligd te zijn. 

e spoorbaan nog waarlangs hier  de villa' s slechts op 
grooten afstanden voorkomen, zouden eloor  verlegging 
tier  rooilij n cr  niet onder  geleden hebben;blijkens de 
vele korte bochten en elan nog is hij  immers toch niet 
bestanel om later  ten koste der  aanliggende tuinen5 

verbreed te worden. Als ontlasting van het automobiel 
verkeer  langs de Zandvoortsche tram is toch zeker  niet 
gedacht, cn daartoe ook niet geschikt. 
n het Bloemendaalsche Bark is deze beperking eloor  die-

sterk teruggezette rooilij n langs secundaire wegen die-
sterk gebogen zijn. en vormt voor  't algemeen belang 
als hinderlij k voorde eigenaars bij  die- tuinaanleg. 
Zi j  die ele tracëes ontwerpen moeten niet alleen zeil een 
duidelij k bedel voor  oogen hebben van de aangenaam-
ste en gunsticste distributi e van tuin en ge-bouwen, maar 
eloor  ele groepeering ook.de wellicht nog minder  erva-
ren koopers liet duidelijk maken hoe dat plekje grond 
hun het maximum van natuurgenot zal kunnen schenken. 
Amsterdam, September  ie

http://ook.de
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t weekblad e Amsterdammer"  (de Groene), het 
debat in den Amsterdamsehen (iemeenteraad en de al-
daar  genomen beslissing besprekende, noemt het „een 
zotte geschiedenis"  en ziet daarin alle aanleiding voor 
een f der Zotheid" . 

e schrijver, uitgaande van de overweging dat niemand 
uit den d een van die schilderijen, die te n 
hangen, heelt gezien, en dat alleen de r 
van het , „wiens autoriteit allerminst vast-
staat", ze heeft bewonderd, gaat dan voort: 

Toen — wij  meenen voor  het 1'ratio aan de Spaansche 
regiering, eenige jaren geleden, een collectie werd aan-
geboden van driehonderd schilderstukken, onder  het be-
ding, dat ze alle driehonderd moesten worden onderge-
bracht in een of meer  zalen van dat museum, verklaarde 
de regeering, na nauwkeurig en deskundig onderzoek, 
een dooi- haar  aangewezen buitengewoon waardevol 
deel ervan zeer  gaarne en met groote dankbaarheid te 
willen aanvaarden. Op het herhaalde aanbod „alles of 
niets", antwoordde zij, gelaten, correct en met behoor-
lijk e lierheid: „dan maar niets". Zonder  ondankbaar  te 
zijn, toonde zij  een eigen meening te hebben. 
Spanje is niet rijk , voor  schilderijen kan het zeker  niet 
veel besteden, en de Nederlandsche koopman vermaakt 
zich gaarne met grappen op Spaansche ol Portugeesc.he 
armoed, maar eenige houding en zelfrespect kan niet 
waar  ?  menig onzer  dien  .atijnen toch wel afzien. Wij 
aanvaarden zonder  zelfs te durven kijken, en wij  neloven 
als contra-praestatie expositie ad aeternum der  onge-
ziene schilderijen en voltooiing van de -
schending, met gratuite mishandeling van den te zwak-
ken, vijf-en-tachtigjarigen bouwheer. 

En. verder  aan dien bouwheer  denkende, eindigt het ar-
tikel aldus: 

Nu zullen wij  nog moeten zien. dat dr. . . 11. Cuypers, 
de nestor  tier  architectuur, zijn eigen werk verdergaat 
bederven onder  de oogen van tie met tegenzin vervulde 

kunstbroeders en onder  de oogen van hem zelf, die, tot 
bezinning gekomen, het schennis noemt. 
Wi j  zullen het, meenen wij, niet beleven. 
Wi j  moeten het tenminste zien vóór wij  het gelooven. 

t eere zou Cuypers' naam genoemd blijven als hij 
ronduit weigerde. 

E . 

 )ames en ! 
 let is mij  een voorrecht, voor  uw e geachte vergadering 

mijne bevindingen te mogen meededen betreffende 
elementaire vlak versiering. Waar het hier  geldt, de 
grondbeginselen van versiering te bespreken, ligt het 
wel voor  de hand, tlat het onderwijs er  niet buiten blijft , 
wat ik echter  hoop, tlat U op de  toe wilt nemen. 
Onder  vlak versiering tlan hebben we te verstaan de 
versiering van vlakken', en vlakken komen vooraan 
lichamen of ze maken op zich zelf een afgerond geheel uit. 

e versiering van een lichaam eischt echter  een juist 
begrip omtrent de bestemming van het lichaam,omtrent 
zijn bouw, omtrent den aard der  materialen, waaruit het 
is vervaardigd, en vooral van die, welke ter  versiering 
van het voorwerp kunnen worden aangewend. 
En aangezien het beantwoorden aan al deze eischen pas 
na langdurige studie en practische ervaring verkregen 
kan worden, lijk t het mij  gewenscht, de versiering van 
het platte vlak als zoodanig voorop te stellen bij  het 
onderwijs in versieringen bij  deze versiering te gebrui-
ken die materialen, die door  een ieder  het gemakkelijkst 
kunnen worden toegepast, waaronder, potlood, krij t en 
waterverf behooren, aangebracht op papier, 
liet elementair  decoratief teekenen bepaalt zich tlan, 
naar  ik meen, tot het in eenvoudige techniek samenstellen 
van de versiering van vlakke figuren, die veelvuldig 
voorkomen, voor  velerlei doeleinden, op allerlei plaats 
en in verschillende technieken. 

Van deze figuren zijn rand, vierkant, cirkel en onbe-
grensde vlak wel de meest voorkomende. 

n vindt tleze figuren terug in de wanden van het ver 

trek als behang- of schilderwerk, in het vloerkleed als 
weefwerk, in dc ramen als glas in lood, in de kast als 
beeldhouw- of inlegwerk. En hoewel iedere techniek 
hare bijzondere eischen stelt en iedere plaats voor  zich 
een zekere bouw der  liguur  en een zekere schaal der 
détailleering verlangt, hebben toch al deze versieringen 
vele factoren gemeen. 
Aan genoemde figuren deze factoren te leeren kennen, 
die van elke versiering, waar  ook aangebracht, hóé en 
in welk materiaal ook uitgevoerd, een wezenlijkbestand-
deel uitmaken, is, naar  ik meen, de taak van den leer-
meester  in elementaire vlakversiering. 
Tot de belangrijkste van deze factoren reken ik de 
volgende. 
ie. e bouw of samenstelling van de versiering over-
eenkomstig den aard der  liguur . 

e rustige verdeeling van het vlak. 
3e. e karaktervoll e teekening en de eenheid van karak-
ter  in alle onderdeden. 

e overeenstemming in vorm en kleur  en de rustige 
kleurvertleeling. 
Om den beginner  bekend te maken met deze factoren, 
moet hij  in aanraking wortlen gebracht met voorwerpen 
of figuren, waarin tleze factoren duidelijk zijn aan te 
toonen, want ik geloof, dat er  onder  menschen weinig 
vinders zijn. 
n 't algemeen kan de mensch slechts nabootsen, met 

rede combineeren, en aldus voortbouwen op ontvangen 
indrukken . 
s het nabootsen het klakkeloos en onbegrepen over-

nemen van bestaande vormen op allerlei plaats, tlan 
spreekt het vanzelf, tlat tleze vormen geheel uit hun ver-
verband zullen worden toegepast. 
 )it overnemen eischt geen hersenpijniging en is daarom 

een kostelijk middel in de hand van tien gemakzuchtige, 
om zonder  veel inspanning een schijnbaar  goed resultaat 
te verkrijgen . 
En een heerlijke uitvindin g is het voorden vv instbejager, 
om uit anderer  wroeten en tobben munt te slaan.  landige 
afkijker s weten in korten tij d en zonder  veel zorgen een 
ding samen te stellen, in schijn van groote gelijkenis met 

des meesters arbeid, in werkelijkheid,zoowel van vorm 
opbouw als van constructie van veel geringer  waarde. 
En zulk werk is gevaarlijker  voor  de hedendaagsehe 
kunstontwikkeling, tlan de meest prullerig e fabrieks-
arbeid, want de leugen is er  fijner  en geslepener  en ver-
bergt haar  wezen achtereen deftig aanschijn. 
Er is echtereen nabootsen van een andere soort. Een 
vormenspraak, waarin een mensch is opgegroeid, die hij 
heeft zien toepassen op velerlei wijzen, zal hem zoo eigen 
geworden zijn, tlat hij  die niet ineens kan loslaten. 
Gebruikt hij  deze vormenspraak in onderling verband, 
met rede en gevoel, met kennis en beheersching van de 
stof, tlan zal hij  zijn vorm met rede opbouwen, aan alle 
tleelen de hun toekomende plaats cn grootte gevend ; het 
geheel in vorm en kleur  beantwoordend aan de bestem-
ming, en uitdrukken d dus het karakter  van het ding. 
n de verschillende stijlperioden zien we een vormentaal, 

door  een ieder  gebruikt, evenals ieder  mensch van één 
zelfde land dezelfde taal spreekt; we zien eenzelfde op 
bouw van lichamen, toegepast tloor  iederen bouwmees-
ter, evenals we kunnen opmerken, tlat er  voor  een mu-
ziekstuk of rede éénzelfde grondvorm tloor  velen wordt 
aangewend. 

r  het resultaat van het toepassen dezer  grondvor-
men en dezer  dctailvormcn is niet bij  allen hetzelfde ; 
tic kunstenaar  bereikt een treilend geheel, terwij l de na-
maker  met gelijke opbouw en gelijke detailleering, door 
ongevoelde proporties en ongevoeld vorm en kleur-
verband, een voor  de groote massa helaas gelijk, maar 
voor  een fijner  voelend mensch afstootend resultaat ver-
krijgt . 
n dc verschillende kunstperioden kunnen we het voort-
bouwen op en ontwikkelen tot bepaalde typen van vor-
men uit voorafgaande tijtie n opmerken; dit is het tijdper k 
van zoeken, van ernstig en overdacht w erken. 
s tie tijt l van zoeken voorbij  en zijn vaststaande typen 

geschapen, tlan wortlt tlit type tloor  tien meester  aan zijn 
leerlingen getoond als het resultaat van zijn werken en 
streven. 
 )e leerling zal. indien hij  zelf meevoelt, on tier  tien indruk 

van den ernst en tie idealen van zijn leermeester, met deze 
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typen en vormen in de hand, nog combineeren in door-
dacht verband, en gevoelde verhouding, en hierdoor  een 
reeks van schoone dingen maken ; dit is het tijdper k van 
bloei. 
En hierna komen tijden, waarin de traditi e verstart tot 
uiterlij k vormtoon, zonder  begrepen verband, zonder 
innerlijk e bezieling. t is het tijdper k van verval. 
Op 't oogenblik staan we in het tijdper k van wording, 
van zoeken en streven, 't heelt dit vóór boven het bloei-
tijdperk , dat daar  is een schoonheidsideaal, en de toe-
komstdroom is schooner  dan het bereikte. „Bezit "  is't 
calotje, dat ons kapt bij  d' avondkaars, r  streven" 
is de zevenmijlenlaars, die voorwaarts stapt. 
Echter  heeft het dil tegen, dat het nog geen vaststaande 
typen geschapen heeft, die gemeen goed geworden zijn. 

r  achter  ons ligt het verleden met zijn tallooze 
vormenspraken, maar  ook met zoovele algemeenheden: 
(vormen en samenstellingen, die we in de verschillende 
kunsttijdperken sterk op elkaar  gelijkend terugvinden ;) 
zoodat wij  als beginners een goede ruggesteun hebben 
aan die voorbijgegane tijden, wanneer  wij  slechts met 
oordeel zien en vergelijken. 
V.n met den blik voorwaarts, dat wil zeggen, strevend 

 eigen vormenspraak, die geschikt is voor  eigen 
tijd , kunnen we leeren van datgene, in het achter  ons lig-
gende, wat van alle tijden en voor  alle menschen geweest 
is, is en wesen zal. 

m lijk t het mij  de taak van den leermeester, om 
naast het opwekken tot zeil samenstellen, zijn leerlingen 
de ornamenten uit verschillende tijdperken voor  te leg-
gen ter  bestudeering', en van bestudeeren kan alleen 
sprake zijn, wanneer  men zijn leerlingen alle eigenschap-
pen, die aan een ding zijn waar  te nemen, zoowel de goede 
als de slechte, doet opmerken, en liefst voor  een groot 
deel zelfstandig doet opmerken. 

t doen opmerken kan het best geschieden, door  de 
verschillende eigenschappen aan te toonen; het zelfstan-
dig doen opmerken kan geschieden door  den leerling te 
ondervragen naar  bouw, karakter , vorm, kleur, verhou-
ding, dit prikkel t de opmerkzaamheid en wakkert het 
zell-denken aan. 
liet opmerken van de eigenschappen in een ding stelt 
echter  nog niet in staat, het naar  waarde te schatten. 

t kan zelfs ontaarden in een slechts verstandelijk en 
kleingeestig analyseeren. 
 )aarvoor  dient men te waken. Een middel hiertoe is de 

vergelijking. 
Want daar  de waarde van alles, wat ons omringt, toch 
afgemeten wordt naar  de middelmaat, of liever  naar  het 
niveau, waarop een ieder  voor  zich vindt, dat het mid-
delmatige gelegen is, zal wel ieder  er  een eigen appre-
ciatie op na houden, maar  vergelijkenderwijs in den 
regel wel tot een betrekkelijk e waardebepaling kunnen 
komen. 
 'ikvvijl s ben ik in de gelegenheid geweest op te merken, 

dat een leerling niet het bijzondei- mooie ziet in zekeren 
vorm op zichzelf, maar  door  vergelijking tot waardee-
rin g komt. 

t m biedt hiervoor  prachtige voorbeel-
den; men vindt er  schotels, glazen, kruiken, meubelen, 
weefwerken, enlin allerlei voorwerpen, dikwijl s van ge 
lijken bouw, maar  het eene veel fijner  van proportie, 
krachtiger  en r  van vorm, rijke r  van kleur, dan 
het andere. n door  onze leerlingen aan te toonen, dat 
er  in de dingen is overeencenkomst en verschil, zoowel 
wat betreft de samenstelling van het geheel, als die van 
onderdeden, en door  hen er  naar  te vragen, wat op hen 
den aangonaamsten indruk teweegbrengt, wordt het 

peil van hun schoonheidsbegrip steeds verhoogd — en 
leeren ze óók hooger  eischen stellen aan eigen werk. 

t helpt niet veel, ol men zijn leerlingen al met klem 
voorzegt, dat het ding, wat ze zien of teekenen, toch zoo 
verbazend mooi is; men moet het ze laten zien en gevoe-
len door.. .. vergelijking. 
Want als we bij  ons zelf eens nagaan, hoe onze achting 
voor  het waarlij k schoone gestegen is, naarmate we 
meer, maar  vooral beter, leerden kennen, dan zullen we 
begrijpen, dat onze leerlingen veel goed moeten kennen, 
om véél waarlij k lief te hebben. 
Nu is een goed middel om bekend te worden met een 
ding, dat men het van alle kanten met aandacht beziet, 
en hiertoe kan ons het copiëeren dwingen. 

r  dit copiëeren kan gedachteloos gebeuren, we kun-
nen soms teekenen volgens ons „weetje"  —; zonder  met 
het hoofd in het werk te zitten, toch naschrijvend streep 
voor  streep, kleur  voor  kleur; en ten slotte ontstaat er 
een teekening, die waarachtig gelijkt op het model, maar 
waarin natuurlij k elke bezieling gemist wordt. 
Voor  zulk copiëeren moeten we oppassen ; en een goed 
middel hiertegen is een voorafgaande geheugenteeke-
ning. Bij  een gcheugenteekening stuiten we op allerlei 
moeilijkheden ; en door  te trachten, deze te overwinnen, 
wordt onze belangstelling gaande gemaakt; we willen 
weten, hoe die moeilijkheden zijn opgelost in het voor-
beeld en worden zoo er  toe gebracht, met aandacht te 
copiëeren. 
Wat eerst onopgemerkt bleef, wordt al werkende treilend 
soms; de moeilijkheden, die we zeil hebben doorgemaakt 
en waarvoor  we per  slot al of niet een oplossing hebben 
gevonden, zullen ons in opgelosten vorm direct treflen 
in andererwerk, en voor  ons een openbaring kunnen zijn. 

r  dit zal alleen het geval zijn voor  hem, die zelf de 
moeiten heelt meegemaakt van het zelf samenstellen. 

t copiëeren zal een middel kunnen zijn, om met een 
ding bekend te worden; het trachten zelf samen te 
stellen zal de liefde tot het werk brengen, want de liefde 
tot het werk kan slechts dan ontstaan, als het door  strij d 
en met zelfopoffering verkregen is. 

n daarom vind ik het zoo goed, dat de leerling tracht, 
een versiering zelf samen te stellen. 

j  moet daartoe gebracht worden, natuurlijk . n om 
hem er  toe te brengen, moet hij , aan de hand van voor-
beelden, de factoren, die een goede versiering in den 
regel bevat, leeren kennen. 
(Wordt vervolgd). C. . 

E N E . 

n den loop dezer  discussies vindt de heer e r 
gelegenheid de meerling van den heer  Jan Stuijt spre-
kende over  de . . C , geuit in de jongste Algem. Ver-
gadering van de , als zou tengevolge van 
de toekenning' van grootere macht deze commissie moe-
ten aftreden, een schandelijke aantijging tegen de . . 
C. te noemen, getuigende van onvoldoende begrip."  *) 

r  niet — maar  tot mijn groote verwondering ook 
niet meer! En ik kan mijn oogen nauwelijks gelooven! 
k lees het heldere verslag' nog eens over  - maar  waar-

lij k de heer e r  laat het daarbij . s dat nu de 
scherpzinnige wijsgeer  die ons in zijn consequente be-
t oogen der  bouwkunst diepste wezen te ontsluieren wist. 
En hadden wij  geen recht ook hier  die te zijner  tij d zoo 
bewonderde logica onverbiddelijk tot hare strenge 
conclusies te zien leiden. Waar moet het heen met het 

wel en wee onzer  architectenstand als zulke schande-
lijk e aantijgingen ongewroken blijven, wanneer  het 
klaarblijkelij k getuigenis van zoo onvoldoend begrip niet 
afdoende wordt weerlegd! Waarom werd door  de ver-
gadering niet een motie van afkeuring aangenomen i dot >r 
den heer e r  opgesteld) tegen de snoodaard die 
het waagde de schennende hand op te heffen tegen de 
ongereptheid der . . C , welke zeer  zeker  achtbare 
instelling in den korten tij d van haar  bestitan reeds zoo-
veel voor  de verheffing van den Architectenstand en 
haar  aanzien tegenover  de buitenwereld heeft gedaan. 
Waarom werd niet door  den heer e r  voorgesteld 
een adres te richten tot de constitueerende vereenigin-
gen (min ëën)? waarin met eerbied wordt te kennen ge-
geven dat de vergadering met leedwezen had vernomen 
dat er  een schandelijke aantijging tegen de P. P. C. was 
geuit getuigende van onvoldoend begrip ? 
Waarom is door  den heer e r  niet uitgemaakt 
welke Commissie of Vereeniging een schrijven zou rich-
ten tot den schandelijken aantijger  om hem eensterver-
antwoording te roepen ? 
Waarom? rourquoi? e terribl e pourquoi? 
Waarlijk , ook ten dezen opzichte geldt het: n raadselen 
wandelt de mensch op aard! 

Oct. A N T U Y T . 
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personificaties van wind en zee is niet zeer  gelukkig. t opschrift 
staat cr  goetl in duidelijk e letters. 
No.  to/J. Jammer is het, dat ook deze ontwerper  nu t 
geheel aan de voorschriften van het programma voldeed, üe enkele 
tletails, uitvoerig geteekend en op ware grootte, waren door  hem 
niet ingezonden. e jur y was echter  van meening, tlat men ook dit 
verdienstelijke ontwerp,'  waarbij  het moeilijkste beproefd was het 
aanbrengen tier  Neptunus- en n , toch in overweging 
moest nemen, omdat liet zich onderscheidt door  eenvoutligen. klaren 
bouw en beschaafde kleur. Ook in tic teekening valt veel tc prijzen. 

n werd betwijfeld of het, vergroot, in de open lucht met 
flets en ook wat leeg zal doen. t tic ontwerper  tlie beide figuren 
kloek in het midden zette, is, ondanks het eenigszins YValtcr-Crane-
achtige in die figuren, te waardeeren. t opschrift is wat dun en 
zal weinig in het oog vallen. t biljet maakt een aangenamen 
indruk . r  waar  tli t ontwerp zoozeer  beoordeeld moest wortlen 
naar het resultaat tlat bij  definitieve uitvoering op steen zou wortlen 
bereikt, tiaar  moest het iiiet aanwezig zijn dezer  details zeer  ernstig 
worden gevoeld. 
Na ampele bespreking werd over tic biljetten gestemd tloor  het geven 
van punten. j  wenl de volgorde tier  vier  ontwerpen aid is:

t tlezen uitslag, waarbij  dus No.  vlag in fop 
tien eersten, No.  191.1, den tweetien prij s verwierf, verecnigde 
zich dc jurv . 

j  tic mededeeling van dezen uilslag aan het h Comité 
der tentoonstelling, bij  monde van den voorzitter  prof. n 
werd het tloor  de jur y betreurd dat tie voorafgaande publicaties niet 
geheel voldeden aan 'wat wenschelijk geacht moet worden. 
Voor een groot deel mag men dit toeschrijven aan het genlis eener 
algemeene regeling van prijsvragen in beeldende kunsten: toch blijf t 
het jammer, tlat tic eenmaal opgegeven maten later  moesten worden 
gewijzigd: 
Verblijdend mag het dus voor het comité zijn, dat toch zoovelen 
zich hebben ingespannen om aan den oproep tier  Prijsvraag gevolg 
te geven. En mogen er  onder dc  ingezonden ontwerpen ook nog 
geen ..meesterwerken"  gevonden wortlen, cr  is toch veel te loven: 
het blijkt , tlat ook in breeder  kringen waarlij k een niet geringe oefening 
en gave aanwezig is om aan opdrachten van dezen aarti te voldoen. 

t het mei den eersten prij s bekroonde biljet kan tic tentoonstelling 
gerust voor  den dag komen. e jur y meende echter  het comité in 
overweging te moeten geven van al tic moeite door  de vele inzenden 
gedaan, nog op andere wijze parti j  te trekken, wat dien inzender 
tevens ten goede zou komen. Under  dezen zijn er. speciaal bij  hen tlie 
figuren gebezigd hebben als dragers van denkbeelden, tlie welicht in 
aanmerking zouden kunnen komen  de tympanons in tic gevels van 
de gehouwen der  tentoonstelling in overleg met tien architect te versie-
ren."  Ook meende de jury , tlat er  zeker wel ontler  de niet-beknioniic 
ontwerpen een tc vinden is, dat zeer  verkleind als reclamezegel tc 
gebruiken is. En eindelijk zou er  zelfs ontler  dc ontwerpen wel een 
gevonden kunnen worden, dat, verkleint! , zeer  goetl zou tloen als omslag 

 titelblad voor  den catalogus. e voorzitter  verklaarde, tlat als op tleze 
wijze van het ingezontlene parti j  werd getrokken, de prijsvraag, wel 
als een succes voor  tl  kunst in het algemeen mocht worden beschouwd. 

j tic opening van het naambriefje van den. inzender  ontler  motto 
 Vlag in  bleek tleze te zijn de heer  C'. , leeraar  aan de 

l Quellinus tc Amsterdam; de inzender 
van het biljet met het motto  191.1 was de heer . Goudman 
te Amsterdam. 

E N T E . 

Op de ontwerp-bcgrooting van t voor  is door  15. en W. ecji 
post van  uitgetiokkcn voor tic kosten van een plan van res-
tauratie van den n in historisch getrouwen zin. 

e restauratie wordt begroot op t tie d aan deze 
post zijne goedkeuring, tlan zullen 11. en W. stappen doen voor  rijke -
en provincialen steun, zootlat, naar tic gebruikelijk e regelen./
voor  rekening tier  gemeente zullen komen, te dragen in  a  jaren. 

e bouw van den toren wenl in  begonnen en duurde ronij 
 jaren. 
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: n betreffende het Genootschap.  Eenige 
opmerkingen over  tien aanleg van villaparken. e -
uitbouw. — Elementaire vlakversiering. . — Jury-rappor t 
Prijsvraag t E . N. T , O. S. — Van allerlei aard. — Week-
bladen en Tijdskhriften . Prijsvragen. 

t : Voor dc : , Corn. Schuytstraat  Amsterdam: Voor het plaatwerk c Architect"  en voor 
de Administrati e van het Genootschap: ti . J.  „Parkzicht" , , Amsterdam. -:-

T op lut weekblad ..Architectura" : in Nederland  per  kwartaal; buiten Nederland /  per  jaar  bij  vooruitbetaling. 
e nummers  cent, m met bijlagen  cent. 

N in lut weekblad „Aichitectura" :  cent per  regel. j  herhaalde plaatsing rabat. -:-
t orgaan wordt wekelijks franco toegezonden aan alle leden van het Genootschap. e jaarlijksch e contributi e voor het lidmaatschap 

bedraagt voor  gewone letlen  voor  kunstlievende leden / , voor  buitenleden ƒ  en voor  adspirantledcn / s 
ziin , "  die minstens  per  jaar  bijdragen. Zij  ontvangen gratis het weekblad „Architectura "  cn het plaatwerk e Architect" . 
Voor alles betreffende tic verzending van het tijdschrif t en tic advertentien, wende men zich tot de Uitgevers. -:-
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voorafin  licht tc  welke geeste-
lijk e invloeden  scheppingen
resumé  voordracht,  tic
grondslag van ties kunstenaars arbeiden inzonderheid 

 op  op
gesteltl. verschijnt in  volgend  van

Na
met het  )e  vindt tlat 

 aandeel  tic  vergadering niet 
 juist is

Na  goeiige 
 gearresteerd. 

Voorlezing wordt  gedaan van  brief van 
 heer  Jan  te kennen

 en
 te  mededeelt tlat
 tic vergaderingen kan

 voorzitter  voegt  ook  .ippits 
wenseht  worden  van
cn  tlat ook hijzelf in  aanstaande algemeene 
vergadering

 vergadering aan tijdi g uit  plaatsver-
vangers in  noodig  tlat

 vinden,
de vergadering zich vereenigt. 
Verder  van de . tot  levordering der 

 van tic hangende 
 tic

van  P. P. C.  tic Constitueerende Vereenigingen. 
e Jongh  het voor  dat er  misverstand 

heerscht  de Constitueerende Vereeni 
 tic

daarmee verband  kan er geen sprake zijn
verschillende  C V . dienen

behandeling  noch de  van 
 afzonderlijk . Juist

treden verleend  de daad. 
Na  discussie wordt onder  referte door  den 
voorzitter  het  tier

 „afwachten van
 afgevaardigden"

zooeven voorgelezen  gestipuleerd. 
 )e  Walenkamp  vraag  bespreking 

 van  A. et A .
andere tlan  prijsvragen  is

 principen van het Genootschap dit 
 vraag  de orde 

 beveelt die dringend in overweging 
 A.et  bizonder  alléén de open 

 belang acht overwegende dat ons 
Genootschap  tic
andere middelen uitsluitend  de openbare prijsvraag 

 zelfstandige 
 wel nimmer  de gelegenheid zullen 

 tlan  wedstrijd 
deel

 bestemmingen  prijsvraag  ge-
wenscht,  voor  zoodanige gebouwen gevaren  de 

 welke

 discussie wordt besloten prijsvraagaan 
gelegenheid  tijt l  orde

 door  inleiders tegenover  elkaar 
 die zich daartoe beschikbaar 

 uitgenoodigd
 Bestuur  melden. 

 Weissman wil bij  de behandeling de restrictie 
 tlat tic kwestie  worden „voor het 

(renootschap"  ; tic  wenseht dezaak

e  dat de
 P.P .C.  de C V .

 spr.'s meening door  den heer 
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g wordt vervolgens gedaan van de veran-
deringen in de bibliotheek. Parkzicht stelde
disponibel voor  behangen en vérven. t Genootschap 
liet kasten bij  maken tot een bedrag van / i 3 S . —; 

waarvan door  de Afdeeling f S o .— betaald wordt. 
A. et A. zal dus plm.  betalen hebben. e voor-
zitter  vraagt machtiging voor  deze uitgave. 

e heer  lngenohl vraagt of de post niet op de begrooting 
voor  't aanstaande jaar  moet worden geplaatst; waarop 
tie voorzitter  meedeelt dat dit waarschijnlij k niet noodig 
zal zijn en het betlrag nog wel te vinden zal wezen in de 
rekening  waarop de machtiging wordt verleend. 

e heer  f. . voorgesteld door  de heeren A. \ \ . 
Weissman en E. Sunicr  wortlt bij  ballotage met alge-
meene stemmen als gewoon lid toegelaten. 
 )e voorzitter  herinnert aan het voornemen om een ge-

zellige avond te organiseeren met gebruikmaking van 
ons schimmeispel en vraagt opgaven van leden die ge-
negen zijn mede te werken. 
()p een desbetreffende vraag van den heer  Joh. -
hout deelt de voorzitter  dat voor  hem geen andere 
reden voor  zijn altreden aanwezig is dan 't feit tlat hij 
geen voldoende tij d meer  beschikbaar  heelt. 1 )eheer  )e 

r  gal"  binnenskamers redenen voor  zijn heengaan 
op; spr. heelt geen vrijhei d die aan de vergadering
te deelen en laat dit aan den afgetreden secretaris zelf 
over. 
Besproken wordt dat de heer  W. A. E. van der  Pluijm 
bereid is voorloopig tie belangen van de bibliotheek te 
behartigen; terwij l op verzoek de heer  E. Sunier  mede-
werking toezegt, zootlat ten dien opzichte geen bezwaar 
bestaat tie bestuursverkiezingen tot tie Algemeene Ver-
gadering aan te houden. 

a volgt sluiting. . 

E . 
Vervolg van bladz.
e eerste factor, tlie ik noemde, namelijk deze: dat de 

versiering in overeenstemming moet zijn met den aard 
van dc liguur , sluit in zich, dat in tic versiering de eigen-
schappen van de liguur  treffend moeten wortlen uitge 
drukt ; dat dus de punten en lijnen, tlie tleze liguur  ken-
merken,  hoofdpunten moeten zijn van de versiering. 
Zoo zal een g< >cde cirkel versieringgeen vierkant moeten 
zijn met 4 aangeplakte segmenten bijvoorbeeld en om-
gekeerd een vierkant geen afgesneden cirkel. 

e liguur  met haar  eigenschappen legt dus zekere be-
perkingen op aan den eenen kant en wijst aan den an-
deren kant al vanzelf eenige te bewandelen wegen aan. 

e tweede factor: de rustige indeeling van het vlak, is 
voornamelijk afhankelijk van de orde. 
Onder orde versta ik een rangschikking van de deelen 
om een kern. zóódanig, dat ze alle aan dezen kern onder-
geschikt
n een gezin, waar  de vader  met vasten hand den teugel 
houdt, daar  zal orde heerschen.  )e vader, zich bewust 
dat men zijn woord en raad niet in den wind slaat, voelt 
zich hierdoor  rustig evenals de kinderen, die in den vader 
den persoon voelen, aan wien ze zich veilig kunnen
vertrouwen. 
|s de vader  niet de wezenlijke bestuurder  van zijn gezin, 
en hebben dc kinderen evenveel in te brengen, als hij , 
dan ontbreekt de kern, waaromheen zich de deelen grot-
peeren. Er  is wanorde in het gezin, en onrust is hiervan 
net gevolg. 
Eveneens is het gesteld met een versiering. < >ok deze 
zal, zonder  centrum, uit elkaar  vallen. 1 )e deelen zullen 

met elkaar  strijden en het gevoel van onrust teweeg 
brengen. Wel kunnen verschillende deelen van een ver-
siering gelijkwaardig zijn, maar  tlan moeten ze zich 
binden tot een machtiger  eenheid, zooals bij  een boom de 
bladeren zich vereenigen tot een blatlergroep; vele van 
tleze groepen vormen den boom met den stam als kern, 
die het geheel draagt en bijeenhoudt. 
()ok de regelmaat kan er  toe bijdragen, om rust te ver-
 rijgen. 
n de natuur  ontmoeten wij  haar  in allerlei vorm: in den 

geregcltlcn loop dei'hemellichamen, zoowel als in de vor-
men van menschen, dieren planten en kristallen. En het 
is juist deze regelmaat, die een groote bekoring van zich 
straalt. Niet een regelmaat, waarbij  het eene deel de 
machinaal gestampte namaak is van het andere, maar 
een, waarin vrijhei d heerscht.  )it is het juist, wat aan 
het handwerk een zekere charme verleent, die aan 
fabrieksarbeid ontbreekt. Alles, wat tot in de absolute 
consequentie wordt doorgevoerd, krijg t tli t fabriek-
matige en mist het levengevende. 
Tot tie gedaanten, waarin zich de regelmaat in tic natuur 
voordoet, behooren in hoofdzaak de symmetrie, de her-
haling, de straalvorm, de waaiervorm. 

e symmetrie komt voor  bij  mensch en dier, blad en 
bloem. e herhaling nemen we waar  in den groei dei-
planten; en hoewel ze een middel is om schoonheid te 
verhoogen, door  het meermalen doen verschijnen van 
den schoonen vorm. zal ze toch, in te groote mate toe-
gepast, overslaan tot eentonigheid. < )m tlit te voor-
komen, is tegenstelling noodig, zooals tlie zit in de regel-
matige herhaling van den dag maar  — afgewisseld 
door  den nacht. En tegenstellingen wekken elkaar  op en 
verhoogen elkanders waarde. Zoo is de arbeid het mid-
del, waardoor  we tie rust genieten. En de rust geeft op 
haar  beurt weer  kracht en lust tot tien arbeid. 
Naast de herhaling in eenzelfde richtin g staat de her-
haling in alle richtingen, uitgaande van één punt; tlit 
is de straalvorm, tlie voorkomt in bovenaanzicht van 
bloemen,aan sommige zeedieren, en aan sneeuwvlokken. 
 )e waaiervorm komt vooraan vele bladvormen, in zij-

aanzichten van bloemen, en elders. 
Evenals in ons leven de orde en tie regelmaat de grond-
slag is van onze lichaams- en gemoedsrust,de afwisseling 
echter  noodig is, om de rust tot een levende te maken, 
zoo zal ook in onze versiering tic orde en regelmaat het 
gevoel van rust teweegbrengen, tic tegenstelling be-
hoeden voor  rust. 

 )e derde fa lor betreft meer  tien vorm van de motieven, 
de frischheid en het gelijke karakter  van het ornament. 
Evenals de afgeleefde natuur  alle ziel ol geest mist, zoo 
zullen  vormen, die aan de afgeleefde natuur  herinne-
ren, tien indruk geven van slapheid. 
En evenals de jonge, ontwakende natuur  het beeld is van 
frischheid en levenslust, zullen ook vormen van gelijk 
karakter  een gelijk stemmingsbeeld oproepen. 
En om karaktervol te kunnen zijn, moeten tic vormen 
frischheid bezitten. Een verwelkte distel is niet meer  het 
toonbeeld van vinnigheid, evenals een verwelkt made-
liefje niet meer  het beeld is van vriendelijkheid. 
 let bestudeeren van tie levende natuur  is het schoonste 

middel, om tot tic kennis van karaktervoll e vormen te 
geraken. En tleze kennis is noodig, om karakter  te kun-
nen leggen in ornament, en om de gelijkheid van karakter 
te bewaren, tlie voor  tic harmonie tier  vormen noodig is. 
 )e vierde factor, waaraan een versiering moet voldoen, 

is tic harmonie tusschen vorm en kleur. 
Een vorm kan een zekere stemming teweegbrengen; een 
hoekige, scherpe vorm geeft tien indruk van vinnigheid; 

overal, waar  we dien vorm ontmoeten, hetzij  hij  voor-
komt in den distel of in het beeld van den vrek met pun-
tige neus en kin, de knokige en hoekig gekromde vin-
gers, ol in de kat, die met uitslaantlen klauw en hoekig 
opengespertlen bek blazend zich verdedigt tegen zijn 
aanvaller. 
Om dit karakter  uit te drukken, werkt de kleur  en het 
geluid mee. 

c grillig e lijnen van voortjagende wolken, zoowel als 
de zware paarsblauwe kleuren met schril grijswitt e con-
trasten, en deze nog vergezeld door  het geluid van gie-
rende windvlagen cn krassende kraaien, brengen den 
indruk van woestheid teweeg. 
 )e fijne, van levenslust sprankelende knopjes in de lente 

geven zoowel door  geestige teekening als frissche kleur 
den indruk van blijheid. En het dartele vogel volkje helpt 
met zijn beweeglijk gefladder  en lustig gefluit mee, om 
tic stemming te verhoogen. 
 tier  is de harmonie in beweging, vorm, kleur, geuren ge-

luid; maar  alleen de natuur  is bij  machte een dusdanige 
harmonische werking uit te oefenen op til onze zintuigen; 
cn ze zorgt voorde noodige humor door  de tegenstelling. 
Want, wat humoristisch doet het ons aan, wanneer  wij . 
genietend van de ons omringende natuur, die een en al 
vrede ademt, plotseling in onze rust worden gestoord 
door  eenige musschen. die sjilpend en pikkend uit den 
boom naar  beneden schieten, en elkaar  uitschelden voor 
al wat leelijk is. 

, 't is slechts even, en de rust herstelt zich; 't is de 
dissonnant, die even te binnen brengt, dat de harmonie 
der tonen zoo bekorend is. 

t trachten van den versierder  is erop gericht, door 
lij n èn tloor  kleur  gelijke gewaarwordingen op te wekken 
Een levendig, contrasteerend lijnenspel zal tloor  zware 
kleuren zijn karakter  van levendigheid verliezen. 
 )e lustige beweging van een cafe chantant danseres en 

een deftig, donkerpaars, langrokkigcostuum ze passen 
bij  elkaar  als het dartele kind met grootvadersgekleede 
jas en calotjc. Zij n vormen kleur  met elkander  in har-
monie, dan werken ze samen tot het teweegbrengen van 
e&nselfde stemming en zoo verhoogen ze elkanders 
waarde. 
Vooral de kleur  is een machtig middel tot het wekken 
van stemmingen. Want het zijn voornamelijk de kleuren, 
die den herfstmorgen met het even door  den nevel 
brekende zonlicht, zoo teer  en blij , zoo sprookjesachtig 
maken. 
En evenals in de natuur, wekken gelijksoortige kleuren 
bij  de ons omringende voorwerpen een eenigszins gelijke 
stemming op. 

Want hoe vriendelijk nootligt de winkel tot binnengaan, 
waar  de wanden ons als 't ware tegenlachen in hun lichte 
vroolijkheid . En hoe onaangenaam doet het ons aan, als 
de kleuren er  dor  en zwaar  zijn. 
 )e zinnebeeldige beteekenis, van verschillende kleuren 

wijzen er  op, dat ze ten tillen tijd e reeds de uitdrukkin g 
waren van zekere gevoelens. 
Zoo gold immer het wit als het symbool van smettelooze 
reinheid of van blijheid ; zwart daarentegen als dat van 
dood en droefheid. Purper  was steeds het zinnebeeld van 
macht en waardigheid. d van liefde; groen van hoop 
of jeugd; goud van bovenaartlschen luister. 
 )e werking der  kleuren wordt bepaald tloor  harmonie, 

contrasten verdeeling; en wat voor  den vorm hierover 
gezegd is, meen ik, tlat eveneens geldt voor  de kleur. 

. 

r  een misverstand plaatste de zetter  de cliches de 
vorige week liggende, in plaats van staande. e aan-
dachtige beschouwer zal zulks voor  zichzelven al gecor-
rigeerd hebben. 
n de  plaats komt op blz.  regel van boven, vo i >r 

het woord vorm loon ; tlit moet zijn : vormvertoon. 
En ten slotte willen wij  er  nog op wijzen, tlat het hier-
boven afgedrukte slechts een gedeelte van de lezing tics 
heeren l weergeeft. t tweede gedeelte, dat een 
speciale verduidelijkin g van de gegeven projectiebeeltlen 
bedoelde te zijn, is op grond van het ontbreken dier 
projecties achterwege gelaten.  let had in tlit geval 
geen zin en zou zijn doel missen. . 

E  VOO . 
n Februari  c>  verscheen een kleine brochure ') over 

de lei als betlekkings materiaal in de bouwkunst, waar-
aan het onderstaande werd ontleend. 
Na een kort bibliografisch overzicht omtrent de lei-
industri e en de toepassing van lei in de bouw kunst volgt 
een algemeene beschouwing over  tic formatie en strut' 
tuur  van lei-steen en de hiermee verbandhoudende wijze 
van ontginning en bewerking. 
 liet is Autissier  die in zijn werk o. a. zegt: dat helaas 

te weinig bouwmeesters zich hiervan rekenschap geven, 
bij  de toepassing van leidekking. < >vcr  de natuurlijk e ge-
steldheid van de lei zegt hij  tlat ze gevormd is tengevolge 
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van een mechanische werking door  natuurkrachten ver-
oorzaakt op aluinhoudende aard lagen.  >e splijtbaarheid 
hangt dus af van de gesteldheid der  aardlagen, van den 
tij d gedurende welken de mechanische werking plaats 
heeft en de wijze waarop deze geschiedt. 
 >it verklaart dun ook het verschil in weerstand, elastici-

teit, poreusheid, kleur  enz., welke men in de leisteen 
dikwijl s vun een zelfde geologische laag aantreft. 
Wat hel splijten zelve aangaat, is dit dus een eigenschap 
welke zekere rotsgronden hebben, n.l. om zich gemakke-
lij k laagsgewijze te laten klooven. Ze bestaan uit delf-
stoffen met schilferachtige structuur , veelal samenge-
steld uit kiezel en aluinaarde, vermengd met metaal 
oxyden ; en zijn vervolgens ontstaan uit een door  de na-
tuur  veroorzaakte verandering van structuur , tenge-
volge van ernorme drukkin g der aardkorst, elie ele lagen, 
welke oorspronkelijk horizontaal waren gelegen, hebben 
doen plooien. e leisteenformatie komt echter  nie-t al-
leen in eleze plooien gedeelte voor, maar eveneens in de 
massa elie zich tusschen ele plooien bevindt en welke 
dus niet is veranderd, liet gevolg hiervan is dus elat 
ele onderling evenwijdige' vlakken der  leisteenlormatic 
ele aardlagen kunnen doorsnijden onder  verschillende 
hoeken.  big. i). 

Behalve hel splijten volgens deze allereerste structuur , 
laat zich ele leisteen nog gemakkelijk klooven in twee 
 mderling rechthoekige richtingen. 
 le eene richtin g is in ele lengte in de Ardennen de naam: 

longrain gegeven wat als 't ware te vergelijken is met 
ele-n draad van het hout en evenals dit is ook de lei in deze 
richtin g alle-e-n elastisch. Veelal vormt het splijtvlak 
volgens deze lengte- richtin g met elat der  schilfervlakken, 
een hoek varieerend tusschen  (Fig.
Zoo behoort elus bij  het toepassen van leien hiermee 
rekening gehouden te worden, elat de- lengte richtin g  >< >k 
als zoodanig komt te- liggen,hetgeen men gemakkelijk 
kan onderzoeken door  ek- lei met twee handen te- breken, 
w at dan moet plaats hebben volgens ee-n breukvlak, lood-
recht op het oppervlak van ek- lei. 
Vervolgens heelt men nog een derde richtin g waarin 
men moet klooven en loodrecht op beide voorgaande; de 
dwarssplijting querner, quernure en travers). 
Ste-lt men zich voor.elat een groot blok zoo dun mogelijk 
gekloofd wordt elan houdt men de z.g. „repartons"  over. 
(lp deze dunne platen maakt men op maat enkele inkak 
kingen van  paar  centimeters diep en vervolgens 
splijt men in lengte- of dwarsrichting ele lei, eloor  een slag 

-t ee-n houten hamer. 1 Fig.

liet vereischt natuurlij k een zekere ondervinding om 
eleze- lengte e-n dwarsrichting van splijtin g te zien. -
waardig is hetgeen hierover  opmerkt Jannettaz:3) n.l.de 
warmtegeleiding bij  gecristalhseerde lichamen is minder 
in ek- richtin g loodrecht op het splijtvlak elan evenwijdig 
aan elit vlak, en proeven hebben hem bewezen elat ook 
elit hier  het geval is. 
Wanneer  duseen doorsnede vlak loodrecht op het 
splijtvlak bedekt met  vet en men verwarmt eon ge--
deelte hiervan, elan zal ek- kring , die- het gesmolten vet na 
afkoeling vormt,  ellips zijn, waarvan ele groote as 
evenwijdig aan ele-kleine-, loodrecht op de richtin g van 
het splijten is. 
Nadat dus de- lei in dwarsrichting gespleten ook is, moet 
men ze nog verder  over  de dikte klooven e-n wel met 

 lange dunne en eenigszins veerkrachtige beitel z.g. 
poucette . Een enkele slag splitst reeds in tweeën, ver-
volgens worden ze nog eens gespleten en nog eens, totdat 

tenslotte de gewenschte dikte of dunte is verkregen. Jam-
merlij k genoeg worden ele meeste kloovers per  duizend 
leien betaald, zoodat gewoonlijk veel te dunne leien afge-
leverd worden. Bovendien heelt men dikwijl s verschil in 
dikte, dat ook nie-t ten g< >eele zal komen aan ele bedekking. 
Terecht wijzen hier  ree-els t ') en later  weer 

e d siop. Wellicht om elit euvel eenigszins 
tegemoet te komen geelt ele ..Commission elcsardoisières 
d'Angers"  den raad aan de leidekkers om de leien eerst 
in drieën te sorteeren volgens ele dikte, waarna de dikste 
onder, ele middelsoort midden in e-n elen dunste bij  ele-n 
nok te gebruiken. 
Volgens ele dikte- heelt men verschillende proeven ge-
nomen ten opzichte der  weerstand, lichter  kan men niet 
al te groote waarde hieraan hechten, daar  groote fac-
toren, n.l. ele soort, herkomst en wijze van ontginning niet 
in aanmerking veelal genomen wordt. Z.o. van Blavier 6 . 
die een grafische voorstelling geeft, van proeven op 
vierkante leien, groot , met verschillende 
belastingen 2., en verschillende dikten van leien. 
(Fig.
Natuurlij k zal naargelang ele- dikte toeneemt  de 
weerstanel grooter  worden, maar  bovendien heeft men 
volgens n aangetoond 7), elat de dunne soort van 
de leien uit Angers niet langer  dan vij f en twinti g jaren 
het uithouden, terwij l ek- dikkere soorten een eeuw kun 
nen mee maken. 
Zoo komt men elus tot een minimum el ik te. e-n vervolgens 
in aanmerking nemende ele elasticiteit tot een zekere 
verhouding tusschen dikte en lengte, welke laatste ver-
houding  a  of  a  is, elie nog vermeerderd kan 
worden met -
Zoo vergeleken bij  ele thans bestaande, ziet men gemid-
deld te- dunne leien gebezigd worden. 
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 locwel men de lichtheid van leien naar  gelang der dikte, 
dikwijl s aangrijpt als een hnantieel voorde-el ook in ver-
band met ek- kapconstructie, evenals bij  pannendak, zoo 
is dit toch niet vol te houden, vóór alles moet men voor 
een solide dakdekking zorgen, elie ele minst mogelijke 
onderhoud verlangt. 
 lehalve ele dikte der  lei, is natuurlij k de n tedanigheid der 

materie- van veel belang op ek' duurzaamheid der bedek-
king.  le weersgesteldheid, welke in temperatuur-ver 
schil, vochtigheid, sneeuw, hagel, regen enz. telkens en 
telkens veranderlijk is, zal naarmate ek' helling van het 
dak minder  is, ook meer  te vreezen zijn.  lëtain zegt o.a., 
elat ele ruwe le-i het langer  uithoudt, elan die met een glad-
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der oppervlak, wat hij  verklaart uit het spoediger  opdro-
gen, daar  de lucht beter  kan circuleeren.  (lijkbaar  heeft 
hij  het dus over  die deelen der  lei, welke steeels bedekt 
zijn, daar  hier  toch eerder  het ontbinden der  materie 
plaats heelt, elan bij  ele vri j  liggende deelen. 
Volgens hem. is het elan ook minder  het directe water,dat 
erop valt, elan wel ele permanente vocht, aan welke de 
onderliggende deelen meer  bloot staan. 
Bovendien is dit gevaar eles te- grooter, met het oog op 
het stuk vriezen. 
Zoo zal elus de meer  ol minder  capillaritei t bij  de lei aan-
wezig, eveneens een rol spelen, e-n deze hangt dus ten 
nauwste samen met ele dichtheid. Volgens  lëtain zal een 
lei van goede kwaliteit , welke gedurende  uur vooreen 
Strook in het water  geplaatst is. niet hooger  nat mogen 
zijn, dan  boven ele waterlijn . 
n 't algemeen zullen elus ele hardheid e-n klank van belang 
zijn hiervoor. 
( her  ele bevestiging van de lei op het dakbeschot, hetzij 
direct op de- bcboreling ol op latten, zien we bij  colonel 
Emy een en ander  opgemerkt over  ele wijze zooals hij , 
die in ele- Ardennen ziet toe-gepast n.l. waar  het vlak van 
de bcboreling concaaf is. Als hoogte van elen pij l wordt 
gemiddeld aangegeven . per . Op 
eleze wijze krijgen de leien twee steunpunten op iedere 
lengte- doorsnede- lijn .  let geheel is een elastische- con 
structiediebij  winddruk haar  voordeel kan hebben. Fig
Vooral toch bij  daken waarvan ele helling minder  dan 

 is zal de winddruk , waarvan ele lichting in het nor-
male geval niet veel afwijk t van de horizontale- lijn , en 
welke bij  tien bodem dikwijl s een golflij n wordt, de leien 
doen opwaaien niettegenstaande ze op elkaar  liggen en 
vooral bij  onvoldoende helling' openingen telkenmale 
geven tusschen deze leien onele-rlinge-n. n ge-
bruik t men elus leihaken, die zooveel mogelijk tie lei 
ondersteunen moeten en dan slechts klauwen wanneer 
ze dik genoeg zijn en wanneer  de haak zelve eenigszins 
veerkrachtig' is.  )e dikte dezer  haken zal dus zooveel 
mogelijk gelijk aan ele dikte der  leien zijn, niet mineier 

echter  elan . middellijn . Zoo kunnen ele leien met 
een kleine tusschenruimtegelegen worden waardoorde 
wind kan doordringen onder  ele- leien. n 't algemeen 
echter  worden deze haken, zelfs elie van koper  aange-
tast eloor  het regenwater  wat altij d zuren bevat, cn hier-
door  zullen zich soms ele z.g. lei bloemen vormen, elie ele 
afschilfering der  leien bevorderen hetgeen natuurlij k 
minder  gewenscht is. Fig. o. 

- oxydatie is de-s te- sterker  naarmate de helling van 
het dak flauwer  is en ook wanneer  de haken vóór het 
ombuigen verzinkt zijn. j  zeer  dikke-haken zal men 
eleze van lood moeten maken. 

e spijkers zijn minder  blootgesteld doch worden in 
olie, vet enz. gedrenkt, wanneer  ze tenminste niet ver 
zinkt zijn. 
1 let ligt hier  echter  niet op ele-n weg om een handleiding 
of beschouwing te geven over  de wijze van bedekking 
en was dus de bedoeling zuiver  zich te bepalen tot ele lei 
als bedekkings materiaal-
Zoo stelt ele commissie: elu (iros-(leuvre eles Construc-
tions het navolgende voorin  artikels. 
Art . - productie zal verdeeld wortlen in normale 
leien en buitengewone leien. 
Art .  )e- normale zijn die waarvan ele lengte in ele zin 
van ele geologische' lengte richtin g ; longrain  is en waar 
van ele dikte het minimum zal hebben : 

 ir  ge me leien en he-t engelsehe nu iele'1 1 '>u der  lengte; 
voor  dikke- leien van het fransche- model Vso der  lengte ; 
Art .  Zij  zullen voorzien zijn van een officieel stempel 
van langwerpiger) vorm, welke in de lengte' richtin g ge-
plaatst moet zijn, en elat behalve' tic aanduiding der 
groeve ook dc normale1 maten zal aangeven. 
Art .  le kwaliteit en ele eigenschappen zullen beproefd 
worden naar  monsters, welke getrokken worden uit de 
groote- opslagplaatsen door  een afgevaardigde van ele 
Société Centrale ek's Architectes. 
Art . e proefnemingen van ele leien voor  bedekking 
zullen gedaan worden overeenkomstig de vastgestelde 
eischen, neergelegd in het rapport van .  .arivièr e aan 
ele: -Commission des methodes d'essai des matcriaux 
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de construction  van het ministerie van Publieke 
Werken." 
Vervolgens is hieraan toegevoegd een en ander  over 
het in art. 4 genoemde rapport dat onderteekend is 
door  Pierre , en waarin onder  de algemeene 
beschouwingen gesproken wordt over  de monsters der 
leien, en die der  materie, de weerstand tegen breuk 
door  buiging, de bepaling der  elasticiteit, de oplossing 
van water  en de chemische analyse. 
i c . e monsters welke gezonden worden aan een proef-
station zullen vergezeld gaan van een schrijven, waarin 
voorkomt de naam der  firma,  die der groeve, de laag enz. 
waar  zij  uitgetrokken werden, dan zoo spoedig mogelijk 
voegt men hieraan toe een doorsnede teekening waarde 
dikte en plaats der  lagen op voorkomt. n geeft de geo-
logische formatie aan, de kleur, het aanwezig zijn van 
caracteristieke fossielen enz. n de wijze van klooven. 

t proefstation zorgt voor  controle op een en ander. 
e monsters van het materiaal worden genomen van 

minstens 6 leien uit dezelfde laag. 
e proeven kunnen droog of nat genomen worden. 

waarmee het proces-verbaal rekening houdt. e droge 
wijze zal bij  ïi  Cel. geschieden. 
Over  de weerstand bij  breuk door  buiging valt hier  op 
te merken dat men de lei plaatsen zal op twee messen 
(afstand 1 om vervolgens te belasten. n neme 
hiervoor  stukken lei breed 0

e dikte zal gemiddeld gerekend worden. 
Over  het bepalen der  elasticiteit valt wat de afmetingen 
betreffen hetzelfde op te merken, de doorbuiging wordt 
met een microschroef of een daarmee gelijkwaardig 
instrument gemeten.  )e elasticiteitsmodulus  wordt 

 P l 3 

bepaald uit de formule:  = . , waarin 
y

1 = halve afstand der  steunpunten, 
b = breedte. 
 = dikte. 

y = pij l corresppndeerende met het gewicht P. 
s bij :  1 . b = o.os . in de formule: 

E =
y c3. 

()ver  opslorping door  water  hetzij  in de doorsnede hetzij 
op de oppervlakte gemeten, wordt bovendien de wensch 
uitgesproken door  het comité, om na te gaan hoeveel 
water  gemiddeld opgeslorpt wordt door  een 2 lei, ge-
hangen aan haken zooals dit in de practij k plaats heeft, 
een en ander  bij  minimum helling voor  deze daken, bij 
regelmatige regenval welke op bepaalde tijden nage-
gaan wordt bijv . zooals o.a. een toestel van Schlössing 
aangeeft). 
n de Chemische analyse zal men ontleden moeten de 

hoeveelheden water, silicium, ijzer  aluin, kalk magne-
sium, alkaliën, koolzuur  en zwavel. ") 
Zoo was die geheel aangenomen door  de „Commission 
tlu (iios-C leuvre des Constructions"  in haar  vergadering 
van  Februari  en onderteekend door  den voor-
zitter  A.Vaillant , om als rapport te dienen aan de Société 
Centrale des Architèctes. 
Amsterdam, < >ct.

 W. C.

 ƒ1

Tot de opgaven der  statica behoort het bepalen der 
afmetingen van een balk, indien het doorbuigend mo-
ment en tie toe te laten spanning bekend zijn. t ge-
schiedt hij  balken van hout of ijzer  door  het toepassen 
van ééne formule :o- =  : t benoodigde weer-
standsmoment VY wortl t aldus gevonden, waarbij  YV 
= '/e, bh2 bij  een rechthoekig profiel —, en een in 
tabellen vermelde waarde voor  antlere profielen heeft. 

j  een balk van gewapend beton is het vraagstuk 
eenigszins omslachtiger. n heeft dan niet met één, 
maar  met  materialen te doen en de benoodigde for-
mules hebben dan een minderonschuldigen vorm, n.l.: 
hij  een rechthoekigen balk of plaat met enkelvoudige 
wapening 

(O 
1, x (h - a — -) 

f ( h - a - | ) 

x = ° f [ - 1 + V / ^ ( h - a ) ]  ( 3 ) 

bij  een J ligger, alsvoren : 

* » = n ( h - l - x ) v4) 
-

f(h — a  x + y ) ( 5 ) 

 (h — a)f-f bd* 
X ~ 2 n f + b d ( 6 ) 

d d» 
 + " ö  — d ) ( 7 ) 

t gebruik van de formules  tot (7) vereischt in-
spanning en bedrevenheid in de behandeling van al-
gebraïsche vormen; twee zaken, waarvan de eerste 
liefst vermeden wordt en waarvan de tweede weinig 
voorkomt.Zi j  vormen een bezwaar  voorde toepassing. 

n het mogelijk zou zijn tleze berekeningen met 
behulp van een instrument, als het ware machinaal, 
te verrichten, dan zou het vraagstuk om de samenstel-
ling van een gewapend-betonbalk te bepalen binnen 
algemeen bereik kunnen worden gebracht. Een in-
strument, als hier  bedoeld wortlt , leveren tie in het op-
schrift van dit artikel vermelde grafieken. t behulp 
daarvan is de bewerking losgemaakt van de formules 

 tot (7) en herleid tot eenvoudige deeling en het 
plaatsen van een driehoek op de grafiek. 

r  eenvoud is moeilijk denkbaar  ; niet alleen, dat 
tleze handeling uiterst vlug verloopt, maar  ook isde 
kans op vergissingen uitgesloten. t laatste voordeel 
moet niet onderschat worden ; het is een bezwaar, dat 
aan alle analytische berekeningen eigen is, en dat zoo-
doende vermeden wordt 

t bovenvermelde werk bestaat uit 6grafische voor-
stellingen met een korte gebruiksaanwijzing,

licht door  voorbeelden. e grafieken zijn duidelijk , 
op flink e schaal en accuraat geteekend. Zij  zullen op 
bureau's, waar  gewapend-betonconstructies worden 
ontworpen of gecontroleerd, een gewaardeerd hulp-
middel worden. *) 

e Ontwerpers hebben zich op het standpuntgeplaatst 
aan de bouwkundigen een practisch, zeer  bruikbaar 
instrument te leveren ; hoe het geconstrueerd is, wordt 
in tic handleiding bij  het gebruik niet vermeld. t is 
echter  zoo vernufti g in elkaar  gezet, dat het de moeite 
overwaard is, ook op deze wijze degrafieken te bezien, 
n.l. het theoretische bewijs voor  de juistheid op te 
sporen. t kan als volgt geschieden. 
Van de betrekking, tlie'tusschen  veranderlijk e groot-
heden — b.v het doorbuigend momenten het ijzer-
percentage — bestaat, kan een grafische voorstelling 
in den vorm van een lijn , gelegen in een plat vlak, 
gemaakt worden, als wordt aangetoond, dat in die be-
trekkin g uitsluitend de  gegeven veranderlijken en 
geen andere veranderlijk e voorkomen. n dit geval 
worden  assen geteekend, — van de  veranderlijk e 
grootheden treedt de eene op als abscis, de andere als 
ordinaat, en elk punt der  lijn , die de betrekking 
voorstelt, heeft een abscis en een ordinaat, die bij  el-
kaar  behooren. j  elke bepaalde abscis behoort een 
bepaald punt op de lij n en zoo vindt men de gezochte 
ordinaat. 
Bij  een rechthoekigen balk heeft men in de formules 

veranderlijken , n.l.:'-,,, , x, h,a,*\, en f—(n =
terwij l het aantal vergelijkingen  bedraagt. t was 
noodig de  veranderlijken zóó te combineeren, dat 
het aantal zooveel mogelijk wertl verminderd. t 
aantal wordt  minder  door  vergelijkingen  en 

 in eenigszins anderen vorm te schrijven en wel: 

(O 
b(h —a)J 

h  a ( 
* J 

 3 ( h - a)

b (h — a)* 
_f 

b(h-

n f \ 
'b(h —a)/ 

_ 

0
a) j 

. + n f 
b (h — a) 

en als veranderlijken te bezigen 
 f x 

b (h - a)'  h  a ' b (h — a)* 

(>m tic 1 ii'trekki n 

a)' 

tusschen 
b(h a)2" "  b(h -a) 

d.i. doorbuigend moment en ijzerpercentage, vastte 
stellen, kan men zich van de vergelijkingen (  ') en 

( s ') bedienen, waarin ook -  en <ö., voorkomen. 
vo / h a 

r  aan <rh een bepaalde waarde toe te kennen, vor-
 van

 en

men (i 1) en  vergelijkingen met  variabelen, 
waaruit  vergelijkin g met  variabelen isaf te leiden. 

e betrekking is derhalve grafisch als een kromme 
lijn , gelegen in een plat vlak, voor  te stellen, maar 
geldt alleen voor  de bepaalde waarde van »v Voor 
elke andere waarde van <rh moet dus een andere lij n 
worden geteekend. Vandaar, dat op grafiek  even-
veel lijnen voorkomen, als men zich verschillende 
waarden van <rb (betonspanningen) denkt. 

e beschouwing geldt voor  de vergelijkingen 
 ') en ' ) ten oprechte van een bepaalde waarde van 

<ry. Voor  elke toe te laten betonspanning en voor  elke 
toe te laten ijzerspanning is een afzonderlijke lij n ge-
teekend. Elke ö,,-lijn levert met elkeoylijn een snij-
punt, waarvoor  de grafiek het bijbehoorende moment 
cn ijzerpercentage oplevert. 

Op overeenkomstige wijze zijn de formules der  J bal-
ken behandeld.  lierbi j  moesten de formules  tot(7) 

worden vervormd, zoodat de variabelen 

y «1 
h — a' 

h - a ' h a ' b ( h - a  b ( h - a) V C r S c h < -
nen, alsmede de constanten <rh en  ; alzoo  vergt lij 
kingen met  variabelen. 
Vernufti g is ook de wijze, waarop in grafiek 6 de 

formul e voor  de schuifwapening f = is in 

beeld gebracht. Aangezien hierin  constanten 
moesten worden toegepast, b en is gebruikgemaakt 

van een hulpordinaat y = - . p zal met 

nailer  worden ingegaan, aangezien dit betoog gemak-
kelij k is te leveren, door  wien het eerste heeft gevolgd. 

e laatste beschouwingen hebben alleen waarde 
voor  degene, die den wiskundigen grondslag van de 
aangeboden grafieken wenschen te kennen ; voorliet 
werktuigelijk e gebruik kunnen zij  gemist worden. Van 
tic grootste practische waarde echter  is de buitenge-
woon eenvoudige wijze, waarop dat hulpmiddel tot 
de gewenschte uitkomsten leidt. Wanneer  het waar 
zou zijn, dat een goede zaak vanzelf haar  weg vindt, 
is het succes van deze grafieken verzekerd. 
October  '

CËX' A C EX -
f i V A X GEBOUWEN , 

 F. C. , w.  (Vervolg van blz.
< )p de volgende wijze echter  kan men nadere gegevens 
verkrijgen . 
n het vertrek, voor  welks wanden men de warmteop-
name wil bepalen, meet men zorgvuldig de temperatuur 
der lucht, alvorens met de verwarming te beginnen, 
evenals de buitentemperatuur  en die heerschendein alle 
omgevende vertrekken.  laarna brengt men de verwar-
ming in werking en blijf t op geregelde tijden de tempe-
raturen opnemen in het vertrek en van de omgeving, 
tevens zoo zorgvuldig mogelijk dc temperatuur  bepa 
lende van het verwarmingslichaam, hetgeen het beste 
kan geschieden bij  waterverwarming door  opname der 
watertemperatuur  voor  en achter  het verwarmings-
lichaam. 
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t behulp van de verschillende temperaturen kan 
men dan de warmteafgifte van het verwarmingslichaani 
bepalen en de warmtetransmissie van het vertrek naar 
de omgeving. 

na middag 

n liguur  6 zijn de temperaturen van het water  eener 
waterverwarming gedurende een tijdsverloop van
uur grafisch weergegeven door  de lij n t», terwij l de lijnen 
ti, en tw de temperaturen buiten en binnen aangeven.  )e 
warmte, dientengevolge door  het verwarmingstoestel 
per . V.< >. aan het vertrek afgestaan wordt voorge-
steld door  de lij n w... n ziet aan het verloop der  lijn , 
hoe de afgifte in den morgen groot is en gedurende den 
nacht sterk daalt. e lij n w, stelt voorliet verloop der 
warmtetransmissie *) door  de wanden, berekend uit het 
temperatuurverschil van het vertrek en de omgeving 
en is teruggebracht op de 2 . verw. oppervlak der  ver-
warmingstoestellen. 
Uit de figuur  blijkt , dat de verlangde binnentemperatuur 
van  C. eerst bereikt wordt ten  ure n.m. en daarna 
vrijwe l constant blijf t tot  uur  n.m. (iaat men na. hoe 
het onderlinge verband tusschen de warmteafgifte van 
de verwarmingstoestellen aan het vertrek en van de 
wanden van het vertrek naar  buiten verloopt, d.w.z. het 
verloop der  lijnen w» en vv,, dan ziet men hoe aanvanke-
lij k de lij n w , is gelegen onder  de lij n w, (het gedeelte 
a—b), zoodat de hoeveelheid warmte, die dooi- het ver-
trek naar  buiten wordt algegeven en voorgesteld wordt 
door  den inhoud van de verticaal gearceerde liguur  abc, 
is te beschouwen als warmte, tlie niet tloor  de verwar-
mingstoestellen is afgegeven, doch door  de wanden uit 
de daarin opgezamelde hoeveelheid. 
Aangezien de warmteafgifte der  verwarmingstoestellen 
snel stijgt, tengevolge van de stijgende temperatuur  van 
het water, wordt de warmteafgifte der  toestellen na 
eenigen tij d veel aanzienlijker  dan de warmtetransmissie 
der wanden van het vertrek, m.n.w. de wanden en de 
lucht, benevens de voorwerpen in het vertrek aanwezig' 
hoopen de meerdere warmte in zich op, hetgeen voort-
gaat gedurende den geheelen tij d gelegen tusschen het 
verloop der  lijnen vv, en vv, van b tot d. e geheele in-
houd van de horizontaal gearceerde liguur , gelegen tus-
schen de lijnen w , en w, van b tot d geelt dus aan de hoe-

veelheid warmte, welke in de wanden van het vertrek 
enz. is opgehoopt. 
Na de snijding der  beide lijnen in het punt d begint weel-
een periode, gedurende welke door  de wanden meer 

warmte naar  buiten wordt algegeven dan door  de 
verwarmingstoestellen wordt toegevoerd, m. a. w . er 
wordt weer  warmte onttrokken aan de voorraad in de 
wanden enz. verzameld. 
Uit het verloop der  verschillende lijnen blijkt , dat de 
inrichtin g niet behoorlijk wordt bediend en dat zij 
waarschijnlij k niet het voldoende vermogen bezit om 
in eene verwarming naar  den eisch te voorzien. 
()m een indruk te geven van het verloop der  binnen-
temperatuur  zoo de wanden slechts warmte naar 
buiten afgeven, doch niet in zich ophoopen, is de 
(gestippelde) lij n t  geconstrueerd, behoorende bij 
dezelfde watertemperaturen (lij n t„ ) en zien wij  daar-
uit tic regelende werking, welke het warmteopnemend 
vermogen der  wanden uitoefent. r  slechts door 
het verrichten van een groot aantal metingen in ge-
bouwen en vertrekken, van verschillende constructie 
en ligging, bij  verschillende weersgesteldheid de 

' noodige gegevens zijn te verkrijgen om de warmte, 
benoodigd voor  het aan warmen in rekening te kunnen 
brengen, is het zeer  gewenscht waarnemingen te doen 
op eene vv ijze als hier  in het kort is besproken. 

t is van belang er  hier  tevens op te wijzen, dat de 
meerdere capaciteit, welke een verwarmingsinrichtin g 
moet hebben om te voldoen aan de eischen van tijdi g op 
temperatuur  brengen, ten goede kan komen aan eene 
andere noodzakelijk te verwezelijken behoefte bij  cen-
traal ver  warmde vertrek ken, n.1. die der ventilatie. Thans 
zal op deze kwestie niet nader  worden ingegaan, doch 
zij  er  de aandacht op gevestigd, tlat zoo het op tempera-
tuur  brengen van een vertrek geschiedt bij  buiten wer-
king gestelde ventilatie-inrichting . d.w.z. bij  gesloten 
luchtalvoerkanalen, later, wanneer  de verlangde tem-
peratuur  is bereikt en de ventilatie in working is ge-
steld, het volle vermogen, waarop de inrichtin g is bere-
kend, geheel tot zijn recht kan komen. 

t het oog op tijdi g op temperatuur  brengen der  ver-
trekken heelt men nu de volgende toeslagpercentages 
vastgesteld : 

</) Voor  ononderbroken verwarming doch zonder  bedie-
ning gedurende den nacht en  uur  opstoken  pCt. 
b) Voor  een dagelijkschen duurder verwarming van
tot  uur, inclusief  uur  opstoken  pCt. 
f) Voor  een dagelijkschen duur  der  verwarming van
tti t  uur, inclusief  uur opstoken
d) Voor  een verwarming met zeer  lange rusttijden, b.v. 
bij  kerken, feestlokalen en dergelijke niet dagelijks ge-
bruikt e lokaliteiten  pCt. 
 )eze toeslagpercentages moeten gerekend worden van 

de transmissiehereking inclusief alle vooraf genoemde 
toeslagen voor  ligging, invloed van weer  en wind enz. 
 let spreekt wel van zelf, dat de grootte van genoemde 

toeslagpercentages vri j  willikeuri g is, dat elk geval op 
zich zelf moet worden beschouwd en dat alleen door  het 
nemen van vele proeven ten aanzien van deze kwestie 
de noodige gegevens kunnen worden verkregen. 
'Ten slotte zij  er  nu hier  nog in het bijzonder  op gewezen, 
dat het onzekere in de te kiezen grootte van de toeslag-
percentages ons moet weerhouden bij  de aanvankelijk 
besproken transmissieberekeningen eene' overdreven 
mate van nauw keurigheid tc betrachten. 
Wanneer  wij  dus het aantal warmteeenheden, voor  een 
vertrek benoodigd, tot in honderden nauwkeurig hebben 
vastgesteld, is dit in den regel geheel voldoende. 
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 der verii <arntingstoesteliett. 
Na door  middel van een transmissieberekening uit de 
grootte en de soort van het afkoelend oppen lak van een 
gebouwdehoeveelheid warmte te hebben bepaald,welke 
voor  de verwarming noodig is, dient men na te gaan, 
welk verwarmend oppervlak in den vorm van verwar-
mingstoestellen in de verschillende vertrekken zal moe-
ten worden geplaatst. 

l hier  al meer  het gebied van den verwarmings-
installateur  wordt betreden, dient de bouwkundige zich 
toch ook van het belang dezer  kwestie meer  in 't bijzon; 
der rekenschap te kunnen geven, ten eerste, opdat hij 
zekerheid hebben, dat de toestellen een voldoend warm-
teafgevend vermogen zullen bezitten en ten tweede, op-
dat de meest geschikte soort, vorm en grootte van ver-
warmingstoestel worde gekozen, met het oog op aan-
schalïingskosten, plaatsruimte en uiterlij k aanzien-
Alvorens hierover  in nadere bijzonderheden te treden, 
dient er  op te worden gewezen, hoe men zich de wijze 
van warmteafgeven door  een verwarmingstoestel moet 
voorstellen, daar  hiervan nog meermalen onjuiste be-
grippen worden aangetroffen. j  worden hoofdza-
kelij k de plaatselijke, dus in ieder  vertrek opgestelde 
verwarmingstoestellen, m. a. w. tie radiatoren enz. van 
een stoom- ol waterverwarming bedoeld. 
Warmt e kan zich op tweeërlei wijze van een warm voor-
werp mededeelen aaneen kouder, n.1. door  straling en 
door  geleiding.  )e warmte der  zon komt tot ons uitslui-
tend door  straling, de warmte van het vuur  in een vuur-
haard wordt gedeeltelijk door  straling, gedeeltelijk door 
geleitling aan de omgeving afgegeven. 
Bij  tie warmteafgifte tier  radiatoren en andere plaatse-
lij k opgestelde toestellen speelt de geleiding een hoofd-
rol , d.w.z. de lucht, die het verwarmingstoestel omgcelt. 
verwarmt zich daaraan terwij l ze er  langs strijkt , stijgt 
op en wortlt doordetoestroomende koude lucht gevolgd. 

n kan zich tleze luchtstrooming bij  eene vrijstaande 
radiator  voorstellen, zooals liguur  aangeeft. 

 )e stralende warmteafgifte is bij  tie geringe tempera 
tuur  verschillen, die bij  stoomverwarming en vooral bij 
waterverwarming optreden, minder  belangrijk dan tic 
afgifte door  geleiding, en men moet this idles in het werk 
stellen om de luchtcirculati e om de vcrwarmingsti »estel-
len zooveel mogelijk te bevorderen en vooral niet tegen 
te gaan. 

 der verwarmingstoestellen. 
e is het in dit opzicht in den regel gesteld mettle 

plaatsing tier  verwarmingstoestellen r 
(.aan wij  daartoe eens na, hoe de lucht in een verwarmd 
vertrek circuleert. 

n figuur  8 is tli t nader  aangetoond. t men nu een 
toestel daar, waar  van nature een stijgende luchtstroom 
geneigd is zich te vormen, dan versterkt men de ge-
schetste luchtcirculatie. d.w.z. de koude lucht van tie 
ramen zal nog krachtiger  langs den vloer  gaan stroomen, 
iets wilt door  de bewoners onaangenaam zal wortlen 
ondervonden. n dergelijke gevallen zijn in vertrekken 
van . hoogte met  steens dikke muren en enkele 
ramen bij  strenge koude temperatuurverschillen van 

 C. tusschen vloer  en zoldering geconstateerd bij 
 op hoofdhoogte. Bij  minder  koud weer  was het ver 

schil  C. 
Plaatst men het toestel bij  het sterkst afkoelend opper-
vlak, in tlit geval bij  het raam. tlan zal een luchtcirculati e 
ontstaan, ais geschetst in lig.

Bij  vertrekken als zooeven genoemd, werd dan het tem 
peratuurverschil tusschen zoldering en vloer  op '/ïo ge 
gereduceerd.*  )<>k is dan het brandstofverbruik geringer. 
 >e langs het venster  vallende en tloor  tic reten en kie-

ren binnendringende koude lucht en tic stijgende warme 
lucht ontmoeten elkaar, zij  zullen elkaar  noodzaken al 
te buigen, zich mengen en in het vertrek stroomen, ter-
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wij l langs Jen vloer  lucht van nagenoeg kamertempera-
tuur  naar  het verwarmingstoestel stroomt. 
()p deze wijze heeft men dus reeds eene groote verbete-
rin g in de luchtcirculati e gekregen en kan de vallende 
koude lucht van het raam worden weggenomen. 
Echter  werkt de botsing tusschen warme en koude lucht 
remmend op de luchtcirculati e langs het verwarmings-
toestel en dus op de warmtealgifte, nog beter  is daarom 
de opstelling volgens tig.

mm*mmmmmm

Op deze wijze verbetert men de luchtcirculatie. dus de 
warmtealgifte, voorkomt tochtverschijnselen en ont-
trekt men om goede redenen de weinig fraaie verwar-
mingstoestellen aan het oog. Eene gunstige combinatie 
dus van allerlei voordeden. 
Er dient echter  nog op te worden gewezen dat het nood; 
zakelijk is de omkasting der  toestellen inwendig behoor-
lij k glad en zonder  uitstekende hoeken en kanten at te 
werken daar  er  voor  alles moet worden zorg gedragen, 
dat de lucht ongehinderd en in ruime mate kan circulee-
ren. n kan men de opmerking hooren, dat men 
niet begrijpt , waarom men bij  het maken der  omkastin-
gen op eene goede constructieve uitvoering moest letten, 
zoodat de lucht ongehinderd kan circuleeren.  )e warmte 
moet er  toch uit, redeneert men, niet bedenkende, dat 
het de lucht is, die als warmtedrager  fungeert, die moet 
kunnen toestroomen en de warmte van de toestellen al-
nemend deze met zich voert, de te verwarmen ruimt e 
in. Eene gemakkelijke circulatie is dus eene eerste ver-
eischte. Fig- ' i en Eig.  doen eene verkeerde en eene 

goede uitvoering' van eene omkasting' zien. Nog zij  op-
gemerkt dat plaatsing der  toestellen aan de buitenwan-
den in den regel een duurder  pijpleidingnet dus een duur-
dere installatie met zich brengt. 

nucleic 

c'lcïc'lc' c' 

((CIC (cc '1 

Typen van verwarmingstoestellen. ' 
e meest gebruikte typen van verwarmingstoestellen 

zijn: de radiatoren, de ribbenbuis, door  samenvoeging 
van meerdere buizen gevormd tot ribbenkachel, de 
gladde pijp, deze laatste doorgaans door  samenvoeging 
van meerdere pijpen gevormd tot een pijpslang. 

n genieten in den regel de voorkeur  wegens 
hun uiterlij k aanzien en gemakkelijk te reinigen opper-
vlakken. Want juist tengevolge van het feit, dat de 
warmteafgitte hoofdzakelijk geschiedt,doordien de lucht 
langs de toestellen circuleert, vindt een voortdurend af-
zetten en meenemen van stofdeeltjes plaats, iets, waarop 
hier  nog de aandacht zal worden gevestigd. t stof, 
dat zich op de verwarmingstoestellen alzet, bestaat voor 
een zeer  groot deel uit straatvuil, dat aan de schoenen 
gehecht, door  de bewoners naar  binnen wordt gebracht 
of ook wel in de lucht zwevende, binnenkomt. 1 )it stof is 
hygroscopisch (waterdamp aantrekkend) en bevat tal 
van mikroorganismen. Een en ander  heeft tengevolge, 
dat bij  verwarming de aereobe mikroorgan isme zich ont-
wikkelen en amoniakgassen afgeven. 

r  krijg t de atmosfeer  eene onaangename reuk 
en oefent zij  eene prikkelende werking uit op de slijm-
vliezen der  ademhalingsorganen van daar  voor,gevoelige 
menschen. Bij  langere verwarming' droogt het stof uit 
en sterven de microorganismen. 
Toch heeft men geconstateerd dat de amoniakontwikke-
ling zich herhaalt na rustperioden, d.w.z., wanneer  het 
verwarmingstoestel een tijdlan g weinig warmte heeft 
afgegeven. 
Vermoedelijk is de oorzaak hiervan te zoeken in de -
groscopische geaardheid van het stof en het zich afzetten 
van nieuwe microorganismen gedurende de rustperiode. 

n heeft opgemerkt dat de amoniakontvvikkeling na 
na korte rustperioden gewoonlijk minder  krachtig is dan 
na langere. 
Voorts is uit het onderzoek van deze verschijnselen ge-
bleken, dat geen amoniakontvvikkeling intreedt, wan-
neer  de temperatuur  der  verwarmde oppervlakken blijl t 
beneden  C , doch dat die ontwikkeling toeneemt, 
naarmate de temperatuur  hierboven stijgt. Bevat het 
stol veel straatvuil en wel voornamelijkdierlij k vuil,dan 
treedt reeds ontleding daarvan op bij  C. 
Tevens is gebleken dal het vochtig maken der  lucht de 
Stofontleding eveneens verhoogt en dient men dus hier-
mede wel rekening te houden bij  het gebruik van ver-
dampschalen, zooals men die dikwijlsaantrett,geplaatst 
op de verwarmingstoestellen. 
Ten slotte zij  nog medegedeeld, dat zich ook eenigeamo-
niakdamp ontwikkelt wanneer  lucht zich langsoverigens 
goed gereinigde verwarmingsoppervlakken beweegt. 
n het algemeen is gebleken : 
ie) t temperaturen der  verwarmde oppervlakken 
boven  C. stofontleding tengevolge hebben. 

t de mate van ontleding stijgt met de temperatuur 
en met de hoeveelheid stol die zich op de verwarmde 
oppervlakken bevindt. 

t vochtige lucht de ontleding verhoogt. 

t een amoniakgehalte der  atmosfeer  ^ prik -

kelend werkt op de ademhalingsorganen van gevoelige 
personen. 
Als voorbeeld van een systeem van verwarming, waar-
bij  men zeer  duidelijk den onaangenamen invloed be-
speurt van de ontledingsproducten van het stof en straat-
vuil op de atmosfeer, zij  hier  genoemd de door  middel 
van een warme voetplaat'  verwarmdespoorwegrijtuigen. 
ledereen moet de bijzonder  ontrisschc atmosfeer  in der 
gelijke rijtuige n zijn opgevallen. 
s uit het voorgaande gebleken dat de verwarmingstoe-

stellen de lucht in een vertrek met ontledingsproducten 
van het stof bezwangeren, zoo is daarmede nog niet 
rechtstreeks aangetoond, dat deze producten niet alleen 
een onaangenamen invloed op de ademhalingsorganen, 
doch ook eene schadelijke werking daarop uitoefent. 
Vooralsnog is het direct aantoonen van dit laatste niet 
mogelijk geweest. 
Waarschijnlij k doet men daarom het beste aan de aan-
wezigheid van amoniak in de atmosfeer  de zeilde betee-
kenis toe te kennen tils aan die van koolzuur. 
n de grootte van het koolzuurgehalte vond  'ettenkoler 

de maat om de meerdere ol mindere geschiktheid dei-
lucht voor  de ademhaling uit te drukken.  lij  heelt aan-
getoc >nd. dat met het ongeschikter  worden dei"  lucht voor 
dc ademhaling het koolzuurgehalte stijgt, doch schreef 
daarom die ongeschiktheid niet toe aan het koolzuur 
alleen, doch veeleer  aan andere, tegelijk met het kool-
zuur  zich vormende niet direct aan te toonen bestand-
deden. 
Zoo ontwikkelen zich ook bij  de ontleding van het stol 
naast de amoniak bestanddeelen, die de lucht minder  ge-
schikt maken voor  de ademhaling en men streve er  dus 
naar  bij  die verwarmingsinrichtingen, waarbij  in het bij-
zonder gelet moet worden op de kwaliteit van de atmos-
feer  in de te verwarmen vertrekken, de verwarmende 
oppervlakken der  toestellen zoo zuiver  mogelijk en op 
de lage temperatuur  te houden. 
Thans volge hier  nog een korte omschrijving van de 
meest gebruikelijk e verwarmingstoestellen. Br bestaat 
overigens tegenwoordig een groot aantal vormen en 
modellen, hetgeen erop wijst dat men er  voortdurend 
naar  streelt deze toestellen technisch te volmaken en 
aestetisch te verbeteren. (Wordt voorgezet. 

EEN . 

c Bond van n heeft een prijsvraag 
uitgeschreven die beoogt ontwerpen te verkrijgen voor 
de inrichtin g van een huurhuis van het gewonesuite 
type, met eetkamer en ontvangkamer beneden, heeren-
kamer en slaapkamer boven, alle van dezelfde afme-
tingen. n gaat uit van het denkbeeld, tlat in een of 
meer  dier  vertrekken, althans in eetkamer en ontvang-
kamer, de meeste belangrijke meubelen in een histo-
rischen stijl zijn en dus daarin uitsluitend het verdere 
vertrek behandeld moet worden. Bovendien wordt ge-
vraagd het ontwerp van een hal in een landhuis. 
 )e prijzen bedragen  en /

Teekeningen worden vóór  Febr.  ingewacht bij 
den secretaris van het comité den heer  J, A. Pool te 
 laarlem. 
e beoordeeling van de in te komen ontwerpen is aan 

het comité, bestaande uit  leden van den Bond van 
n in Nederland, aangevuld door  de 

heeren: A. le Comte, directeur  van het m t 
van n te ; . A. van de Pavert, sierkunste-
naar, architect, leeraar  aan de l voor -
nijverheid te Amsterdam; . Sluyterman, hoogleeraar 
aan de Technische l te ; |. . \. (>. van 
der Steur, bouwkundig ingenieur-architect Vredespaleis-
bouw te 's-Gravenhage. 

V A N . 
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.  1  zul gehouden 
n op . des avonds te 

8.30  in het

Agenda: 

 Open ingen Notulen der ledenvergadering. 
n en n Stukken. (Zie mede-

deel ing V ) . 
e van de n A . de  en J. de L u gt 

als ( iewone Leden van het Genootschap. 
g van acht n naa dc e 

(buitengewone A lgemeene Vergadering van het „Ver -
bond vitn e e 
houden op g , 's namiddags  uu  in 
American-] lotel te m \zie agentia hierachter). 

 van den heer Corn, run der Sluys, kunstnijve-
raar le 's-Crravenhage, getiteld:  huidige aankleeding 
en versiering der wanden", toegelicht met . 

e  opent e de gelegenheid tot debat of 
. 

 en s lu i t ing. 

. Tot l i d de  „Commiss ie van Advies bij  de Beoor-
deel ing van , d bij g 
voo t of p van " is tloor 
ons  aangewezen de hee A . A . , t te 

m ter  vervanging van den hee .J.E.1 -ippits, 
die k t en niet d  is. 

. e g in dc jongste -
, hebben tic n 11. J. . Wa lenkamp en J. J. 1 le l-

lendoorn z ich d verklaard, het „pro "  van de ()pen-
bare g in te leiden cn te . 1 let bestuu

t in , tlat letlen uitgenoodigd zijn en 
n om het " en het " nopens dit -

p in te leiden en wacht gaarne bereidverklaringen 
in. t tijdstip waarop het p aan de e zal 

n gesteld is nog onbepaald. 

. e agenda van dc 1 )erde (buitengewone) Algemeene 
Vergadering van het d van Nederlandsche -

s , te houden op Zaterdag  No-
vember  e.k. des namiddags te  uu  in l 
te , luidt als volgt: 

 Notulen en ingekomen stukken. 

n van het ; o.a. betreffende toe-
g de j tot Bevordering der -

kunst tot het . 
n van de Commiss ie benoemd tot -

t ing e een te houden s in 
het  van

 Wenschelijkheid van n van het Verbond inzake 
tie Vierjaarlijksch e Tentoonstel l ing te m in
te houden. 

n e het gestichte u voo
Auteursrecht in d met het in g treden van 
tic nieuwe . 
0. n e het . 
7. W at  te  tafel zal n . 

V. j n S tukken" zal in tie -
gadering o.m. behandeld n een f van het 

 tie j tot Bevordering der 
t (met bij lagen . welke f luidt als vo lg t: 

„WeledelGeb. , 

..het 1 looldbestui i  van de j  tot 1 le g 
„de t heelt de ee  u mctle te deelen tlat het, 
„i n t van de j . l . gehouden A l g . September-Ver-

g de j een s heelt t tot 
„den d van Amsterdam (waarin tie wen 
„schelijkheid van het tot stand komen van een plan voor 
„Groot-Amsterda m t betoogd) en een s tot Z. 
„Exc . den  van e Zaken (waarin 

n t op tic st icht ing van een l 
„i n tien Stedenbouw aan de Technische 1 loogeschool te 

. Vertrouwende, dat de behandelde onderwerpen 
„ U w e sympathie hebben, zal het 1 looldbestuu het zee
„o p s stel len, indien f' een s van Adhesie, o f t en 

s met e , aan genoemde auto 
„riteite n zoudt wi l len . 

t de meeste hoogacht ing, voo  het r 
voornoemd : . (  Secretaris. 
A an tli t n zijn de volgende bij lagen toegevoegd: 

i " . A an Zijn e Exellentie 
tien  van e Zaken. 

( t met n d te kennen, het 1 loofd-
bestuur  van de j tot Bevordering der -
kunst, in t van tie A lgemeene Vergadering der 

, gehouden  Septembe j . l . , tlat het wen-
schelijk is, de 'Technische l te 1 lel ft l e -

n met een l in den Stedenbouw, aangezien 
een opleiding in tli t hoogst k onderwerp in Neder-
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land nog geheel ontbreekt; hetwelk tengevolge heeft, 
dat er  in 't algemeen een groot gebrek is aan voldoend 
onderlegde krachten voorliet maken der  bij  de wet voor-
geschreven uitbreidingsplannen der  gemeenten en voor 
het geven van advies bij  de vele, zich in den laatstentijd 
voordoende gevallen van stedenbouwkundigen aard. 
 let  [oofdbestuur  vertrouwt , onder  verwijzing naar  bij -

gaande toelichting, dat e e van het 
groote gewicht en de urgentie van  dergelijke leer-
stoel overtuigd is. 

, waarom het r e e 
dringend verzoekt, te willen bevorderen, dat een leer-
stoel, als bovenbedoeld, spoedig gesticht zal worden, 
 Welk doende, enz. 

voor  het  [oofdbestuur  voornoemd, 
w.g. A. S.\i.u,( i. .  'oorsitter. 
w.g.J.  vr.wi \, Secretaris. 

T O E ! . 

t onderwerp Stedenbouw vraagt in de laatste jaren 
bijzondere aandacht. Talrijk e steden in Nederland zijn 
in een stadium van snelle en algemeene ontwikkeling en 
uitbreiding , terwij l bijna iedere (iemeente geplaatst 
wordt  lormcerol'minder  belangrijke vraagstukken van 
stedenbouwkundigen aard. zooals het verbrecden van 
straten, het omleiden van het verkeer, het bouwen van 
openbare gebouwen, het behoud van oude monumenten 
van geschiedenis en kunst, en van fraaie stads- of dorps-
gezichten, enz. t hierbij  de hygiëne een groote rol 
speelt, is een verblijdend verschijnselen het zijn vooral 
de bouwverordeningen, die in deze haar  invloed doen 
gelden. , diep doordrongen van de groote 
nationale beteekenis eener  goede ontwikkeling der  (ie-
meenten, bepaalde dat gemeenten met meer  dan
inwoners een goed uitbreidingsplan moeten vaststellen. 

 vraagstukken, die zich bij  den hedendaagschen ste-
denbouw voordoen, zijn vele, tengevolge van de talrijk e 
eischen van de huidige samenleving, zoowel op hygië-
nisch, practisch als acsthetisch gebied.  let algemeen be-
lang, tlat hierbij  betrokken is, is groot; maar eveneens 
zijn de uitgaven groot, die gemoeid zijn bij  de verbetering 
van het hedendaagsche stedenwezen.  let onderwerp 
stedenbouw is dus actueel en van de grootste beteekenis. 
Echter, Nederland is niet voldoende voorbereid om de 
vele zich voordoende vraagstukken op telossen. Ver-
rast door  tic snelle ontwikkeling der  steden heelt het 
daarenboven het specifieke, groote belang van het onder-
werp in zijn geheel niet tijdi g beseft. e onderdeden 
bouwpolitie en grondpolitiek mogen als een gelukkige 
uitzondering genoemd worden. r  aan het geilede 
onderwerp als zoodanig, waartoe  en niet het minst 
de aesthetische vraagstukken behooren, heelt Neder-
land nog geen voldoende aandacht geschonken. 

n beschouwing van de leerrijk e Stiidte Ausstellung 
te f versterkt de overtuiging, dat ons land in 

 achterlijk is. Stedenbouw wordt ten onzent nog 
niet als  belangrijk , zeer  uitgebreid, weten-
schappelijk en artistiek vak beschouwd; er  wordt in ge-
liefhebberd. n wetenschappelijke opleiding er  voor 
bestaat in Nederland niet.  )e architecten, die geroepen 
worden uitbreidingsplannen te ontwerpen, moeten door 
particulier e studie zich  hoogtestellen, terwij l aan vele 
ambtenaren, meermalen uit den aard der  zaak eveneens 
onvoldoende voorbereid, het maken van een uitbrei -
dingsplan wordt opgedragen.  )eze toestand vraagt om 
verbetering, gezien dc groote belangen die op het spel 
staan, en het  op den weg der , hier  in te 
grijpen. 

s zooals gezegd schrijf t de wet voor, dat gemeen-
ten met meer  dan ioooo inwoners haar  uitbreidingsplan 
vast moeten stellen. r  op de vraag, wie zijn onze wei-
onderlegde en talentvolle krachten voor  het ontwerpen 
dezer  plannen, volgt geen bevredigend antwoord. n 
enkele architect heeft zich er  voldoende in bekwaamd, 
de grootste steden verzekeren zich van de beste krach-
ten; maar  talrij k zijn de kleinere plaatsen, die op geheel 
onvoldoende krachten zijn aangewezen. 
Waar de g aan den denen kant iets voorschrijft , 
rust aan den anderen kant op haar  de verplichting te 
zorgen, dat aan het voorschrift kan worden voldaan. 
Van daar  dat het op haar  weg ligt, gelegenheid tot op-
leiding in dit vak te geven.  )it kan geschieden door  de 
stichting van een leerstoel in den Stedenbouw aan de 
Technische  loogeschool te  )cll't . 

e school is hiervoor  de aangewezen universiteit, om-
dat het onderwerp Stedenbouw voor  een groot deel van 
technischen aard is, en gerekend moet wortlen tot de 
meest belangrijke vakken ; welke tot een opleiding voor 
Bouwkundig r  of Architect behooren. -
meentewerken worden veelal door  Bouwkundig -
nieurs geleid, en zij  komen dus in hun werkkrin g volop 
met stedenbouw in directe aanraking. r  ook de Ar -
chitecten komen voortdurend voor  meer  of minder  be-
langrijk e vraagstukken van Stedenbouwkundigen aard 
te staan. t stichten van een leerstoel in den Steden-
bouw is daarom een dringende noodzakelijkheid gewor-
den. En deze leerstoel zal niet alleen den w kundig 

r  en'den Architect, maar  ook de 'Technische 
 loogeschool zelve ten goede komen, daar  zij, hiermede 
verrijkt , beter  kan voldoen aan hare verplichting: af te 
leveren bekwame technici, die berekend zijn voor  hun 
modernen taak. 

Voor  het  [oofdbestuur  van de j 
tot Bevordering der  Bouwkunst 

(w.g.) A. .  'oorsitter, 
(w.g.)J.  Secretaris. 

 Aan den d der  (  Amsterdam, 

geelt met verschuldigden eerheid te kennen, het 1 [oofd-
bestuur  van de j  tot e vordering der Bouw-
kunst, in opdracht van dc Algemeene Vergadering der 

, gehouden  September  j.1. te  )usseldorf, 
dat het wenschelijk is voor e (iemeente een algemeen 
uitbreidingsplan, omvattend e geheele
vast te stellen, waarbij , zonder  te veel in details te treden, 
aangegen wordt welke beginselen de uitbreidin g Uwer 

 moeten beheerschen en op welke wijze die 
beginselen moeten worden toegepast, 
('icnoemde Algemeene Vergadering was van oordeel, 
dat, waar  een dergelijk volledig uitbreidingsplan voor 

e (iemeente nog niet bestaat, de uitbreidingsplannen 
voor  enkele gedeelten niet onder  juiste omstandigheden 
lot stand komen en niet volkomen naar  waarde kunnen 
worden beoordeeld. s het zoo hoogst belangrijk 
onderling verband dier  plannen is niet voldoende vast-
gesteld, datgene wat genoemd kan worden de grond-
gedachte van Groot-Amsterdam, bevattende een goede 
regeling van het verkcersnet, aanduidend de verschil 
lende wijken voor  handels  industrie doeleinden, en 
voor  bewoning door  de verschillende klassen der samen-
leving; verder  aangevend de aanleg van plantsoenen, 
speeltuinen, parken, enz. enz. heel deze uitbreiding, zoo-
wol in prachtischen als in aesthetischen zin behandeld. 

e  's ('iravenhage heeft het belang van een 
dergelijk uitbreidingsplan begrepen en zij  heeft door  den 
architect Berlage haar  plan voor  Groot 's-Gravenhage 
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laten ontwerpen, verder  zij  gewezen op steden in het 
buitenland, o. a. Berlijn , Antwerpen, 1 )usseldorl, die door 
zeer  goed geslaagde prijsvragen zich het bezit van hare 
uitbreidingen hebben verzekerd. 

t r  meent dan ook U met aandrang in 
overweging te moeten geven te bevorderen, dat een 
goed plan voor  (iroot-.Amsterdam tot stand zal komen, 
en het meent dat het uitschrijven van een prijsvraag in 
deze het beste tot het gevvenschte doel zal leiden, 
't Welk doende enz., 

Voor  het hoofdbestuur  voornoemd, 
w.g,) . Voorzitter, 
 u\g. ' J. G v. Secretaris. 

 Naar  aanleiding van hetadresd.d.  Augustus
dat ons Genootschap richtt e tot den Gemeenteraad van 
Amsterdam ter  zake van de voorgestelde uitbreiding' 
van den w aan het , ont-
ving ons Bestuur  het volgend schrijven: 
„Burgemeester  en Wethouder  van Amsterdam, gezien 
„het aan den Gemeenteraad gericht adres, ingekomen 

 Augustus  van het (ienootsehap „Architectur a 
„et Amicitia "  gevestigd te Amsterdam, houdende het 
„verzoek om verdere bebouwing van het plantsoen, bc-
„hoorende bij  het , niet toe te staan ; 
„geven het (ienootsehap „Architectur a et Amicitia " 
„voornoemd te kennen, dat de Gemeenteraad zich in 
„zijn e vergadering van den yden October  heelt 
„vereenigd met de door  Burgemeester  en Wethouders 
„ingediende voordracht, d.d.  Juli  No. S S 6, van 
„welk e voordracht een exemplaar  bij  deze beschikking 
„i s gevoegd." 

Burgemeester  en Wethouders voornoemd: 

Amsterdam, de Secretaris: 
 Oct.  J. A.

 Van de Boek-, - en j  v.h. 
(iebr. , uitgeefster  van ons orgaan werd ten ver-
volge voor  onze bibliotheek ontvangen: het tijdschrif t 
„ ( )ud-l lolland' , nieuwe bijdragen voor  de (ieschiedenis 
der  Nederlandsche kunst,  .etterkunde, Nijverheid, enz., 
onder  redactie van . A. Bredius en E. W. , 
vierde aflevering, dertigste jaargang, 

e aflevering, die op de leestafel is gedeponeerd, be-
vat: Een merkwaardig portret van Cornelis , door 

.  Bredius (met een portret)" . s over  de copie 
van Gerri t s naar s Nachtwacht" 
door  A. Bredius, e rederijker r a 

, n onbekend "  door . 
 Bredius, e nalatenschap van Joannes a (.den 

jonge)"  door . A. Bredius, „Nalezing der  Trcsoriers-
rekeningen van 's-( iravenhage"doorEduard van Biema, 
en „Bladvullin g : e (ioede Oude 'Tijd "  door . S. 

r  Fzn. 

 Als buitenlid is tot het (ienootsehap toegetreden 
en als zoodanig tloor  het Bestuur  toegelaten de heer 

. , r  der  Ambachtsschool te . 
Al s adspirant-lid is toegetreden en eveneens toegelaten 
de heer  J. Teixeira de Slattos te Amsterdam. 

G  re Secretaris a. i. 

(i C A  \( i EN. 
 'raag 1. Voor  den watertoren staat de diameter  van het 

waterreservoir  is ; moet het reservoir  juist een 
cylinder  -zijn, of mag het een kubus van denzelfden 
inhoud wezen ? 
.  woord:  let reservoir  moet een cylindervorm hebben. 

E . 

E. W. S v. 

e heer  E. W. , r  van 's s Prenten-
kabinet in het m alhier, werd Woensdag-
middag, terwij l hij  naar  het m op weg was, plot-
seling zoo ernstig ongesteld, dat hij  naar  het Wilhelmina 
gasthuis vervoerd moest worden, waar  hij  spoedig 
daarna overleed. 
Sinds  was de heer e den  September
te Amsterdam geboren is, r  van het Prenten 
kabinet. Vóór dien was hij  Adjunct-Bibliothecari s aan 
de Universiteitsbibliotheek en daarvoor  Adjunct-Archi -
varis te . 

e heer s heeft een aantal werken op kunstgebied 
geschreven, waaronder  dat over  Frans , en sinds 
den dood van . e r  voerde hij  met . Bredius 
de redactie van ()ud-l lolland. 

. 
Nu in de laatste vergadering de beteekenis van prijs-
vragen voor  het (ienootsehap Architectur a et Amiciti a 
ter  sprake is gekomen heeft het belang, te weten, hoe 
men vroeger  in dien krin g over  dit onderwerp dacht. 
Toen het eerste nummer van het Genootschapsorgaan 

op  Januari  onder  redactie der  heeren J an Springer. 
C. B. Posthumus s en A AY. Weissman verscheen, 
had het eerste artikel den titel: „Prijsvragen" . Wij  zul-
len daaruit een en ander  overnemen. 

Prijsvragen zijn voor  den jongen beoefenaar  der bouw-
kunst een noodzakelijk middel om zich in zijn vak te be-
kwamen, om zich een eervollen naam in de wereld te ver-
werven. 
 )e bouwkunstenaar  is onderzijn overige kunstbroeders 

het meest stiefmoederlijk bedeeld. Zij n toch een paar 
vierkante decimeters doek, wat penseelen cn wat verven 
voldoende om den schilder  beroemd te maken ; is een 
koperplaat en wat etsgereedschap den graveur  genoeg 
om overal, waar  beschaafde menschen wonen, met eere 
genoemd te worden; geeft een weinig klei of gips den 
beeldhouwer gelegenheid, zijn genie ten toon te spreiden 

de architect moet eerst een s vinden, die zijn 
denkbeelden doet belichamen, wil hij  niet voor  een 
prentjesmaker  aangezien worden. 
Jongere bouwkunstenaars ondervinden maar  al te vaak 
de waarheid van het spreekwoord: „onbekend maakt 
onbemind". Al hebben zij  nog zulke degelijke studiën 
gemaakt en zich met bijzonder  veel lust aan hun vak 
gewijd, het zal hun moeilijk vallen, waardeering voor 
hun talenten te vinden, tenzij  zij  hier  of daar  onderge 
schikte willen worden. 
Prijsvragen zouden veel talrijke r  kunnen zijn,dan thans 
bij  ons te lande het geval is, wanneer bij ieder belangrijk 
staats- of gemeentewerk ecu openbare prijsvraag werd 
uitgeschreven. t ligt, dunkt ons, alleszins op den weg 
der  regeering van rijk , provinciën en gemeenten, die 
toch allen de belangen van de gemeenschap, dusook van 
de bouwkunstenaars moeten behartigen, voor  alles, vv at 
van belang gebouwd wordt, een prijsvraag uit te schrij-
ven, gelijk dit in het buitenhuid geschiedt. 

t bezwaar, dat men telkens met een ander  architect 
zou moeten werken, zou vervallen, wanneer  men aan de 
technische ambtenaren opdroeg, het bek nu inde  mtwerp 
onder  leiding van den vervaardiger  uit te voeren. 

n zal men ons tegenwerpen, dat het minder  goed 
slagen van prijsvragen soms is voorgekomen. r  dan 
was de gebrekkige opstelling van het programma ol 
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 huiten de prijsvraag
 Zoo  bij  uitschrijvin g

der juryleden niet  gemaakt. n schrikte de 
vrees, dat onbevoegden het geleverde  be-
oordeelen,  af. 
Vele  liggen  geheu-
gen van

 maar 
 te  ol aan  uit-

schrij  vers? 
n

uitgeschreven,  slechts  ge-
 Aan  medewerkers

 ()p

 die geen
geen belangrijke  en  de  die 
nu  in  om

rin g  hun
Zulk e  wat

 dan  bij

 an-

 en

te blijven. 
Soms  ter

 dat

 cn

 mededoen. 
s  Willen zij

„hors concours"  hun
te  kans om  hun
onzeker; ofis lauwheid tic  hun onthouding? 
Wi j  tlat  die 

 aan  haren  te
toeschrijven,tevens  is, tlat  zeer 
kundige jongeren
Aan  jur y  het oordeel  practische waarde 

 ontwerp  bekwaamheid  h em, 
die  optreden. 

n  bij  kiezen der jury , als 
 beoordeeling inderdaad

zal  let  zulk  gemakkelijk
 te  Al te

 tijt l  haai'taak „met den Franschen 
slag"  te

n Nederlandsen ar-
 beweerd,dat het  voor 

de

 ons echter  een raadsel, hoe die architect, 
 mag  tlat

 tic  beoefenaars,

e  Nederland  te
 tlat tot nadenken stemt. Pleit het 

 Nederlandsche  tlat zij  deelnemen 
 der kunst onwaardig zijn ? l 

veel geschiedde,  richti g
 onthouding, ja

 Nederlandsche  nature  flegma-
tiek,  vaardiger  met de  dan met de 
schrijfpen en

 te

 Januari  dertig jaar  geleden zijn, dat het 

Voor  het beschamend, dat
 en tlat  gemeenschappelijke 

actie der  lichamen, trots . . C , trots vastgestelde 
prijsvraagrcgelen. 
 )e eenige verklaring , die men geven kan is, tlat de men-

schelijke natuur  door  alle tijden heen dezelfde is geble-
ven en blijven zal. W. 

N . 
t jongste nummer van e Bouwwereld"  bevat een 

artikel onder  bovenstaantlen titel, tlat in breeden krin g 
aanspraak op belangstelling mag maken en in staat 
is belangstelling te wekken, 't (iaat om niets meer  of 
minder  tlan om de stichting van een verzameling bouw-
kunstontwerpen, studies, modellen, enz. (  dit geval be-
langstelling verdient? n behoeft slechts dengenen die 
zich de moeite gaven, onderzoek in te stellen naar  gedo-
cumenteerde gegevens nopens onze  eeuwsche 
bouwkunst te vragen wat hun moeite en tij d hun ople-
verde om er  van overtuigd te worden welke waarde een 
ook maar eenigszins volledige verzameling schetsen en 
teekeningen, in die tijden aangelegd, thans zou hebben 
vertegenwoordigd voor  de kennis der historie niet alleen; 
doch meer  nog wellichtvoordestudiederhedendaagschc 
architectuur. Wij  laten het artikel in extenso volgen en 
wenschen het de belangstelling die het ten volle verdient. 
Als, in  Nederland tot den laatsten inwoner, 't zij 
man of vrouw, tentoonstellend jubileert en jubelend ten-
toonstelt, zal er  bij  de architecten misschien stemming 
zijn om, desnoods naar  de mate hunner  bescheiden krach-
ten, als blijvende stichting tot stand te brengen: de kern 
v an een architectuurmuseum. 

Welbeschouwd kon dat verkieslijker  blijken dan menige 
tentoonstelling van voorbijgaanden aard en nuttiger, 
i )it laatste ook in dien zin, tlat iedere eensgezinde samen-
werk ing aan een gemeenschappelijk doel het gevoel voor 
eenheid in dc professie zal versterken. 
Waar de kans voorloopig wel miniem schijnt dat in eenig 
kunstmuseum eene speciale bouwkundige afdeeling tot 
haar  recht kon komen, zou, als ten minste geen op zich-
zelf staande verzameling de voorkeur  mocht vinden, een 
architektuur  museum zich het best aansluiten bij  een tech-
nisch museum. Trouwens is dat laatste ook aangewezen 
doordat een veelzijdig architektuurmuseum toch niet uit-
sluitend artistiek kon worden opgezet, maar  een groot 
deel der verzamel ingovervvegend technisch en konstruk-
tief belang heeft. 
k zet noode de gedachte van mij  af aan een technisch 
museum van ruimen opzet zooals die, welke elders doen 
blijken hoe groote beteekenis aan de techniek en de tech-
nische wetenschap wortlt gehecht en waardoor  omge-
keerd tic techniek hare populariteit en haar  invloed ver-
groot. 
Te n wortlen de omvangrijke verzamelingen van 
het e , dat uitsluitend aan de tech-
niek gewijd is, eerlang vereenigtl in een nieuw gebouw — 
waarin (iabriel von Seidl tic kroon zet opzijn werk om-
daar eerst ten volletot haar  recht te komen. n Weenen is 
een technisch museum in voorbereiding. Parijs bezit van 
oudsin het Conservatoire des Art s et s een tech-
nisch museum dat, schoon in vele opzichten niet meer  op 
tic hoogte van tien tijtl , toch belangrijk is gebleven, ook in 
zijne bouw kundige afdeeling. 
Aan zulke veelomvattende kollekties denk ik echter 
thans niet. al zou het vraagstuk om een m van 
Nederl a nil.sche techniek en nijverheid"  (gekombineerd 
misschien met handel en scheepvaart) tol stand te bren-
gen, voor  onze technici en induslricelcn zeker  niet tot 
onoverkomelijke bezwaren leiden. t architektuurmu -
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seum dat ik mij  thans denk is naar  de gevergde plaats-
ruimt e en geldmiddelen van veel bescheidener  aard. 
 )esnoods zou het daarom voor  een goed deel tloor  par 

tikulieren , door  eene bouwkundige vereeniging ol door 
een kombinatie met eigen krachten verwezenlijkt kun-
nen worden. 

t architektuurmuseum zou zich voorloopig in hoofd-
zaak beperken tot eene verzameling van, liefstorigi-
neele teekeningen en modellen. n kunnen 
zich dan later, als de omstandigheden gunstig zijn, andere 
aanvullende verzamelingen groepeeren, tenzij  wat 
wenschelijk er  ware het museum van den aanvang al 
vereenigd wordt met eene inrichtin g die, als de Tech-
nische  loogeschool te  )elft, reeds groeiende verzame-
lingen van boeken, foto's, afgietsels, lantaarnplaten en 
dergelijke bezit, waarmede de teekeningen-verzameling 
tot een geheel van groote beteekenis voorde bouwkun-
dige studie kan samensmelten. 
Waar bleven  en blijven — de teekeningen en ont-
werpen onzer  architekten? n mag aannemen tlat bij-
kans alle verloren gaan. n de eerste plaats schijnt het 
dat architekten zelf over  het algemeen weinig aan tee-
keningen hechten na voltooiing van een bouwwerk. c 
veiling-A. C. Bleys was daarvan indertij d een zéér op-
merkelij k voorbeeld. 
Een particulier  bouw heer  bezit doorgaans weinig meer 
dan een stel revisieteekeningen. n archieven en porte-
feuilles van stichtingen zullen waarschijnlij k vele inte-
ressante ontwerpen bewaard zijn, maar  ook tlat zijn tlan 
doorgaans teekeningen van het uitgevoerde werk. e 
studies waarin de architekt aan zijne fantasie geheel 
den vrijen loop kon laten,dc oorspronkelijke ontwerpen 
waarin hij  zijne ideale conceptie van het gegeven vraag-
stuk niet heelt moeten besnoeien, blijven zijn eigendom. 

j  legt ze ad acta en kijk t er  dikwijl s niet meer  naar 
om, ook al omdat zij  mogelijk aan teleurstelling zouden 
herinneren. En zonder  tie zeer  bijzondere omstandig-
heid dat een vriend of familielid in de artistieke nalaten-
schap van een architekt belangstelt, slaan diens porte-
feuilles den weg naar  den papiermolen in. 

t verschijnsel bepaalt zich niet tot ons lantl. 1 let is al-
gemeen. Een Schinkelmuseum als te Berlij n of een Soane 

m te , waarin het werk van een architekt 
vereenigtl bleef, staan vrijwel alleen. n het museum der 
Groote Opera te Parijs wortlen, zoo ik wel heb, vele 
teekeningen van Charles Gemier  tentoongesteld. Ter-
wij l iedere krabbel tloor  een schilder  van naam zorgvul-
dig bewaard blijft , is het de gewone gang van zaken dat 
tic beste concepties van befaamde architekten spoorloos 
verdwijnen. t ligt in de eerste plaats op den weg der 
architecten daarin te voorzien. 

e bouwkundige teekening mist handelswaarde, zoo 
men haar  niet als het werk van een algemeen erkend 
oudmeester  eene zekere zeldzaamheidspremie toekent. 
En zelfs dan is hunne waarde nog relatief gering in ver-
houding tot de schetsen van een schilder  van minder 
rang en beteekenis in de kunsthistorie. Als kunstwerk 
betaalt men zeniet. , op veilingen, 
bij  de boekverkoopers op de Seinekaden te Parij s en 
elders zijn voor  enkele stuivers interessante en fraaie 
bouwkundige teekeningen of opmetingen te koop. 
Eenzelfde verschijnsel trouwens doet zich voor  met be-
trekkin g tot bouwkundige boek- en plaatwerken.  )e he-
dendaagsehe, die voor  het publiek geene waarde schij-
nen te bezitten, zijn voor  een appel en een ei te koop, 
maar eene kleine koliekti c betreffende onze oude bouw-
kunst bestaande bijv . uit de Architectur a moderna, de 
„Afbeeldin g van 'tStadt-huys van Amsterdam", Ving-

boom's en PieterPost's verzamelde werken en eenige 
meer  theoretische boeken die de grondslagen onzer 
[-dc eeuwsche bouwkunst aangaven, vertegenwoordi-
gen waarschijnlij k meer  als rariteiten dan wel als 
erkende kunstboeken — den inkoopsprijs eener  aardige 
moderne boekerij. 
'Tot zekere hoogte is die waardeering van bouwkundige 
teekeningen tloor  het publiek verklaarbaar. e bouw-
kundige teekening als zoodanig en zelfs de opgewerkte 
perspektief, het „Schaubild" , is niet als kunstwerk be-
doeld. Zij  is den architekt niet einddoel maar  middel en 
mist veelal aantrekkelijkheid voor  den leeken-besehou-
vver, die zich niet in tie voorstelling vermag in te tienken. 
1 )ie eigenschap van bouwkundig teekenwerk moge prin-
cipieel zeer  juist wezen, maar  het is toch tie vraag ol zij 
niet een der redenen kon zijn. die tic populariseering tier 
bouw kunst tegenhoudt.  let is intusschen een feit tlat in 
de kunstmusea in het teekeningen- en prentenkabinet 
de bouwkundige afdeeling schijnt te ontbreken, ten 
minste voor  zoover  het den nicuweren tijt l betreft. 
Al s de Ulficiè'n-galeri j  te Florence een bijzondere zaal 
met architektonische en dekoraticve teekeningen. uit-
sluitend echter  van oude meesters, bezit, tlan is tli t wel 
uitzondering. n het e daarentegen heelt tic kleine, 
maar  interessante, verzameling „  kssinsd'architecture" 
— waarbij  de meest bekendefranschearchitekten van 
den nieuwen tij d vertegenwoordigd waren  het gange-
tje waarin zij  waren opgehangen, moeten ruimen voor 
teekeningen van het legaat s tie la Salie, hoewel deze 
misschien geen enkel nummer bezit tlat tic beteekenis 
evenaart bijv . van p voor 
het grafmonument van Napoleon , een tier  interessante 
nummers van de verdreven kolleklie. Wie thans in  'arij s 
bouwkundige teekeningen zou willen zien. moet gaan 
naar  de Academie ties Beaux Arts, tlie over  tie liix-de-

n en de opmetingen en restauraties van 
klassieke monumenten beschikt, ol wel naar  tie Com 
mission des monuments historicities, welke voornamelijk 

 ver  middeleeuw sche hou vv vv erken gegevens bezit. r 
teekeningen van een der  nieuwere gebouwen zal men 
in het gunstigste geval niet zonder  bijzondere moeite 
kunnen opsporen. En zoo is het overal. 
Al blijk t de bouwkundige teekening voor  het groote 
publiek niet „ausstellungsfahig", daarom heeft zij  toch 
uit anderen hoofde wel degelijk beteekenis — en althans 
voor  tien vakman. 'Terwijl , zoo ik wel heb, de bouw-
kundige afdeeling der  T. 11. S. te  )resden onder  leiding 
van . (iuiiitt . vooral rij k is geworden aan origineele 
oude teekeningen. heeft de 'Technische  loogeschool te 
Berlij n eene hoogst interessante verzameling oorspron-
kelijk e teekeningen van moderne bouwvakken bijeen 
gebracht en publiek tentoongesteld.  )aar  is eene elders 
bestaande leemte tijdi g aangevuld. 
Eene architektenteekening moge nuchter  zijn. slecht 
gestoffeerd, onartistiek bewerkt zelfs, zij  bezit voor  de 
studie tier  bouwkunst in ieder  geval grooter  dokumen-
tetie waarde tlan een koperprent of foto, daargelaten 
nog dat van hel persoonlijke werk een zekere bekoring 
en bezieling uitgaat welke machanische 'en verkleinde) 
reproductie missen. j  geeft zij  volkomen weer 
wat de ontwerper  zich aanvankelijk heeft voorgesteld 
te bereiken. e teekening is tic rechtvaardiging van 
menig bouwwerk. 
1 )ooi'  zich tot uitgevoerde werken te bepalen, zou eene 
kollekti e als tloor  mij  bedoeld zeer  onvolledig wezen. En 
tlat juist voor  onzen tijtl . waarin tic bouwkunst zich naar 
alle zijden krachtig wil ontplooien en 't zij  op architekto-
nisch, 't zij  op een verwant terrein stedenbouw in de eer 
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ste plaats) nieuwe gedachte geboren worden,die, hoe in-
teressant zij  ook zijn, niet steeds gelegenheid vinden zich 
practisch te uiten. 

n jong dichter  kan nu eenmaal eerder  een uitgever 
vinden dan een jong architect een principaal. 1 dientenge-
volge blijven vele bouwkundige gedachten tot het papier 
bepaald en verdienen zij  althans in dien vorm bewaard 
te blijven. Voor  de ontwikkeling der  bouwkunst is de 
studie der  idealen dikwijl s belangrijker  dan die der  uit-
gevoerde gebouwen, waarbij  onder  allerlei druk de ont-
werper  zijne oorspronkelijke gedachten moest prijsge-
ven. Vooral studies en prijsvraagontwerpen zijn dan ook 
in dit opzicht vaak uiterst belangrijk . 

t architectuurmuseum kan zich echter  niet bepalen tot 
uitsluitend teekeningen. Althans vroeger  bezat het nio-
dcl gelijke, zoo niet meer beteekenis dan de teekening. 
Er is dan ook een groot aantal, ook in konstruktiel op 
zicht uiterst nauwgezette modellen van belangrijke oude 
dikwijl s thans verdwenen ol"  veranderde bouwwerken 
bewaard gebleven. Blijkens berging en onderhoud in 
stadhuizen, lokale musea, etc. trekken zij  niet zelden zoo 
weinig aandacht dat men mag hopen de eigenaren tot af-
stand of bruikleen bereid te vinden. 
n de laatste jaren worden opnieuw meer  modellen ge-

maakt en naar  alle waarschijnlijkhei d zal menigeen het 
een uitkomst vinden deze ongemakkelijke en breekbare 
voorwerpen aan een museum te kunnen kwijtraken . 

t in openbaar  en partikulie r  bezit verspreid nog eene 
hoeveelheid materiaal bestaat, die zonder  zich aanstonds 
met eene der  reeds genoemde verzamelingen te kunnen 
meten of wat oude teekeningen betreft, bijv . met het Sir 
|ohn Soane's m te n of de bibliotheek van 
"het l e of British Architects, toch een uiterst 
interessant en leerzaam geheel zou opleveren. n moet 
het echter  bij  elkander  brengen; verspreid is de raad-
pleging en vergelijking bezwaarlijk. Sommeering-van 
onderdeden die op zichzelf beschouwd eenige waarde 
bezitten, kan een belangwekkend geheel doen ontstaan. 
Wi j  kunnen er  ons van overtuigd houden dat eene derge-
lijk e stichting op medewerking ook bij  de architekten 
mag hopen, vooral indien zij  als gilt of in bruikleen ver-
bonden werd aan onze Technische . 
Wie echter  neemt het initiatief ? 

Op de mededeeling van onzen voorzitter, dat er  een 
nieuwe vinding in gewapend beton gedaan was en wel 
speciaal betreffende holle fundeeringpalen, zijn wij  op 
onderzoek uitgetogen en kunnen dien overeenkomstig 
het volgende mededeelen : r  den r  de Waal 
vroeger  lid der  firm a v. Enk en de Waal, is, in samenwer-
king met . f a patent genomen 
zoo hier  als in het buitenland op de vinding van holle 
fundeeringpalen in gewapend beton, z.g. boor palen. 
 )e bezwaren verbonden aan massieve betonpalen; het 

inheien ol inspuiten derzei ven alsmede vele andere tech-
nische tekortkomingen cn moeilijkheden, lubben deze 
heeren naar  andere middelen doen zinnen met bovenge-
noemd resultaat. Wij  meenen het beste te doen hun zei-
ven het woord te geven ter  bepleiting van het goed recht 
tier  door  hen op te sommen voordeden, uit deze vinding 
voortvloeiende. t nadruk voegen wij  hieraan toe. dat 
wij  ons thans enkel bepalen tot mededeelen en derhalve 
van elke meening of conclusie afzien ; daarvoor  was ons 
de tij d van onderzoek en voorbereiding te kort . Wellicht 
vinden wij  in het onderstaande aanleiding om nog nader 
op de zaak terug te komen. 

thtma  tkr consCrvcue
von-boprpcéip-m 

c 

Van deze boorpalen zeggen de uitvinders dan het vol-
gende : 
„  let systeem dezer  fundeeringpalen en de kenmerkende 
eigenschappen daarvan zijn in hoofdzaak de navolgende: 

e palen  vervaardigd uit beton  hebben het voor-
komen van buizen, door  welker  wanden, in hunne volle 
lengte van het eene tot het andere einde toe, loopen ijze-
ren staven, door  rondgaande staalijzers in onderling 
verband gebracht. 1 let geheel van dit ijzerwerk vormt 
de zoogenaamde bewapening. 

e palen, mitsdien in hollen toestand verkeerende, wor-
den vertikaal of in schuine richtin g in den bodem gedre-
ven in dier  voege, dat de grond, waarin zij  wegzinken, 
van onder  indringend, door  de holte heen naar  boven 
uitgedreven wordt. Aldus daarin gedreven door  eigen 
gewicht, zoo noodig geholpen door  belasting ol door 
mechanische kracht, door  wegpulsen, spoelen of verwij -
deren op andere wijze van den grond onder  het bene-
deneinde van den paal. baant deze zich een weg in de 
diepte. 
Wenscht men voor  fundeeringen of andere doeleinden te 
bezigen palen van betrekkelijk e geringe lengte, zoo 
worden deze daartoe in  stuk vervaardigd.  )at wil 
zeggen, men vervaardigt ze aanstonds tot de volle lengte 
en drijf t ze aldus in den bodem. 
Wenscht men er  bezigen van betrekkelijk e groote 
lengte, zoo brengt men  stuksgewijze aan, in voege als 
volgt. n vervaardigt eerst een stuk van hier  bovenbe-
doelde lengte, drijf t dat in den bodem slechts zoo ver, dat 
zichtbaar  blijf t een boven het oppervlak daarvan uitste-
kend gedeelte, hetwelk vervolgens in gelijke voege en 
onder  gelijke bewerking tot langer  paal wordt opge-
trokken, waarbij  de ijzeren staven van het verlengstuk 
langs de einden der  reeds aangebrachte staven
bevestigd, om aldus paralel aan deze laatste voort te 
loopen. Vervolgens wordt ook het verlengstuk inden 
grond gedreven, om aldus voort te gaan, tot men het 

N \ A ic«ïïh* A n ê ïr 
^ r .  ir> ar . jA i i ,nrT n 

beoogde doel, d. vv. z. eene voldoende lengte, heelt 
verkregen. 
s de paal tot eene genoegzame lengte in den bodem ge-

drongen, zoo wordt de holte van den lundeeringpaal ge-
vuld, hetzij  met zand of met ander  materiaal, of ook weer 
met beton, hetwelk op zijne beurt verhardt, zoodat in het 
laatste geval de paal massief wordt. 

e wijze, waarop de palen worden vervaardigd, is als 
volgt: 
Een metalen ring, zie teekening onder  letter  b, wordt in 
horizontale of schuine richtin g op den bodem gesteld en 
strekt tot basis van het te vervaardigen samenstel. -
recht op dien ring wordt gesteld een koker, zie teekening 
onder  nauwsluitend in de opening van den ring en aan 
dezen vast verbonden.  )ie koker  is van hout, van plaat-
ijzer  ofwel van een andere dergelijke stof. 
Om dien koker 1"  heen is in den ring, loodrecht op den 
bovenkant van dezen, en aldus tien liggenden rand daar-
van loodrecht i hetzij  geheel of gedeeltelijk) doorborend, 
een willekeurig aantal gaten aangebracht, vormende te 
zamen, althans zoo dit aantal gaten meer  dan vier  be-
draagt, ten naastenbij  een krin g ofkransgelijk middel-
puntig met den koker  f. n diegaten worden aangebracht 
en bevestigd ijzeren staven,zie teekening'onder  letter  C, 
loopende evenwijdig aan de wanden van gezegden koker 
 welke staven met rondgaande staalijzers (deze laatste 

bestemd om eerstgenoemde staven in onderling verband 
te brengen) zie teekening onder  letter  d, te zamen vor-
men de bewapening van het, straks daarom heen aan te 
brengen, beton. 

(>m die staven wordt nu aangebracht een tweede koker, 
zie teekening onder  letter  e, met den koker gelijk mid-
delpuntig en van gelijk materiaal als deze dus, weder 
hout, plaatijzer  of andere dergelijke stof. 
Tusschen beide gelijkmiddelpuntige kokers bevindt zich 
thans een ledige ruimte, behoudens dat daarin voorkomt 
de reeds vermelde ijzeren bewapening.  )ie ledige ruimt e 
wordt van boven uit aangevuld met beton, hetwelk om 
het ijzerwerk heen de ringvormige ruimt e tusschen de 
beide kokers f en e aanvult en vervolgens, versteend 
zijnde, zelf wordt een nieuwe koker. (Zie teekening onder 
letter  a.) 

e betonwanden van dezen koker  a worden mitsdien 
versterkt door  ijzerwerk, dat als metalen aders er  door 
heen loopt. 

e drie gelijkmiddelpuntige kokers vormen in dit sta 
dium door  hunne onderlinge volledige aansluiting voor 
het oog ëën geheel. 
Echter  worden de beide kokers n e na de versteening 
van den koker  a weder  afgenomen, koker  e in elk geval 
en koker  f al naar  mate onder  het werk dit uitvoerbaar 
blijk t — het een en ander  terwij l het toestel zich nog 
boven den bodem bevindt, maar  zoo noodig ook nadat 
dit reeds geheel of gedeeltelijk daarin is gezonken.
 let toestel, mitsdien al dan niet van de kokers f en e of 

wel van ëën hunner  ontdaan, verticaal of in schuine rich-
ting op den bodem gesteld, daalt vervolgens door  eigen 
gewicht met ol zonder  behulp van belasting, van mecha-
nisch indrijvend e kracht, wegpulsen, spoelen of verwij 
dering van den grond door  andere middelen in den bodem 
en zulks, terwij l de aan het benedeneinde van den paal 
aanwezige grond of water, voor  zooveel noodig dooi-
den drang, die het gevolg is dezer  dalende beweging, in 
de holte van den binnenkoker  gedrongen, daardoorheen 
wordt naarboven geperst en aan hetoppervlakgekomen, 
uit de holte naar  buiten wegloopt, alwaar  hij  over  het 
oppervlak van den bodem wordt verwijderd . 
Zij n de holle palen tot voldoende diepte in den bodem 
gedrongen zoo wortlt de inmiddels versteende koker  a 
door  bijstortin g van zand, ander  materiaal of weder 
beton, zooveel mogelijk gevuld. 

j  bovenstaande opstelling is aangenomen, dat de fun 
deeringpalen een ronden vorm verkrijgen . Niets belet 
intusschen, dat zij  geheel of gedeeltelijk, drie-of vier-
kantig worden gemaakt of halfrond of willekeurig van 
vorm zijn. 
 lovenstaande 1 undeeringpalen zijn bestemd < >m bi j  b< m vv 

werken de thans algemeen gebezigd wordende houten 
heimasten te vervangen, niet slechts voor  versterking 
van fundeeringen of voor  den bouw van huizen, maar 
ook voor  die van bruggen, kaden, lossteigers.zeepieren, 
ducdalven, enz. Zulke palen toch zijn constructief zeker-
der  dan houten palen, wij l het juiste steunpunt in den 
bodem, te weten de vaste grondlaag waarop de paal 
moet blijven staan, voor  eiken paal zonder  eenige moeite 
uit de opgeperste materie kan worden vastgesteld. Vast-
stelling der  lengte van den paal kan nu plaats vinden 
onder hel werk, immers al naarmate de gesteldheid van 
den bodem bij  het oppersen van den grond den eisch 
van meerdere of mindere lengte aanwijst. Eene vooraf 
naar  gissing vast te stellen lengte  hierbij  niet 
langer  voor  te komen. 
< lok is hier  overbodig, wat bij  houten palen steeds in 
acht genomen dient te worden, te weten dat zij  zorgvul-
dig lager  dan het peilwater  moeten worden gehouden, 
namelijk tot bescherming tegen verrotting . Een groot 
gedeelte van kostbare herstellingen aan lundeerings-
muren, uit dien hoofde thans onvermijdelij k geacht, kan 
derhalve vervallen." 
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. Als gewoon lid wordt voorgesteld de heer  lellen 
doorn, architect te Amsterdam, thans buitenlid, door  de 
heeren s enj. . 

. Als buitenlid is toegetreden de heer  A. Visser, civiel-
ingenieur  te  toorn. 

. Voor  de bibliotheek van het Genootschap werd ten 
geschenke ontvangen: ,.l >r. Popta ('.asthuis e-n  leringa 
State te m van den auteur  Weissman, ar-
chitect-ingenieur  te Amsterdam. 

. n de vragenbus werd de navolgende vraag gevon-
den : „Wa t is de sj  mbolische beteekenis desomslags van 
„d e Architect"  r" ; , re Srcr. </. /'. 

G v  in. G 

( i i

t een welkom aan introducés en leden, inzonderheid 
aan den spreker  voorde/en avond, opent de voorzitter, 
de heer . .  laandersde vergaderingen deelt mee dat 
op verzoek van den heer  Corn, van der  Sluis ele volg 
orde in de agenda zal worden gewijzigd en deze aller-
eerst het woord zal erlangen tot het houden van zijne 
lezing over  „  le huidige aankleeding en versiering der 
wanden.'' 
Ter toelichting zijn eenige behangselpatronen; slechte 
betere en goede voorbeelden voor  wanelbekleeding; be-
nevens eenige wandversierselen opgehangen. 
Spreker  behandelde na een kort historisch overzicht in 
hoofdzaak de papieren wandbedekking van den laatsten 
tijd , besprak daarbij  de heerschende gewoonten, waar-
naar  bij  de keuze van behangsels veelal klakkeloos ge-
handeld wordt zonder  behoorlijke overwegingen van 
het hoe en het waarom, waardoor  het resultaat beneden 
dc normen van redelijk gestelde practische en aestheti-
sche eischen blijft . (ievolg is o. m. elat de wand, die be-
hoort te zijn een rustig fond voor  het interieur , een zeer 
ongevvenschtc invloed gaat oefenen op de stemming en 
de waarde der  onderdeelen van het interieur , als meu-
belen, wandversiering, enz. benadeelt. 
Als gevolg van het ijveren eener  jonge kunstnijvere 
generatie ontstonden betere inzichten en daarmee betere 
producten in elen handel. Spreker  wijst in dit verband op 
de aanwezige voorbeelden volgens ontwerpen van prof. 

Peter  Behrens, welke zonder  bepaald een elfen fond te 
vertoonen toch een nuttig cn aangenaam aandoend 
geheel vormen met elen afsluitenden, iets rijke r  geor 
neerden, rand. 

e versiering der  wanden besprekende, toont spr. aan 
tlat voor  de beursen der  kleine luiden, zoowel als voor 
de beter  voorziene, gepaste en niet-leelijke voorwerpen 
te bekomen zijn, getuige de' goede reproducties met 
behoorlijke e-n goed geconstrueerde omlijstingen aan 
elen zaalwand gedemonstreerd. 
Van ele geboden gelegenheid gebruik makende vraagt 
ele heer  Vorkin k of ele beer  Van der  Sluis meent elat een 
met verstekken verbonden lijst niet goed geconstrueerd 
zou zijn. de spr. had elit terloops besproken in verge 
lijkin g met dc gat-en-pen-verbinding; waarop de heer 
Van der  Sluis wijst op de staallijstcn welke men gewoon 
is in 't verstek al'  te zagen e-n tegen elkaar  te lijmen, in 
welk geval van geen constructie sprake is. Overigens 
is spr. geenszins van meening dat een verstek verbin-
ding niet behoorlijk te construeeren zou zijn. 
 )e- heer , vraagt waarom de' rand als afsluiting 

van het georneerd papier  juist over  de deuromlijstingen 
moet worden aangebracht. s tlit voor  hooge en lage ka 
mers, voor  groote en kleine, Steeds aan le houden, ol' 
spreken dc verhoudingen daarin ook een woordje mee .-
 le heer  Van der  Sluis antwoordt dat voor  deze handel-

wijze, n.m.1. hel plaatsen van elen afsluitenden rand over 
tic deuren heen, verschillende redenen zijn ; b.v. het ver 
krijgen van een gesloten lij n langs de-wanden rondom, 
het omsluiten van tic eigenlijke woonruimte in de' kamer-
die in vele gevallen te hoog en daardoor  niet gezellig 
zijn; verder  wordt ele plaatsing van ele wandversierselen 
als vanzelf aangewezen. Overigens berust eleze opvat-
ting op persoonlijk inzicht en persoonlijke' smaak. 

e heer  Wormser  herinnert er  aan elat de spreker  een 
kwadratische verdeeling in de wandbekleeding veroor-
deelde, wijst er  op elat in ele getoonde voorbeelden het 
ornament op kwadraten is geteekend cn vraagt ophelde-
ring, ook voor  het geval dat een kamer te hoog zou zijn 
in verhouding tot zijn oppervlakte; waar  opeleheer  Van 
der Sluis als zijn meening geelt elat in 't algemeen de-
wand meer  een opgaand elan een liggend motief vraagt, 
en desondanks het kwadraat als grondslag voor  het or-
nament niet onmogelijk noch onbruikbaar  is. Een te- hoo 
ge kamer is op andere wijze goed te houden, o.a.door 
het beplakken met twee kleuren, boven licht en onder 
donkerder. 
Na nog een paar  vragen en antwoorden dankt ele voor 
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litter den spreker  er  aan herinnerde dat door onderschei-
dene e kunstenaars op dit gebied belangrijke 
producten geleverd /ij n en spreekt den wensch uit dat de 
heer  Van der  Sluis bij  een volgende gelegenheid ook de-
ze in behandeling zal willen brengen. 

t applaus sluit de vergadering zich aan bij  des voor-
zitters woorden van dank. 

d wordt, dat wederom van den heer  A. W. 
Weissman een geschenk voor  de Genootschapsbiblio-
theck is ontvangen in den vorm van diens werk getiteld : 

t Gasthuis van 1 )r. Popta en a State te -
sum", uitgegeven door  voogden der  Stichting ter gele-
genheid van haar  tweede eeuwfeest, welk werk niet in 
den handel is. e voorzitter  betuigt den heer  Weissman 
zijnen dank zich verheugende in de zich herhalende 
bewijzen van belangstelling voor  ons Genootschap. 
Applaus! 

Na een korte pauze wordt de vergadering voortgezet 
met de lezing der  notulen, die vervolgens onveranderd 
worden goedgekeurd. n is een schrijven van 
de j  tot Bevordering der  Bouwkunst hou-
dende uitnoodiging, adhesie te betuigen, i" . aan een 
adres dier j  gericht totZijneExcellentie den 

r  van Binnenlandschc Zaken aandringende op dc 
stichting van een leerstoel in den Stedenbouw aan de 
Techische l te ,  tuin een adres ge-
richt tot den Gemeenteraad van Amsterdam in overwe-
ging gevende te bevorderen, dat een goed plan voor 
Groot-Amsterdam tot stand zal komen en daartoe een 
prij s vraag uit te schrijven. Beide adressen met toelichting 
(ip het eerste, zijn gepubliceerd in No.  van ons ()rgaan. 
Aan de orde is het eerstgenoemde adres. 

n heer  Weisman komt 't gevaarlijk voor  de plaats 
van de leerstoel aan te duiden. Amsterdam ware wellicht 
beter  dan . n anderen kring , bedoeld wordt.de 

. N. A.. werd de cursus , an A.et. A. genoemd. Spr. stelt 
 het adres te steunen, doch niet te spreken van  >cilt. 

e heer e Groot meent tlat men op vleze wijze den 
r  in een moeilijk parket plaatst,  >e heer  Van der 

 'luym wijst er  op dat dezer  dagen een artikel verscheen 
vóóreen Architectuurmuseum waarin ook  lelft'genoemd 
wordt. Alles  ijst naar  )elft. 
 >e heer , den heer  Weissman aanvullende, zegt 

dat vie B. N. A. niet heelt willen doen uitkomen dat de 
leerstoel eventueel te t moet komen, doch 't zij  te 
 >elft, 't zij  te Amsterdam, en acht  lellt niet de aangc-
 ezen plaats. 

t daar  een technisch student eenige colleges bijge-
woond dan zijn de autoriteiten verantwoord tegenover 
het publiek wanneer  zij  dien student, na zijn diplomee-
ring, benoemen in functies waarbij  Volkshuisvesting cn 
Stadsuitbreiding aan de orde zijn, terwij l de functionaris 
geen waarborgen bezit voor  de behoorlijke vervulling 
van zijn taak. t deze overweging heelt de B. N. A. 
naast  lellt ook Amsterdam genoemd. 
 >e heer  Van derPluym herrinner t er  aan dat volgens de 

wet aan de e Bouwkunst wordt gedoceerd. 
e Academie kan dus  Stedenbouwktinst geven. 

e heer e Groot meent dat een buitengewoon hoog 
leeraar  zou kunnen worden benoemd; ter  wij l de voorzitter-
onderstelt dat het den r  niet moeilijk zal vallen bij 
de reorganisatie der Academie een leerstoel in te stellen. 
Besloten wordt hierna een zelfstandig adres bij  den -
nister  in te dienen. 

Vervolgens is het adres van den Gemeenteraad vat) 
.Amsterdam aan de orde. 

e heer e Jongh vraagt: kunnen wij  deze actie wel 
steunen, terwij l wij  weten dat dit onderwerp in handen 
is van een onzer  leden ? 

e voorzitter: „Wa t de heer  Berlage gedaan heelt be-
trof Zuid ; na de te verwachten annexatie zijn meerdere 
plannen aan de orde."  Spr. acht dus geen bezwaar  om 
deze reden aanwezig. 

e heer l acht het onderwerp niet geschikt voor 
een prijsvraag wegens de vereischte langdurige voor-
studie en het noodzakelijk overleg met vele personen en 
diensten ; terwij l den heer  le Jongh ter  staving van dit 
denkbeeld herinnert aan de groote moeilijkheden bij  den 
geringen omvang van de  lamprijsvraag. 

e voorzitter  acht deze bezwaren niet overwegend, 
meent dat ondergeschikte details vermeden kunnen wor-
den en men zich dient te bepalen tot ten grooten opzet. 
Na nog eenige discussie wordt de vraag in stemming ge-
bracht. 1 )e uitslag is  voor,  tegen,  blanco. Aldus is 
besloten te adresseeren, terwij l de redactie aan het Be-
stuur  wordt overgelaten. 
Van een langen brief van de . . C aan de C. V. wordt 
de hoofdstrekking meegedeeld. Vervolgens wordt deze 
brief ter  publicatie in ons orgaan bestemd en de behan-
deling uitgesteld tot de volgende vergadering. 

d wordt dat op  November eene Buiten-
gewone Algemeene Vergadering van den Bond -
schut is geconvoceerd. O.m. komt op de agenda voor 
voorziening in twee vacaturesin het Bestuur  en de keuze 
van een voorzitter  uit het voltalli g Bestuur. 
Candidaten, door  de afgevaardigden van „A . et A" . te 
steunen, zullen zijn de heerenJac. van ( ülste m 
en . . 1 a te Amsterdam; ook wordt 
de candidaat voor  den voorzitterszetel genoemd. 
Verder  wordt meegedeeld dat het Verbond van Nederl. 

n in deze maand vergadert, 
naar  welke vergadering „A . et A." . 8 afgevaardigden 
heeft te zenden. 
Besloten wordt dat de voorde vorige vergadering aan 
gewezen leden thans weer  „A . et A" . zullen vertegen-
woordigen. 
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Op zijn gewone welsprekende wijze installeert de voor-
zitter  vervolgens den heer  A. de r  als gewoon-lid 
(de heer  |. de Eugtis niet aanwezig), 
lii j  de rondvraag brengt de heer l het nieuwe 
seinhuis voor  het Centraal-Station in bespreking. t 
heeft spr. verwonderd dat daarover  nog niets gehoord 
is. Spr. noemt dit product van gemeentelijke bouwkunst 
onder  leiding van den aesthetisch adviseur  absolute 
onzin cn stelt voorin een adres aan den Gemeenteraad 
er  op aan te dringen niet op den ingeslagen weg voort 
te gaan. e heer  Weissman wenseht het oordeel aan 
den tij d over  te laten; terwij l de heer n den heer 

l in overweging geeft zijn meening in 't open-
baar, in ons blad, te uiten. e heer l wenseht 
eerst den steun van vakgenooten, acht optreden echter 
noodig, te meer  daar  de burgemeester  zich terzake van 
den w beroept op den aesthetisch-adviseur. 

t wordt dat de capiciteiten van den heer  Van 
der j  niet zijn af te meten naar  deze kleine opgave 
en dat hij  niet aansprakelijk mag worden gesteld voor 
den ; de burgemeester  heelt zich in de 
raadsvergadering vergist toen hij  zich op den aesthe-
tisch-adviseur  beriep; wel ontwierp de heer  Van der 

j  het gebouw dat aan de n komt. 
e voorzitter  meent dat men niet te gauw moet oordee-

len, de heer  V. d. j  begint pas, men wachte een paar 
jaar. 

Als verschenen zullen zijn het Scheepvaarthuis, het 
Paviljoen van e p e.a. kan men oordeelen. Wij 
moeten appreciëeren de lofwaardige pogingen van den 
directeur  van . W. die de functie hielp creé'eren enden 
heer  V tl. j  daarvoor  koos als gevolg van vroegere 
kennismaking. 
 )e heer  'late is van oordeel dat het station van tie Noord 
 lollandsche Tram meer  schade doet tlan het seinhuisje. 

Na discussies trekt de heer l zijn voorstel in. 
e heer e jongh wijst er  op tlat het Genootschap on-

afgebroken actief dient te blijven. Van schoonheidszin is 
van gemeentewege niets te verwachten. Tal van voor-
beelden zijn aanwezig om tlit te bewijzen. n bespreking 
komt daarbij  het binnen rooilijnen bouwen tengevolge 
van gewenscht hoog bouwen, waartegen tie gemeente 
krachtens dc bouwverordening geen bezwaar  maakt. 

e voorzitter, herinnerende aan andere dergelijke ge-
vallen, waarbij  het resultaat veel gunstiger  was dan in 
tic , gelooft tlat bepalingen ten opzichte van 
schoonheitl niet algemeen te handhaven zijn ; schoonheitl 
is niet te reglementeeren, bovendien moet de gelegen-
heid tot groei opengelaten worden. 
 le heer e informeert naar  de reden van het plotseling 

verdwijnen van den ien secretaris, waarop de voorzitter 
antwoordt dat de heer  )e r  tli t zelf beter  zal kunnen 
verklaren tlan ieder  ander. n de bestuursvergadering 
werden vertrouwelijk e mededeelingen gedaan; spr. heelt 
geen vrijhei d daaromtrent mededeelingen tc doen. 
1 )e heer  Adr . n bespreekt dc a.s. bestuursverkiezing 
in ons Genootschap. Spreker  geelt het denkbeeld in 
overweging de functie van den algem. administrateur 
nader  te regelen en stelt zich voor  dat het (ienootschap 
zou kunnen besluiten tot de benoeming van een algem. 
secretaris, dus een gesalarieerd bestuurslid ; mocht het 
Genootschap hier  niet mede accoord gaan, tlan zou zijn 
tweede denkbeeld in overweging genomen kunnen wor-
den, n.1. het benoemen van een schrijver  ten dienste van 
het secretariaat en de redactie. e heer  A. W. Weiss-
man vraagt uitstel van behandeling van deze voorstellen. 

e voorzitter  acht 't wenschelijk, dat de heer  Adr . n 
zijne voorstellen schriftelij k zal indienen, terwij l spreker 

't in ieder  geval wenschelijk acht, dat de persoon in 
kwestie, iemand is, die het Genootschap vertegenwoor-
digen kan, dus niet een gewoon schrijver. 

e vergadering acht 't wenschelijk, tlat schriftelijk e in 
diening van deze voorstellen wortlt afgewacht. 
Na rondvraag en opening der  vragenbUs, waarin een 
vraag gevonden wordt, sluit de voorzitter  onder  dank de 
belangrijk e vergadering. . 

op , Apri l

Op de l e Exhibition" , welke van  tot
Apri l  in het „< llympia Palace"  te n werd ge-
houden, had een „( rroep van Nederlandsehe -

" een serie interieurs ingezonden, in welke de ver-
schillende takken van Nederlandsche , 
als in een welgeordend geheel, waren ondergebracht. 

e inzending was er  this geen van afzonderlijke kunst-
voorwerpen, of van bepaalde rubrieken van dergelijke 
voorwerpen, maar  wel van met zorg ingerichte kamers, 
in welke al datgene, wat in een kamer tehuis behoort, 
altlus was geplaatst en gerangschikt, als men dit in een 
goed en mooi ingericht vertrek in het dagelijksch leven 
zou mogen verwachten. , tapijten, wandbespan-
ning,tafelgoed, naaldwerk, glaswerk, aardewerk, metaal-
werk, vlechtwerk, lithografi e en houtsnede maakten het 
interieur  tot een ingewoond verblijf , waarin als het ware 
alleen tie bewoners ontbraken, om het geheel te volein-
digen. Zoo drong zieh tlan  niets naar  voren,
zich alleen tie aandacht te vragen, maar  werkte alles 
naar  zijn aard mede. om het stemmingsbeeld te voltooien, 
om het algemeen karakter  vast te stellen en toch de bij 
zonderheden tot haar  recht te brengen. 
1 )at dit mogelijk is geweest pleit, bij  alle verscheidenheid 
in tic persoonlijkeopvattingen, voorde  ivereenstemming 
in het algemeen streven van hen, die deze tentoonstelling 
hebben tot stand gebracht, en het is ook tien vreemdeling 
opgevallen dat er  een draad loopt tloor  de Nederlandsche 

j  verheid en dat deze kunst, tenminste
ze zich hier  vertoonde, bezig is zich te ontwikkelen langs 
banen, die vast genoeg zijn om tot grondslag voor  een 
geregeld en ordelijk voortschrijden te dienen, maar  die 
toch ook weer  ruimt e laten voor  elke,  zuivere basis 
gegrondveste, persoonlijke opvatting. En dit is ook het 
beste wat men op tlit oogenblik  tie Nederlandsche 

d zou kunnen zeggen. t ze zich geheel 
gaan, gaf ze dc vrijhei d aan eiken persoonlijker, gril , aan 
eiken fantastischen inval, zonder  deugdelijken onder-
grond, dan zou ze til heel spoedig ontaarden in willekeur 
en bandeloosheid en met de absolute vrijhei d ook haar 
eigen vonnis hebben geteekend; snoerde ze hare beoefe-
naars in een keurslij f van kleingeestige voorschriften, 
maakte ze van enkele gevonden ambachtsgeheimen een 
offeraltaar, waarvoor  men slechts had te knielen om tot 
de uitverkorenen te behooren, dan zou ze ten gronde 
gaan aan verstijving en verstarring en het leven, het 
levenbrengende leven, zou uit haar  geweken zijn vóór 
het nog tot een echt en waar  leven had kunnen wortlen. 

e Nederlandsche d koos dus het goetle 
deel door  zich van uitersten te onthouden, maar  integen-
deel te zoeken naar  de wegen, die tot een vast- en hoog-
staand tloel kunnen leiden. En waar  men dus in hare 
voortbrengselen de resultaten mag zien van tlit ernstig 
en moeitevol streven, daar  bestaat reden om zich te ver-
heugen en te gelooven in dc toekomst. 

e interieurkunst is de kunst van tlebinnenriiimte.de 
kunst om deze ruimt e aldus tc vormen en tc vullen dat 
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ele-n e-n deze tins als ln-t eigenlijk fundament van de 
aesthetische werking van het interieur  kan worden be-
schouwd. 
()l dan de fantaisie niet de eigenlijke grondslag is van 
ek- interieurkunst en zelfs van ek- architectuur  in haar 
geheelen omvang? Wanneer  het waar  is elat de- in-
terieurkunst e-e-n stemmingskunst is, dan zal he-t we-1 e-ve n 
waar  zijn tlat  fantaisie noodig is om de aan de orde 
komende- stemmingen te- vertolken. 1 le interieurkunste-
naar  kan onmogelijk e-e-n ander  in stemming brengen, 
zonder  zeil gestemd te zijn, kan niet een ander  roeren 
zonder  zeil geroerd te wezen, e-n de beelden, elie ele ont-
roering opwekt, kunnen niet kunstmatig worden opge-
roepen, maar  komen ongevraagd, als de kinderen van dc 
fantaisie.  )e fantaisie- is dus ele hoogste faktor  op het ge-
bied van de interieurkunst , tlie- factor  welke het oer-elcnk-
beeltl, de oer-gedaehte als het ware vastlegt, terwij l alles 
wat daarop volgt, als dc aesthetische en technische daad, 
slechts de meer  of minder  geslaagde uitwerkin g is van het 
beeld dat de fantaisie heelt ingegeven. r  juist daarom 
kan de fantaisie niet als de algemeen erkende grondslag 

van ele interieurkunst gelden, want de grondslagen van 
eleze kunst steunen op algemeene waarheden, die door  ele 
natuur, het leven en ele wetenschap worden voorgehou-
den aan allen die de wetten van natuur, leven en weten-
schap trachten te- doorgronden, terwij l de fantaisie een 
gave is, aan enkele bevoorrechten geschonken, om haar 
te leeren beheerschen en te gebruiken tot vreugde van 
zich zeiven en van anderen; maar  ook als een zeer  ze-lel 
zaam iets, dat, inzijnzuiverstewezen.de kracht bezit om 
door  een eenige en kenmerkende daad het kunstgehalte 
in zijn geheel hooger  op te voeren en op nieuwe wegen 
te leiden, zoodat soms voor  een heel geslacht een nieuw 
pad is gebaand geworden, een wijdere horizont is ge-
opend, waarop men veilig gaan kan cn verder  zien kan 
elan tot dusver  het geval was geweest, 
li e interieurkunstenaar  is een stemmingskunstenaar. 

, kalmte, tevredenheid, vertrouwelijkheid , weelde, 
prachtlievendheid, vreugde, uitgelatenheid, verdriet, in 
getogenheid, ernst, plechtigheid, werelelschheiel, verhe-
venheid, alle menschelijke gewaarwordingen kunnen 
door  hem in een stemmingsbeeld worden vertolkt . e 

ruimte, de verhouding, de vorm, de kleur  en het licht zijn 
tot zijn beschikking en hij  gebruikt ze als een solied en 
schoon instrument, waarop hij  zijn fantaisie uitspeeltom 
het doode materiaal te doen leven En de beschouwer, hij 
bemerkt den opzet niet en kent ook de wegen niet, die ele 
interieurkunstenaar  is gegaan om zijn doel te bereiken. 

j  ondergaat de stemming en voelt er  zich wel bij . r 
hij  ondergaat deze stemming in zuiveren zin. j  komt 
niet onder  den indruk van een bepaalden vorm, omdat 
hij  geleerd heeft dat bepaalde vormen bepaalde aandoe-
ningen kunnen opwekken, of omdat hij  van te voren is 
ingelicht geworden omtrent zekere dingen, waaraan men 
bepaalde bedoelingen heelt vastgeknoopt (alsGothisch 
= ernstig, Oud-  lollandsch = deftig-gezellig, Baroc — 
prachtlievend. o = sierlijk) , maar  omdat in elen 
interieurkunstenaal- iets is omgegaan elat eloor  een daad 
blijvend is geuit geworden, en ele innerlijk e kracht van 
eleze uiting zoo groot was, dat ze kon nawerken op 
antieren, wier  gevoel, gestemei als de kunstenaarsziel, 
mede kon trille n waar deze was bewogen geworden. 

C. W. X mill  voortgezet . 

E . 

Van de . 1'. C. ontving ons Bestuur  onderstaand schrij-
ven, dat op dc cv. vergadering van ons Genootschap 
in behandeling zal komen.  let luidt : 

Aan ele Besturen der  Constitueerende Vereenigingen. 
Wel Ed.geb. . 
 loe wol ele . . C. sedert haar  schrijven van  Juli j

feitelijk buiten ele kwestie betreffende de concurrentie 
voor  het l t staat, meent zij  toch in het 
feit. dat al wat sedert dien, daarover  in ele Vereenigingen 
is te berde gebracht een gevolg te achten is van haar 
oorspronkelijk optreden, aanleidingte mogen nemen om 
haar  gevoelen omtrent een en ander  aan U kenbaar  te 
maken, en elit te meer  waar twee der  C. V. eloor  het zen-
den van afschrift der  tusschen ele Vereenigingen gevoer-
de cm recpondentie blij k gaven haar  op'de hoogte van het 
verhandelde te w illen houden. 
Zi j  neemt elan ele vrijhei d het navolgende onder  Uwe 
aandacht te brengen, om, zoo mogelijk te bevorderen elat 
in tien vervolge vruchtbaarder  zal kunnen gewerkt wor-
tlen in gevallen als die van ele concurrentie voorliet 

l t dan hierbij  is geschied, 
li t tic gevoerde correspondentie blijk t allerwege het 
bestaan van eene hopelooze begripsverwarring omtrent 
tic kern van de kwestie en ele wijze waarop deze opgelost 
behoort te worden, beginnende met het antwoord der 
 leeren Cuijpers. v.Xieukerkenent luendag aan del '.  \ C . 

en doorloopende tot de laatste briefwisseling tusschen de 
j  t. b. el. t en tien Pond van Xed. 

Architecten. 
Om een beknopt beeld van het verloop der  kwestie te 
bekomen moge hier  een resume1 van ele briefwisseling 
daarover  volgen. 
 le hoofdmomenten daarin zijn, (nadat dc dagbladen de 

opdracht aan de n Cuijpers, v. Xieukerken en 
( luendag hadden gegeven  ele volgende: 

t schrijven der  P P. C. van  Juni  aan 
genoemde heeren verzoekende inlichtingen omtrent 
tic voorwaarden waarop de concurrentie was uitge-
schreven. 

t antwoord daarop van  Juni waarin genoemde 
heeren verklaren elat niet van een prijsvraag sprake is 
en ele zaak buiten ele bemoeienis der  P. P. C. valt. 

t schrijven der  P. P. C. van Juni aan de C. V . 

waarin van de correspondentie voornoemd wordt kennis 
gegeven en nadere instructien worden verzocht. 

e Vergadering van  |uli van afgevaardigden der 
besturen der  C. V. waarin de P. P. C. wordt opgedragen 
zich andermaal tot bovengenoemde heeren te wenden 
met ele vraag of, indien van geen prijsvraag sprake is er 
dan voldaan is aan de bepalingen van de honorarium-
tabel. 

t schrijven der  P. P. C. van  Juli waarbij  zij  ver-
klaart bij  nader  inzien ele opdracht niet te moeten aan-
vaarden daar  zij  zich daarmede op een terrein zou be-
geven elat niet het hare doch der  C. V. zelve is. 

t schrijven van  Augustus van ele j 
tot Bevordering der  Bouwkunst aan de heeren v. Xieu-
kerken en (luendag, welk schrijven echter  zonder  rugge-
spraak met de andere C. Wvverd opgesteld en ver-
zonden. 

t schrijven van den B. X. A. van  September 
aan de andere C. V. met verzoek om van gedachte te 
wisselen over  het eventueel tot de heeren v. N., C. en (). 
te richten schrijven. 
S".  let antwoord hierop van ele j  tot Bevor-
dering der  Bouwkunst el.el.  September, waarbij  kennis 
gegeven wordt elat zij  zich reeds tot die heeren wendde 
/ie o") doch bereid is andermaal te confereeren. 

(>". liet schrijven van elen B. X. A. van  Sept. aan ele 
j  tot Bevordering der  Bouwkunst, waarin 

eleze zijn verwondering uitspreekt over  de handelwijze 
van ele . 

 le vergade-ring van de drie andere C. V. tl.el.  Oc-
tober  en het besluit tk- zaak voorloopig te laten rusten. 

 he-t schrijven van dc . t. b. d. B. d.d.  October 
waarin deze haar  standpunt uiteenzet. 

Gedurende  tot  had de zaak een normaal verloop. 
 )e eerste verkeerde stap werd gedaan bij  Nadat n.l. 

ele- . P. C. van de n G , v. N. en O. ten antwoord 
had gekregen elat ele hun gegeven opdracht buiten de 
bemoeienis van ele . P. C. viel cn eleze de kwestie daarna 
aan ek- C. V. endosseerde, had eene vergadering van 
bestuursaf ge vaardigden plaats waarin aan de P. P. C. 
werd opgedragen zich tot ele heeren C , v. X. e-n < >. te 
wenden met eene vraag elie- niet tot hare competentie 
behoorde; welke opdracht elan ook eloor  haar  bij  nader 
inzien niet werd aanvaard. 

t het onder  6° genoemde  hrijven van dc . aan de 
heeren <  cn v. X. wordt echter  e-e-rst met recht verwar-
rin g geboren, niet om ele-n inhoud, welke tic . . C. vol-
komen juist acht, tloch om he-t feit dat, eloor  het afzonder-
lij k optreden der . zonder  voorafgaand overleg met 
de andere C. V. cn in ele motieven elie ek- . blijkens de-
sub 8° en  genoemde stukken daarbij  hebben geleid, 
wordt uitgeschakeld he  begrip van Constitueerende 
Vereeniging, als onderdeel van het quatuor, dat zich bij 
ele samenstelling der  A. . moreel verbond omgemeen-
schappelijk és. euvelen op prüsvraaggebied te bestrijden. 
 let komt de . P. C. voor  tlat het machtsbegrip waarbij 

tie leden eener  organisatie gedwongen zouden kunnen 
worden zich aan ele vastgestelde regelen tegen hun wil 
te onderwerpen, zooals dat doorde  bij  de verklarin g 
van haar  standpunt, op den voorgrond wordt geschoven 
niet aanvaard kan worden. Waar ele middelen tot zulk 
een dwang ten eenenmale ontbreken kan van een macht 
in die beteekenis geen sprake zijn. 

Er zal niet anders in eleze richtin g gedacht kunnen wor-
den elan aan een moreelen drang die de leden dringt om 
zich vrijwilli g naar  de Vereenigingsrcgelen te voegen, 
uit overtuiging, elat ilaantoor alleen het gemeenschap-
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pelijk vakbelang gediend en het aanzien tier  vakbeoefe-
naren verhoogd kan wortlen. 

e drang kan wegens /ij n moreel karakter  tloor  tie 
organisatie zelfs wortlen uitgeoefend op heri die daarvan 
geen lit l zijn en zal op den duur  van grooter  invloed blij -
ken dan die van strafbepalingen, tlie hoewel zij  voor 
uiterste gevallen niet gemist kunnen worden haar  doel 
missen waar  de betrokkenen zieh door  het uittreden uit 
de organisatie.aan de gevolgen ervan kunnen onttrekken. 
En waar  de bevoegdheid der  G.V. erkend werd om ge-
meenschappelijk regelingen te maken, zal tie bevoegd 
heid om gemeenschappelijk op de naleving daarvan bij 
hare letlen aan te dringen wel niet aangevochten kun-
nen worden, en evenmin ont ken tl de m< ireele verplichting 
dier  letlen om zieh daarnaar  te richten. 

t van tlie bevoegdheid gebruikgemaakt worden dan 
zal een gemeenschappelijk optreden, tlat op een in ruime 
ren krin g gevoelde noodwendigheid wijst, meer  kans 
lubben eenigen indruk achter  te laten dan wanneer  de 
gemeenschap verbroken worth ter  wille van zeer  pro-
blematieke machtsoverwegjngen. 

 het blijk t zeer  moeielijk te zijn om alle vakgenoo-
ten te doordringen van tie noodzakelijkheid, niet alleen 
van het in het leven roepen van wetten en regelingen 
betrekkelij k tie uitoefening van het beroep, maai"  ook 
van tlie om zieh daarnaar  te voegen, zells indien het 
perse  mlijk belang minder  gediend wordt, daar  is het tie 
taak tier  Vereenigingen om in gemeenschappelijke actie 
haar  invloed ten goetle te doen gelden en zieh er  op toe 
te leggen, bij  elke overtreding opnieuw op die noodza-
kelijkheid te wijzen, minder  om daardoor  tot het opleg 
gen van een strafte komen tlan om langzamerhand hel 
besef te wekken tlat de Vereenigingen zieh niet voor 
niet aangordden om verbetering in tie verhoudingen op 
vakgebied te brengen ten algemeenen nutte, en tien ern-
stigen wil hebben tlat tloel te benaderen. 
s dus het afzonderlijk optreden der j  waar-

tloi  aan het effect tlat bereikt had kunnen worden te kort 
is gedaan, te betreuren, tlat der  andere C. V, die de zaak 
geruimen tij d op haar  beloop lieten, verdient evenmin 
hew  mtlering. 

Eerst tien i stlen September  toch nootligt de . N. A. tie 
andere C. V. uit tot eene samenspreking en als in ant-
woord daarop de . t. b. tl. B. bericht tlat zij  zieh reeds 
tot twee tier  leeren wendde, heelt daarna eene conle-
rentie plaats van de overige C. V., waar  besloten wortl t 
voorloopig geen stappen meer  te doen, doch de loop van 
zaken al te wachten ten einde wellicht later  daarop terug 
le komen. 
Al kan de P .P .C. zieh voorstellen tlat het de andere 
C. V . niet aanlokte, na de nieuwe door  de n 
moeielijkheid, verder  op de zaak in te gaan, tlan is het 
haar  toch niet duidelijk , wat van tleze onthouding kon 
verwacht worden, cn is zij  van meening dat eene verdere 
afwikkelin g der  kwestie had kunnen plaats vinden. 
Behalve de reetls bovengenoemde begripsverwarring 
blijk t ook uit het verloop van het geheele geval een ge-
brek aan leiding. 

t afwisselend optreden der  C. V . bewijst tlat de actie 
der  C. V . in gevallen als het onderhavige niet behoorlijk 
geregeld is. 
Na het schrijven der . . C. van  Juni heeft de zaak 
waar  het om ging gedobberd, en heelt nu eens de eene 
dan weder  de andere C. V. een oogenblik de leiding ge-
nomen om te trachten tot eene oplossing te komen. 

t komt de B. . C. voor  dat hierin verandering be-
hoort te komen en dat althans voor  de gevallen de . 
betreffende een vaste regel gevolgd dient te worden 

waarbij  een der  C. V . (het oudste) de verantwoordelijke 
leiding heeft. 
Niet alleen echter  voor  wat betreft de tloor  dc A. . 
behcerschtc ol 'daarmede nauw verbonden aangelegen-
heden, maar  ook voor  dc handhaving van andere rege-
lingen op de uitoefening van het beroep betrekking 
hebbende zou eene tloor  de C. V. gemeenschappelijk 
overwogen regeling van nut zijn opdat in de daarvoor 
in aanmerking komende gevallen een vasté procedure 
gevolgd kon worden en het optreden van een of andere 
C. V. niet van het toeval afhankelijk ware. 

n in deze richtin g iets uit de kwestie l 
t mocht voorkomen tlan zou zij  ook nog haar 

nuttige zijde hebben gehad. 
e . . C. kan uit tien aard der  zaak ' slechts voor-

stellen tloen voor  wat haar  domein betreft en geelt U 
dan in overweging de leiding van de met haar  te voeren 
correspondentie, over  aangelegenheden tic toepassing 
der A. . betreffende op te dragen aan de oudste dei 
C. V. en daarvoor eene speciale regeling te maken. 
Voor  wat betreft het optreden der  C. V. voor  tic hand 
having van andere regelingen dan dc A. . op tie uit-
oefening van het beroep betrekking hebbende moet de 
P. . C. zich beperken tot het uitspreken der  wensche 
lijkhei d dat ook daarvoor  tloor  de C. V. gemeenschap-
pelijk eene regeling worde getroffen. 

A. .,  oorsitter. 
A'dam  Nov.  C. N. v.\.\  Setrelaris. 

1'. f.
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 bouwkundigeopsichter,door ; tweede
gewerkte druk. Js.  \. 's-< '.ravenhage. prij s fo.So. 

t niet genoeg waardeering kunnen wij  tli t klein en 
eenvoudig boekje aanbevelen. t behandelt wat de op-
zichter  op een werk doen en ook w at hij  laten moet. waar 
hij  bij  de uitvoering naar  heeft te zien en hoe hij  zich heelt 
te gedragen jegens allen tlie verder  bij  het werk betrok 
ken zijn. e architecten zullen een goed werk tloen. 
wanneer  zij  een nog eenigszins jeugdigen opzichter  naar 
een werk sturen hem dit boekje in tien zak te schuiven. 

. Twee n n tloo  de . . L a n d-
bouw n van W o n i n g en voo , 
15. n van : s in N o. g 

i  (Zie n en n i n N o.

.  doo  de g t en p te 
, in p voo  een ; p 
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.  zal gehouden 

worden op . des avonds te 
8.30  in het (

Agenda: 
 Openingen Notulen der .Se . 

n en n Stukken. 
 Voordracht van den heer  Willem C. Brouwer, ceramist 

te , getiteld:  praatje over Bouwaarde-
werk en /lonwbirldtcerk'', toegelicht met lichtbeelden. 
4. Ballotage van den heer  J. J.  lellentloorn, architect te 
Amsterdam, thans buitenlid, voorgesteld als gewoon lit l 
tloor  de heeren G.J. s en J. g Jr . 

 en Sluiting. 

. Ons Bestuur  is als gewoon-lid toegetreden tot tic Ver 
eeniging „ t Nederlandsch . 

. ()ns Bestuur  verzond de volgende adressen : 
 Aan de Provinciale Staten van Zeeland. 

 let Bestuur  van het (Genootschap „Architectur a et Ami-
citia"  te Amsterdam verzoekt w college hierbij  met 
den meesten aandrang de voordracht van Gedeputeerde 
Staten Uwer provincie tot vaststelling eener  Verorde-
rin g tot het weren van inbreuken op natuurschoon aan 
te nemen. t Bestuur  voornoemd, 
Amsterdam, u>.g.  A  Voorsitter. 

 w.g.}.  Secretarisa.i. 

 Aan Zijn e Excellentie den r 
van Binnenlandschc Zaken. 

(reeft eerbiedig te kennen het Bestuur  van het (renoot-
schap ..Architectura et Amicitia "  te Amsterdam, in op-
dracht van zijne  Gewone g ge-
houden op  November
tlat het zeer  wenschelijk moet worden geacht het Bouw-
kunstontlerw ijs in Nederland te verrijke n met een leer-
stoel in Stedenbouw en Stadsuitbreiding en dezeleerstt >el 
te stichten in eene groote stad ; bij  voorkeur  te Amster 
dam in verband met de in voorbereiding zijnde reorga-
nisatie en uitbreidin g der s Academie van Beeldende 

n altlaar. 
Waar toch tlit onderwerp bij  dc tegenwoordig velerzijtls 
aan dc orde zijnde vraagstukken betreffende volkshuis 
vesting en stadsuitbreiding moet worden betrokken ; 
waar  toch de wet tie gemeenten met meer  tlan

inwoners de plicht oplegt uitbreidingsplannen vast te 
stellen; 
waar  de toename van het verkeer  in de grootere ge-
meenten met gebruikmaking van hedendaagsche ver-
voermiddelen, en tic eischen nopens hygiëne gesteld 
tengevolge van het huidig inzicht, verruimingen in de 
oudere steden en in niet-moderne stadswijken nood 
zakelijk maakt; 
waar  bovendien bij  de behandeling dezer  onderwerpen 
meer  en meer  de nadruk wordt gelegd, naast dc eischen 
der practijk , op de eischen nopens den welstand en 
vooral het eerbiedigen van aanwezig merkwaardig 
stadssehoon op den voorgrond treedt; 
waar  verder  erkend moet wortlen tlat het onderwerp 
Stedenbouw en Stadsuitbreiding tot heden in ons land 
nog slechts een gering onderdeel uitmaakt van het leer-
programma van een op particulier  initiatie f opgerichte 
Cursus voor  Voortgezet-en t r 
richt ; 
daar  moet tevens erkend worden dat de instelling eener 
leerstoel in Stedenbouw en Stadsuitbreiding eene drin -
gende noodzakelijkheid is geworden. 

n waarom het Bestuur  voornoemd Uwe Excel-
lentie met nadruk verzoekt te willen bevorderen dat een 
leerstoel als voren bedoeld gesticht worde. 

't Welk doende, doet ( dj  wel! 
t Bestuur  voornoemd. 

Amsterdam, w.g.  Voorzitter, 
Nov.  w.g. Secretaris, a.i. 

 Aan den (Gemeenteraad van Amsterdam, 
(leeft eerbiedig te kennen het Bestuur  van het Genoot-
schap „Architectur a et Amicitia" , in opdracht van de 

 Gewone g gehouden op
November  j.l. ; 
dat het wenschelijk moet wortlen geacht voor  Uwe 
(iemeente een algemeen uitbreidingsplan vast testellen; 
waarbij  zonder  te veel in détails te treden aangegeven 
wordt welke beginselen de uitbreidin g Uwer iemeente 
moeten beheerschen en op welke wijze tlie beginselen 
moeten wortlen toegepast; evenwel het onderwerp zoo-
wel in aesthetischen als in practischen zin behandelend ; 
tlat andere gemeenten, waaronder  's-( rravenhage, heb-
ben gemeend haar  belang het best te dienen tloor  aan 
een architect bij  keuze het ontwerpen van hare uitbrei -
dingsplannen op te dragen; 
dat tl aa ren tegen onderscheidene steden in het buiten 
land, waaronder  Berlijn ,  lusseldorl en Antwerpen,door 
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uitnemend geslaagde openbare prijsvragen zich het be-
zit van hare uitbreidingsplannen hebben verzekerd ; 
tlat tie meerderheid van voormelde g 
van meening is dat laatstgenoemde handelwijze tot het 
beste resultaat zoude leiden. 

n waarom het Bestuur  voornoemd Uwen d 
met nadruk in overweging geelt te willen bevorderen 
tlat een goed plan voor  de uitbreidin g van Amsterdam 
tot stand kome. 

't Welk doende doet ( dj  wel! 
t Bestuur  voornoemd. 

Amsterdam. w.g.11- A.J- ,  'oorsitter. 
 Nov.  w.ii-). , Secretarisa. /'. 

1 Y. ( ', 1 .\< N loa

< >p de prijsvraag voor  het ontwerp van een kalender  zijn 
 antwoorden ingekomen onder  tie navolgende motto's : 
. o Sepia. o Cliche. o Van Z tot Z. 

o in 't avonduur. o
Al s buitenlid is tot het (ienootsehap toegetreden de heer 
G. , Ambtenaar  bij  het - en Woningtoe-
zicht te Btissum. 

G . Secretaris a. i. 

G . 
Van den r  mochten wij  het manuscript 
zijner  in het (ienootsehap gehoudene voordracht: „d e 
Architecten het woningvraagstuk"  ontvangen, dat, we-
gens plaatsgebrek, nog ééne week moest blijven liggen. 

. 
Nu in het verslag der .Se ledenvergadering o.m. ook 
het door  mij  in overweging gegeven denkbeeld gerele-
veerd wortlt , n.l. om de functie van den -Algem. Admini -
strateur  nader  te regelen, stel ik er  prij s op, nog vóór de 
behandeling der  dooi- mij  ingediende voorstellen op een 
der eerstvolgende vergaderingen, te verklaren, dat de 
woorden: „du s een gesalarieerd bestuurslid"  niet run 
mij ziin. Wellicht zijn ze door  een ander  geuit. 

 > 1 T 
oi'  ni'. „ E "  T E , Apri l
1 Vervolg van pag.
Na de studie van de ruimtewerking, van verhouding, 
vorm. kleuren licht, komt die van het dootle materiaal en 
zijn bewerking aan de orde en zijmaggeldenalseen vol-
gende grondslag, waarop de interieurkunst wortl t opge-
bouwd. t de kunst de slavin moet zijn van de materie 
is zeker  te veel gezegd, maar  tlat de materie en haar  be-
werking van grooten invloed zijn op de kunstprestatie 
kan moeilijk ontkend wortlen. t materiaal te kennen, 
naar  zijn aard te behandelen en naar  de goede regelen 
van het ambacht tot een technisch-constructiel geheel 
samen te stellen en op te houwen, is een zaak van het 
hoogste belang en ei'  is moeielijk een goede interieur-
kunst denkbaar, die niet in een zuivere ambachtskennis 
haar  steun en wortel vindt. r  het staat aan het juist 
cn oordeelkundig inzicht van den interieur-kunstenaar 
om te weten en te voelen hoever  de invloed van het ma-
teriaal en zijn bewerking mag gaan, want de grens, waar 
tle teclinisch-constructieve vorm raakt aan tien aestheti-
schen vorm, is niet met wiskundige zekerheid aan te 
geven. t verstand eischt wel eens waar  het gevoel 
niet wil cn het gevoel wil wel eens waar  het verstand 
zwijgt. Een verstandskunst is onbestaanbaar  en een 
kunst, die los is van elk verstand, heeft geen levens-
kracht. Verstand en gevoel zullen dus samen moeten 

gaan, en wel in dien  dat de interieurkunstenaar  zoo 
innig doordrongen is  aard  zijn materiaal
van den juisten technisch-constructieven opbouw, dat hij 
reeds in  eersten opzet, als  vanzelfsprekend iets, 
tli t materiaal en tlezen technisch-constructieven opbouw 
in zijn aesthetischen vormopbou w opneemt en verwerkt, 

 beide als het ware gelijktijdi g geboren worden. 
Zij n schepping zal dan niet zijn een stuk kunst, tlat ook 
wel geconstrueerd kan worden, evenmin een construc-
tie, waaraan ook wel een kunstkarakter  verleend kan 
worden, maar  een wél gebouwd en schoon organisme, dat 
wél gebouwd is, omdat het schoon is, en schoon, omdat 
het welgebouwd is, en waaraan elke bijgedachte aan 
iets, dat er  later  aan toegevoegd zou kunnen zijn, ten 
eenenmale ontbreekt. 
En als laatste grondslag van de moderne interieurkunst 
kan de bruikbaarheid genoemd worden. Alles, wat zich 
in een interieur  bevindt aan gebruiksvoorwerpen, heelt 
een gebruiksdoel en het ligt voor  de hand dat een voor-
werp met een gebruiksdoel ook zoo goed mogelijk aan 

 doel zal moeten beantwoorden. s in het feit tlat 
een gebruiksvoorwerp den aard van het gebruik op het 
eerste gezicht verraadt, ligt iets tlat aangenaam stemt, 
iets tlat omtrent de bedoelingen het karakter  van het voor-
werp geruststellend werkt, cn waar  nu tlit gebruik  de 
gebruiksvoorwerpen uit het interieur  zoo goed
lijk s terugkeert, daar  is ook het goede, gemakkelijke en 
geriefelijke gebruik een zaak van groot belang en van 
verre strekking. n het in de hoogste mate voldoen aan 
de eischen van het gebruik ligt zelfs iets, tlat aan de 
schoonheid grenst en de meest treffende voorbeelden 
hiervoor  zijn zeker  wel die gebruiksvoorwerpen, welker 
vormen alleen door  het doelmatig gebruik zijn ontstaan, 
maar  waarbij  tleze gebruikseisch tlan ook op  meest 
directe  zakelijke wijze, tloor  een jaren- soms eeuwen-
lange  van dat gebruik, is opgelost gewor-
den. e uiterst doeltreffende en daarom bijna schoone 
gebruiksvormen kan men, waar  het oude voorwerpen be 
trett , vinden  tal van werktuigen van den land- en 
scheepsbouw, en waar  het nieuwe voorwerpen  bij 
tal van machines. 

Niet dus in een ongebreidelde fantaisie is  grondslag 
van de moderne interieurkunst te zoeken en evenmin in 
den namaak van  eenmaal reden van bestaan had en 
schoon was. e grondslagen van de moderne interieur-
kunst liggen in  studie van de ruimtewerking, in die van 

 verhouding, den  de kleur  en het licht, 
in de kennis van het materiaal, in den ambachtelijk zui-
veren opbouw, in  soliditeit en de bruikbaarheid en 
eindelijk,en niet het minst, in de studie van het eigen leven. 
1  arbeid onzer  voorouders ons daarbij  zeer  veel 
kan leeren zal wel altij d een groote waarheid blijven, 
maar  dan zal tleze arbeid voor  ons een les moeten zijn 
hoe in bepaalde tijden, onder  bepaalde omstandigheden, 
door  bepaalde menschen soms zeer  mooie dingen konden 
worden gemaakt en hoe dus ook wij , andere menschen, 
in andere tijden en onder  andere omstandigheden moeten 
trachten desgelijks te doen. 
Nu de beteekenis van de interieur-en meubelkunst als 
stemmingskunst is genoemd en op de grondslagen van 
de moderne interieur- en meubelkunst is gewezen ge-
worden, zal ook als vanzelf, zij  het tlan ook zeer  in het 
kort , de verhouding van het publiek tegenover  deze 
kunst en den  en, in verband daar-
mede, die van den kunstenaar-ontwerper  tegenoverden 

 sprake dienen te komen. 
t publiek weet ternauwernood dat er  een interieur

meubelkunst is  heeft dus al even weinig begripervan 

A 

X

tlat  kunstenaars zijn, die zich hiermede bezig houden. 
Waar het zich nog eenig denkbeeld heeft gemaakt van 
de inrichtin g van een interieur ,  is het
van meening tlat  bouwmeester, die het ontwerp voor 
het huis heelt  is 
om den inhoud van het interieur  te scheppen, of, wan-

 het tleze meening niet is toegedaan, tlan is het 
 tlat de groote  zijn, 

om aan  eischen  een  inhoud van 
het interieur  te voldoen. 
Wat nu de bouwmeester  betreft gelool ik niet aan de 

 te kort te doen als ik beweer  tlat ons
land vele bekwame architecten rij k is, die uitstekend een 
huis kunnen bouwen, en zelfs enkele, die de bouwkunst 
als kunst begrijpen en wier  bouwkunstige werken als 
kunstwerken  hebben.  evenmin zal ik 
bezijden de  zijn wanneer  ik zeg, tlat er  onder 
deze bouwmeesters  zeer  weinige zijn, die de meu-
belkunst beoefenen en haar  machtig zijn. r  al
dikwijl s zijn de bouwmeesters de meening toegedaan, 
dat zij  zich in tlezen zin bewegen, wanneer  ze hun bouw-
kunst op de meubelkunst overbrengen en toch is dit 
onjuist. - en meubelkunst hebben, als loten
eenzelfden stam, vele punten van overeenkomst,
bij  al tleze overeenkomst zijn ze toch in  aard
zóó verschillend, tlat maar  zelden in één persoon de 
gaven voor  beide in gelijke mate vereenigd wordt 

 let kan natuurlij k niet in tic bedoeling van 
tli t artikel liggen optie overeenstemming en het verschil 
dezer  kunsten  in te gaan, maar  wellicht is het toch 

goed eenige punten aan te geven, waarin bouwkunst en 
 v.m  afwijken. Zij  zijn o.m.  vol-

gende : 
a. Aan een gebouw neemt elk deel zijn vaste  in 
het geheel in, terwij l het mobilair  van een interieur  uit 
vele losse deelen bestaat, die zoowel in het geheel als 

 tot hun recht zullen moeten komen ; 
 beschouwer neemt ten opzichte van het gebouw 

een ander  standpunt  dan ten opzichte van het mobilair , 
waardoor  de werking der  massa's, der  vormen en dei-
details een antlere zal zijn. Terwij l het gebouw zich in
tempo's laat beschouwen n  als  als een uit 
verschillende grondlichamen opgebou wde samenstelling 

 een in details  reeks grondlichamen. 
 het meubel zich ineens zien. in zijn hooftlopbouw en 

in zijn
c:  let meubel komt tloor  zijn dagelijks gebruik zóó dicht 
in aanraking met den mensch  het menschel ijk lichaam 
 het sterkst is dit het geval bij  de zitmeubels 1,  het zich 

in veel sterkere mate, dan tlit bij  het gebouw het
is, bij  den schaal van den mensch zal
hij  een gebouw nog een absolute en een betrekkelijk e 
schaal denkbaar  is, daar  is  het meubel slechts één 
schaal mogelijk en wel zulk eene. tlie in tlirek t verband 
staat met de afmetingen en de
van den mensch. 
d: t gebouw wordt anders verlicht tlan het meubel. 
Terwij l het gebouw, tenminste op driekwart  zijn 

 zonlicht kan  krijg t het meubel 
zoo goetl als nooit zonlicht, meestal teruggekaatst licht 
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en bovendien kunstlicht. e werking van het licht me1 

het oog op de kleur  en de schaduwwerking is dus bij  een 
gebouw anders dan bij  een meubel, 
en c: e begrippen „dragen"  en „gedragen worden" 
zijn bij  een gebouw uit een teohnisch-constructief oog-
punt anders gesteld dan bij  een meubel. t meubel 
heeft zijn eigen samenstelling als meubel, in verband 
met het materiaal hout.  let meubel is geen klein bouw-
werk. 
Zells zijn er  in de kunst van houtbewerking nog drie gra-
den te onderscheiden, die elk hun eigen eischen stellen, de 
timmerkunst, de schrijnwerkkunst cn de meubelkunst. 
Een moeielijke vraag zou nu nog kunnen zijn bij  wien 
eigenlijk het schrijnwerk van het interieur  behoort, bij 
den bouwkunstenaar  of bij  den meubelkunstenaar, liet 
schrijnwerk van het interieur  i zoldering, wanden en vloer 
ren) wordt gewoonlijk door  den architekt ontworpen, 
maar  is meermalen niet geschikt om als omlijsting van een 
ameublement te kunnen dienen. t is  vrijwel on-
mogelijk, wanneer  de architect zich niet een juist denk-
beeld heelt gemaakt van het mobilair  dat in het vertrek 
zijn plaats/al kunnen vinden, en zelfs wanneer  dit wel het 
geval is, zal het nog zeer  moeielijk blijven de noodige 
overeenstemming tusschen de binnen-architektuur  en 
het mobilair  tot stand te brengen, wanneer  het ontwerp 
van beide niet van dezelfde hand is. Bij  huurhuizen, in 
welker  vertrekken steeds andere meubels geplaatst wor-
den, is het natuurlij k dat de architect de binnenruimte 
schept, die zich zoo goed mogelijk voor  velerlei inrich-
ting moet leenen; maar  waar  het gaat pm een stijlvoll e 
binnenruimte, die aan tien bewoner  en eigenaar  een heel tl 
van een harmonisch geheel zal hebben te geven, daar 
zullen de binnenarchitectuur  en het mobilair  niet van 
elkaar  gescheiden kunnen worden en ligt het, dunkt mij. 

op den weg van den interieur- en meubelkunstenaar  om 
beide te ontwei-pen. 
En wat nu de groote meubelmagazijnen of werkplaatsen 
betreft, waar  het publiek de inrichtin g zijner  kamers 
bestelt en uit tic vele modelkamers zijn keuze doet ol 
een keuze samenstelt, — de ervaring leert tlat deze 
meubelmagazijnen en werkplaatsen meermalen uitste-
kend geconstrueerd werk voortbrengen, maar  tlat de 
kunst bij  tli t werk ook heel dikwijl s zoek is, wanneer  men 
tenminste onder  kunst datgene wenscht te verstaan 
w;it boven ills zoodanig is aangeduid geworden. Slechts 
waar  deze magazijnen of werkplaatsen samenwerken 
met een interieur- en meubelkunstenaar  en tlit komt 
enkele malen voor  daar  is de weg geopend om tot een 
zuivere interieur- en meubelkunst tc kunnen geraken en 
zelfs zou tleze kans ook daar  kunnen bestaan waar  de 
fabrikan t interieur  en meubelkunstenaars in zijn dienst 
heelt, wanneer  hij  dan aan tleze zooveel ruimt e van be-
weging zou kunnen laten, als de kunstenaar  behoeft om 
kunst te kunnen geven. r  dit geschiedt veelal niet, 
want de fabrikant richt zich naar  de luimen van het 
publiek en het publiek is een slechte raadgeefster  in 
kunstzaken. Zoo wortlt dan een mistoestand geboren en 
de interieur- en meubelkunst is er  de dupe van. 
Waar er  echter  interieur  en meubelkunstenaars zijn, 
tlie zelfstandig arbeiden of, in rovalcn zin, samen 
werken met tien fabrikant-uitvoerder , daar  bestaat de 
mogelijkheid tlat iets voortgebracht wortlt hetwelk én 
uit een aesthetiseh én uit een technisch oogpunt kan 
worden aanvaard en tiaar  ligt het dan ook voor  de hand, 
dat elk van de voortbrengers zich datgene van de eer 
van dezen arbietl ziet toegewezen, waarop hij  door  zijn 
daadwerkelijken arbeid aanspraak mag maken en 
waarvoor  hij  aansprakelijk gesteld kan worden- Zoo 

 U A 

komt tlan de eer  van het ontwerp aan den kunstenaar-
ontwerper, die van de technische uitvoering aan den 
fabrikant-uitvoerder . En waar  men nu mocht vragen of 
dit alles niet van zelf spreekt en of de een zich mis-
schien den arbeid van tien ander  zou willen toeeigenen, 
daar  moet het antwoord helaas zijn dat dit meermalen 
aldus is en dat lang niet altij d aan den ontwerper  van 
een stuk toegepaste-kunst, dus aan hem ol haar, wiens 
geestesprodukt door  het kunstgehalte in de eerste plaats 
zijn waarde heeft verkregen, de eer  van het ontwerp 
wordt gegund en maar  al te dikwijl s voor  tic ontwerpers 
worden aangezien, tlie aan tli t ontwerp part nog deel 
hebben. 
Bij  tie in zending vande„( ïroep van Nederlandsche -
nijveren"  op de l e Exhibition' '  te n is 
gepoogd in tli t opzicht een zuivere toestand te scheppen 
door  én den kunstenaar-ontwerper  én den fabrikant-uit -
voerder  in hun rechten te erkennen. Waar de tentoon-
stelling eene kunsttentoonstelling wilde zijn, lag het ook 
voor  de hand dat zij, die tleze kunst het aanzien hadden 
gegeven, dus de kunstenaars-ontwerpers, de voorberei-
ding, tien opzet en de leiding van de expositie in handen 
hielden. Waar het de bedoeling was een aantal interieurs 
te scheppen, die een zooveel mogelijk harmonisch geheel 
moesten vormen, daar  was het natuurlij k dat het aantal 
deelnemers werd beperkt en dat zich zooveel mogelijk 
diegenen aansloten, waarvan men mocht verwachten 
dat hun arbeid, hoe persoonlijk ook, zou zetelen in zekere 
algemeene beginselen op aesthetiseh en constuctief ge-
bied, die door  dezen krin g als juist en goetl worden aan-
vaard. Op tleze wijze zou het mogelijk zijn tien vreem-
deling een zoo zuiver  mogelijk beeld te geven van een 
deel der  Nederlandsche N'ijvcrheidskunst.  )at tli t beeld 
niet volledig zou kunnen zijn lag dus voor  de hand, maar 
beter  een onvolledig, maar  zuiver, beeld tlan een volle-
dig en onzuiver  exemplaar.  >at zelfs deze poging in alle 

opzichten zou slagen was niet te verwachten, maar  het 
vele goetle in tic poging is toch niet onopgemerkt voor-
bij  gegaan. Ook waren de omstandigheden den expo-
santen niet bepaald gunstig.  )e voorbereidende arbeid 
werd in zeer  korten tij d verricht , tie plaatsruimte 
maakte de indetiing niet altij d gemakkelijk, de kosten 
moesten door  enktien wortlen gedragen, de moeite en 
zorgen waren zonder  tal. Toch trok de inzending de 
aandacht van vreemdeling en landgenoot door  zijn 
stemming en door  zijn beschaafd karakter . e groote 
werkkracht die noodig was voor  het voorbe reiden, 
uitvoeren en leiden der  tentoonstelling van „Neder-
landsche Nijverheidskunst"  <>p de l e Exhi-
bition"  te n is uitgegaan van den interieur- en 
meubelkunstenaar  W. Penaat te Blaricum, die als Voor-
zitter  van de „( iroep van Nederlandsche " 
was opgetreden. e zeer  vele, en niet altij d aantrek 
kelijke, werkzaamheden van het Secretariaat werden 
vervuld door w B, Bake, sierkunstenares 
te Bloemendaal. terwij l het penningmeesterschap door 
ondergeteekende werd waargenomen. Aan de be-
slommeringen der  opstelling namen C. Oosschot, di-
recteur  van „d e Ploeg"  en . W. Penaat, directeur 
van „d e Woning"  in ruime mate deck e lijst van kun 
stenaars en kunstenaressen, welke de tentoonstelling 
door  hun arbeid mogelijk maakten, bevatten de volgende 
namen: w J. Q. van n Altenate Apel-
doorn (borduurwerk) , w B. Bake te Bloemen 
daal (batikwerk . . C. tie Bazel te Bussum(interieur 
en meubelkunst), . . Bouhuijs te r  (tapijten), 
W. C'. Brouwer  tc p (aardewerk . w 
W. n te Amsterdam illustratie . . Ellens te 
Noordwolde | vlechtwerk), w -
nius te  laaiicm i naaldwerk i, G. W. 1 lijsselhof te  laar 

m batikwerk) , . Eissenloeffel te Blaricum (metaal- en 
emailwerk). |. de Graaff te n meubelkunst), Th . v. 
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a te 's-Gravenhage (lithografie), C.J. e 
Gouda (aardewerk), Ch. Eebeau te m (damast), 
C. A. n Cachet te Weeland (interieur-en meubel-
kunst), . C. e te Scheveningen (meubelkunst), Jan 
de r  te Amsterdam (interieurkunst) , Eert Nienhuis 
te n in Westt alen (metaalwerk). w E. Nier-
strasz te Oosterbeek (naaldwerk), C. W . Nijhof l te Am-
sterdam (interieur- en meubelkunst), C. Oosscho, te Am-
sterdam (beeldhouwwerk), W. Penaat te Blaricum(inte-
rieur - en meubelkunst). w A. Philipse te -
lem  naaldwerk). w E. S. van a te Oos-
terbeek .naaldwerk), . n te  )e venter  (tapijten), 

. d t te n (decoratieve teekenkunst), 
(i . r  te Sloterdijk (litht igralie), A. P. Smits en . Eels 
te 's-( iravenhage (interieur- en meubelkunst) J. C. Veld-
heer  te n (houtsnede) en Tjipk e Visser  te Alkmaar 
(beeldhouwwerk). 

e enkele opgenomen illustraties (een meer  uitgebreide 
serie komt voor  in het plaatwerk „d e Architect" ) stellen 
voor: Schoorsteeninbouw van een zitkamer in eiken-
hout, ontworpen door . 1'. C. de l te Bussum, 
uitgevoerd door  de kunstwerkplaats „d e Ploeg" te 
Amsterdam; Woon- en Eetkamer  in Cuba-mahoniehout, 
ontworpen doorC. W. Nijhofft e Amsterdam, uitgevoerd 
door  de firma' s J. . g e\ Zn., J. W. G. e en 
door  A. E. v. d. Weij  te Amsterdam; Wandbekleeding 
in eternit en verschillende meubels, ontworpen door  C. 

n Cachet te Veeland: Eetkamer in Cuba-mahonie-
hout, ontworpen door  W. Penaat te Blaricum, uitge-
voerd door  de kunstwerkplaats „d e Woning"  te Am-
sterdam; Serre met rieten meubelen, ontworpen door  A. 
P. Smits en . Fels te 's-Gravenhage, uitgevoerd dooi-
de . Ned. k . van Vliet te 's-Graven-
hage ; n door  Jan de r  te Amster-
dam. C. W. Nniioi-i- . 

! - (>F B( ? 
n het „Bulleti n van den Nederlandschcn Oudheidkun-
digen Bond (5e jaargang, No. 5, October  schrijf t 

. C. e de Groot eenige opmerkingen*) aan-
gaande het verschenen werk : e voormalige Baronie 
van Breda"  door  Jan , waarin hij , behalve een meer 
critisch gedeelte aangaande teekeningen, betrekking 
hebbende op bovengenoemd werk, ook als inleiding zijn 
meening zegt over  de prioritei t der  Nederlandsche schil-
derkunst boven de bouwkunst, beeldhouwkunst en kunst-
nijverheid, wat we tenminste uit het volgende kunnen zien; 

 )r. Jan f beantwoord dit schrijven, waarin weden 
bekenden kunsthistoricus weer  voor  de zooveelste maal 

de lans zien breken voor  het goed recht der  bouw- en 
nijverheidskunst, wanneer  hij  schrijft : 

. 

Bij  de uitgevers Scheltema e\' s Boekhandel 
.  en Pu i .  verscheen in een 

band, aflevering  van de  Buitenplaat-
sen, Tuinen en  in Xcdcrland", met tekst van 

.

Gezien den betrekkelijk geringen prij s van het geheel, 
geeft dit werk veel (voor  zoover  we uit deze  eerste 
afleveringen kunnen nagaan), in tal van afbeeldingen, nu 
eens het bouwkunstig schoon, dan weer  meer  het schil 
derachtige op den voorgrond plaatsende. 
Wel hadden we gaarne gezien, dat de boekverzorging 
wat beter  geweest ware, daar  toch voorzeker  tegen-
woordig dit ook meer  en meer  een eisch wordt. e ver-
deeling n.1. van de illustraties ten opzichte van het papier 
is niet gelukkig te noemen, evenmin de verdeeling van 
het drukwerk van den tekst met de povere vignetten; het 
moge van ondergeschikten aard zijn, toch diene men er 
wel degelijk rekening mee te houden. 

e reproducties zijn over  het algemeen goed en met 
zorg gekozen. 
 )e teks, die voornaamlijk een kort en zakelijk historisch 

overzicht geeft, maakt hier  en daar  kleine escapades, die 
ons wel eens minder  geschikt voorkomen ; het „eigen-
aardig is het dat men juist in deze dagen de weg-ge-
pleisterde natuurkleur  van den baksteen weer  gaat 
waïirdeeren" , is iets, wat misschien een  jaar  vroeger 
waarheid voor d bevatte, thans is het minder  juist 
en ook minder  goed dergelijke beweringen te verkon-
digen aan het algemeen publiek, voor  wien dit werk toch 
meer  geschikt is dan voor  speciale kringen. r  het 
ligt niet tip onzen weg hier, waar  de tekst als een kleine 
beschrijving van historische feiten gegeven en in alge-
meenen zin juist is, in nadere beschouwing te komen. 
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 met toepassing der 
gewapend betonvoorschriften van het koninklij k insti-
tuut van ingenieurs door  B. A . V , civiel ingenieur; 
uitgever . J. V  Amsterdam. 
n gemakkelijk leesbare verhandelingen behandelt dit 
hoek wel ongeveer  alles wat een architect of teekenaar 

die zelf zijne gewapend betonconstructies wenseht te 
berekenen én te teekenen — van dit materiaal weten 
moet. e eerste afdeeling behandelt de eigenschappen 
van,gewapend betonen hare samenstellende materialen; 
de tweede afdeeling het wiskundige gedeelte, toegelicht 
met voorbeelden ; dc derde afdeeling tal van praktische 
zaken betreffende de uitvoering en de meest gebruikte 
constructies voor  fundeeringen, vloeren en trappen. 
Voor zelfstudie meenen wij  dit boek zeer  te kunnen aan-
bevelen, toegerust met eenige algemeene ontwikkeling 
en bouwkundige vakkennis beneyens eenige wiskundige 
kennis is dit boek — ook voor  jongeren — zeer  goed 
alleen door  te werken en kan het bij  het ontwerpen en 
berekenen der  gewapend betonconstructies steeds eene 
goede handleiding blijven. Van de figuren zijn eenige 
minder  goed geteekend of op te groote ofte kleine schaal 
gereproduceerd. 

Van de  )rukkers- en Uitgeversmaatschappij  C.
te m ontvingen wij  bundel  van Sprokkelingen 
op techuisch-hygiëuisc'h gebied, doorj .

 i. en bevattende: Bouwhygiüne, Woningbouw nul 
 cn  prij s f . 75. l van 

den schrijver  is het groote belang der  Gezondheidswet 
en Woningwet voor  de Volksgezondheid onder  dc oogen 
te brengen van diegenen, welken met die wetten in aan-
rakin g komen, te wijzen op de noodzakelijkheid van toe-
zicht op uitvoering van de bouwverordeningen alsmede 
op dc fouten in vele dier  verordeningen cn daardoor  dc 
volkswelvaart te verhoogen. e zijn pogen door  dit 
werkje vervult worden ! 

Beknopl leesboek voor den timmerman door , 
opzichter-teekenaar  i c klasse bij  P. W . en leeraar  aan 
„Concordi a "  en J. , leeraar  aan de am-
bachtschool, uitgave S. .  >u, Amsterdam, prij s 

ƒ 3 . —. Van dit boek zond men ons de eerste aflevering, 
bevattende: houtverbindingen, kozijnen met deuren en 
ramen, gerangschikt volgens de gebruikelijk metho-
dische volgorde. t eerste gedeelte ziet er  zeer  goed 
uit. e teekeningen zijn zeer  netjes en duidelijk , de taal 
eenvoudig. t geheel beloofd een goed leerboek te 
worden. n hoeverre het beter  zal zijn dan de bestaande 
werken zal later  te beoordcclen zijn. 

. 

n „Architectura "  van  November  1.1. las ik iets over 
„Boorpalen van gewapend beton". 1 )it zou een „nieuwe 
vinding''zijn , waarop door  de heeren de Waal en  lazcl 
holl a patent is genomen. 
k vermoed, dat dit patent nog niet verleend is en ook wel 
niet verleend zal worden. s is hiervaneen „nieuwe 
vinding"  m. i. geen sprake. 
Bedoelde fundeeringswijzc is niet anders dan hetgeen 
men reeds jarenlang kent onder  den naam van eene 
fundeering op putten; alleen is bij  het aangevraagde 
patent vermoedelijk de middellij n van de put iets kleiner 
gedacht dan gewoonlijk wordt toegepast. 
Om slechts e'én voorbeeld te noemen van een aldus 
uitgevoerde fundeering: de kaaimuur  langs den vis-

schershaven te . (ontworpen door  den ingenieur 
Sanders) waar  "geheel gelijksoortige putten als de in de 
patent-aanvrage bedoelde, zijn gebruikt. 

G.J. . i. 

. (  dc les in hydraulica). 
e dynamische druk in een buisleiding is grooter  naar 

gelang de snelheid der  vloeistof geringer  is. Wanneer, in 
verband met den vorm der  buis, de snelheid op eenig 
punt zeer  groot wordt, kan zelfs die druk negatiel wor-
worden, m. a. w. kan er  een zuigcting ontstaan. 

(Historisch). 
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e voorzitter, de heer . A. J. Baanders, opent met een 
woord van welkom de vergadering, deelt mee dat met 
het oog op de aangekondigde voordracht de volgorde 
in de agenda zal worden gewijzigd en geeft het woord 
aan den heer  Willem C. Brouwer  van p tot 
het houden zijner  causerie: „Een praatje over  Bouw-
aardewerk en . 
Na voor  enkele oudere leden het een en ander  opgediept 
te hebben uit zijne herinnering van voor  jaren, toen 
spreker  voor  't eerst in eene vergadering optrad, en wel 
in die van ons Genootschap, bracht hij  lof aan die jon-
geren welke zijn blijven pal staan voor  hunne pas ont-
loken beginselen, ook al werd hun het leven en het 
werken, nu juist niet zeer  gemakkelijk gemaakt. Vooral 
door  diegenen niet, die aan de allereerste uitingen dier 
jongeren onverwijld maarallerlei eischen gingen stellen, 
om van de kritie k en verdere bemerkingen niet te spre-
ken, welke amper te stellen zouden zijn aan een veel 

rijper e generatie. e jongeren begrepen al te goetl, 
zoo zeide Brouwer, dat waar  zij  stonden aan het begin 
eener  nieuwe beweging, van een nieuw tijdperk , dat dit 
begin onmogelijk zou kunnen hebben die rijphei d en 
bezonkenheid, die er  was bij  de genoegelijke sutlers der 
conventie. e gestreden strij d heeft ons leeren zien, 
heeft ons aan ons zeil teruggegeven en wij  hebben daar-
van weten parti j  te trekken. 
Evenals voor  jaar  zeide spreker, „kle i is klei en klei 
blijf t klei" , en gat van deze bewering in eenige zinnen 
explicatie, waarbij  de geaardheid van het materiaal en 
de zich daarnaar  regelende techniek als vanzelf op den 
voorgrond kwam. 
Een sprekend voorbeeld: „geef je een duw in de klei, 
dan ontstaan er  twee heuvels naast een kuil" , de eerste 
ontvangen licht; terwij l de tweede in schaduw komt te 
liggen. Ziedaar de grondgedachte vau het bouwboet-
seeren. 

t Brouwer, de man van het bouwaardewerk, warm 
voelt voor  onze baksteenarchitectuur', wie hem hoorde, 
kan 't getuigen. 
Na gewezen te hebben tip de eigenaardige wendingen 
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en vormingen welke onder  de juiste technische bewer-
king als van zelf onder  de vaardige hand ontstaan, her-
innert spr. er  aan dat het geboetseerde model, als die-
nende voor  het afgieten van meerdere exemplaren, ook 
door  dit feit sterk beïnvloed wordt. Zal nml. het produet 
zijn herkomst eeren, dan zal, zoowel de geaardheid van 
de klei als materiaal, en de eischen die dit materiaal aan 
zijn bewerker  stelt, de techniek van de verdere bewer-
king, d.i. „het afgieten"  tot uiting behooren te komen. 
1 )c gedachte „terugwerking ' uit de lossende mallen"  is 
onafscheidelijk verbonden met den vorm van elk product. 
n een groote serie projectiebeelden vertoonde de spr., 

al toelichtende, de talrijk e schoone voorbeelden van 
una-cotta-voorthrengselen van oud Noord . Van 
zelf spreekt dat een kunstenaar  als a a a 
in dit verband genoemd werd en zijn kunst vertoond in 
een aantal lichtbeelden. 
Terloops herinnerde spr. aan de eigenaardige, op zich-
zelf bizondere schoonheid van de zandsteen-versie-
ringen iler  lollandschc , welke beschouwing 
hem woorden als „fotografi e in steen"  in den mond gaf. 
Boetseeren was bootseeren, nabootsen.  )at werk, dat de 
kenmerken droeg van te zijn gemaakt in ateliers, bleef 
atelier-beeldwerk, dat wel vaak zeer  statuair, nimmer 
bouwkunstig was. Spr. trachtte aldus zijn gehoor  nader 

 brengen tot het begrip bouwbeeldwerk, zonder  zii h te 
 laten verleiden tot het spreken over  bouwaarde-

'i k alleen, waarna hij , dit spreekt immers van zelf. ge-
heel vervuld is. 

Om te komen tot  voortbrengselen van onzen eigen 
tijd , herinnerde spr.  het: „men moet het oude ont-
ginnen om het nieuwe te beginnen." m ook heelt 
hij  de talrijk e oude voorbeelden  zien, om op te 
merken, te vergelijken en betrekking' te zoeken; vervol-
gens een uitgebreide serie van  nieuwe en nieuwste. 
n de eerste plaats s werk aan het Vredespa-
leis,  in belangrijke mate  heeft

 werd  hij  is en,  is,
e bouwceramist zich heeft kunnen toonen in 

zijn prestaties.  talrijk e opgaven, verbonden aan 
deze veelomvattende opdracht, gaf hem daartoe de ge 
gelegenheid. 

e soliditeit van het  sommigen 
aanvankelijk vreesden, heeft in  omstandigheden 
bewezen buiten bedenking' te statin. 1 lat èn de prestaties 

s fabriek  practische bruikbaarheid
zijn product  moeilijke tijden vertrouwen hebben ge-
wekt, bewezen de collectie platen in de lantaarn en de 

 aan den wand,  détails van 
werken van onderscheidene architecten  heel ons 
kind. 

n moge van s materiaal denken wat men wil, 
men moge het mooi vinden of niet; een verblijdend teeken 
kan ieder  zien in het feit  onderscheidene Gemeente-
werken, de Spoorwegen en zelfs de s 
dezen arbeid waardeeren, getuige de talrijk e grootere en 
kleinere opdrachten waaraan werd voldaan. 
Ten slotte dient gewezen te worden op enkele voorbeel-

den viin kleur- en bewerkingsmogelijkheden welke in de 
zaal waren tentoongesteld, aantoonende dat de bouw-
beeldwerkproductie tot het leveren van groote verschei-
denheid in staat is. 
 le spreker  oogst applaus der vergadering. 1 )e voorzitter 

den spreker  dankend voor  zijne belangwekkende mede 
deelingen spreekt zijn bewondering uit voor  het bewon-
derenswaardig vele dat de heer  Brouwer heelt weten te 
bereiken op het gebied dat hij  nu een veertiental jaren 
geleden betrad en verheugt er  zich over  dat's heeren 
Brouwers streven waardeering vindt in een mate als 
waarvan het geëxposeerde,hedenavond blij k geelt. 

n herhaald applaus getuigt van de instemming der 
vergadering. 

t het oog op het gevorderd uur, de heer  Brouwer  nam 
den gehcelen avond in beslag, wordt de behandeling der 
agenda tot de volgende vergadering uitgesteld. . 

O N C E P T G

Contributie s 
Gebruik projectielantaarn, . . 

t kalender 
Subsidie V, en . B. O. . . . 

g 
Terug te ontvangen op het voor-
schot aan het plaatwerk „  le 
Architect" 
Weekblad Architectur a en
kosten redactie 

r 
Salarissen 

 isten bestuur. . . . . . 
n 

 'ort i en incasso 
Assurantie 

n 
k 

n 
e 

Prijsvragen 
Bibliotheek en leescirkel  . . 
Subsidie V . en . B. O. . . . 
Belastingen 
Aflossing leening

Afschrijvin g onkosten elfde 
lustrum 
Afschrijvin g oninbare contri-
butie 
Afschrijvin g bibliotheek . . . 
Nadcelig saldo 
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 le algemeene vergadering van aandeelhouders zal wor-
den gehouden Zaterdag den jcn 1 lecember 2 ten -
tore van de NA' , bovenvermeld, Parkzicht, -
straat te Amsterdam, des namiddags te 2 ure. 
Agenda: 
i e. Verslag van de directie omtrent de handelingen der 
vennootschap gedurende het algeloopen jaar. 

 Balans en winst- en verliesrekening. n 
liggen gedurende  dagen voor  aandeelhouders ter  in-
zage ten e van de Yennootschap. 
3e. Verkiezing van een Commissaris wegens periodieke 
aftreding van een door  het lot aan te wijzen lid van den 
raad van commissarissen.  le aftredende is terstond her-
kiesbaar. 

 Behandeling van eventueele voorstellen van directie, 
commissarissen en aandeelhouders. 
N. B. Voorstellen door  aandeelhouders te doen, kunnen 
dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij 
uiterlij k  dagen vóór het houden der  vergadering ten 
kantore der  vennootschap zijn ingeleverd. 

EEN G T O T  V A N S 
SC  l<»>N. 

 de heeren  >e  laas en  leusinkveld isonderstaand 
adres verzonden: 

Aan den d der  (ïem. Utrecht, 
Geven ondergeteekenden met den -sten eerbied te 
kennen ; 
dat zij  gelezen hebben de advertentie tot oproep der 
gegadigden voor  't sloopingswerk van de molens op't 
Paardenveld alhier; 
dat zij  in het Utr . Prov. en Sted. dagblad van Zondag 

 Nov. j.1. een uiteenzetting gegeven hebben vaneen 
nieuw stadsbeeld met het behoud der  bestaande molens 
voornoemd; 
dat zij  gelezen hebben het ingezonden stuk van een 
Utrechter, geboren in de schaduw der  bedreigde molens, 
voorkomende in de middaguitgave v. h. „Utr . Prov.en 
Sted. dagblad"  van  linsdag  Nov. j.1.; 
Geven den d in overweging b.v. door  een beton-
onderbouw met eenen spiraalvormigen opgang, (omme-
gang en voorzien van eenen gemetselden buitenmantel 
dc molens op zoodanige wijze toch aan hun doel te laten 
beantwoorden en waardoor  de omliggende heuvels ge-
slecht kunnen worden; 
dat zij  meenen te moeten verzoeken het sloopingswerk 
niet te laten gebeuren, maar  zulke maatregelen te nemen 
dat ile molens in het bestaande of toekomstige stadsplan 
blijven bestaan. 

(w. 

't Welk doende, 
. 1.1

het Adres genoemd, liggen ter 
) 

sloot zich bij  dit verzoek aan en 

 le twee dagbladen in 
lezing in de bibliotheek 

 let Utr . d s 
requiestreerde als

Aan Burgemeester  en Wethouders 
tier  (iemeente Utrecht. 

WelEd. (iestrenge  leeren ! 
t zij  ons vergund bij  en door  deze adhaesie te betui 

gentian het door  de heeren 1 leusinkveld en C.J, de 
s ingediend adres, betreffende de slooping der  mo-

lens de n en Zon"  en de ' aan't Paar-
den veld. 
Alhoewel in de g van  londerdag j.1. het 
besluit gehandhaald werd om tot slooping over  te gaan 
verzoekt het Utrechtsch kunstverbond Uw college de 
vergunning aan den in aan merk ing komenden inschrijver 
voorloopig niet te verleenen en alsnog in overweging 
te nemen of de slooping niet vermeden kan worden. 

t de meeste g namens het l'tr . -
verbond waarbij  aangesloten zijn: 

e Vereeniging tot Bevordering v. h. Vreemdelingen 
Verkeer  voor  Utrecht en omstreken ; 
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 )c Club van Utrechtsche leden van het Genootschap 
„Architcctur a cl Amicitia" ; 

t Schilder  Teekenkundig Genootschap t 
liefde; 

c Ned. Bond van Vakschoolleeraren en leeraressen; 
e j  tut Bevordering der t Aki . 

Utrecht; 
t Boellaerd Fonds; 

 )e Vereeniging tot Bevordering v. Beeldende n ; 
e Vereeniging' (ipenbare . 

 'oorsiiter,  >< 2e Schrijver, 
(w.g.) . A . . f?«'.,g.) . 

t het woningvraagstuk, lut vraagstuk omvattende in 
hoofdzaak de huisvesting van de arbeiders, immers 
het overgroote deel der  woningen zijn arbeiderswo-
ningen — hebben de architecten zich maar  zelden bezig 
gehouden. e huisvesting der  meer  vvelgestelden heeft 
zeer  zeker  meer  de aandacht der  bouwmeesters ge-
vraagd. Xaasi ik'  villa' s der  rijken , waren hit hunne 
kantoren e. el. hunne burchten — die de vaardige hand 
van de architecten vroegen. 
 >e stedenbouw is niet altoosonverschilliggadegeslagen 

door  de architecten, doch tijdens den opbloei der  steden 
in de laatste helft der  voorgaande eeuw en ook nu nog 
is van den invloed van waarachtige bouwmeesters, van 
kunstenaars, zoo goed als niets te bespeuren. Beziet 
men de uitbreidingen der  steden, de z.g. „nieuwe stad" 
van veh- fraaie oude hoofd- en provincieplaatsen in bin-
nen- en buitenland, dan gruwt men van den smakeloo-
zen stadsaanleg. En mocht hier  cn daar  iets beters tot 
stand zijn gekomen, dan is dit vooral te zoeken in en bij 
ile verkeerswegen en bijna nooit in de woonkwartieren. 
En op die uiterst leelijke en onoordeelkundig samenge-
stelde stratenplannen, zijn gebouwen opgericht, zoo sma-
keloos, zoo wanstaltig, dat het stratenbeeld slechts te 
verbeteren is door  algeheelen nieuwbouw. 
n ile laatste tientallen van jaren is men zich in Neder 

land naai'  duitsch model op de verfraaing der steden gaan 
toeleggen.  'lantsoencn. pleinen, verkeerswegen worden 
ontworpen, maar  weinig wordt rekening gehouden met 
de eischen aan woonkwartieren te stellen, de ontwer-
pers der  uitbreidingsplannen zijn maar  al te vaak in het 
geheel niet op dc hoogte van het woningvraagstuk en 
scheppen woonkwartieren, zonder  te weten, wat zulke 
kwartieren eischen. 

Toch moeten bij  het ontwerpen van uitbreidingsplannen 
in de allereerste plaats de eischen van „het wonen" 
gelden. All e andere eischen. die aan een uitbreidingsplan 
zijn te stellen, moeten zich aanpassen aan die eischen. 
n , vooral in de zich sterk ontwikkelde in-

dustrie-gemeenten, voelt men dat meer  en meer. n Enge-
land heelt men veel aandacht van overheidsvv egemoeten 
wijden aan de volkshuisvesting. e uitbreidingen van 
Engelsche gemeenten zijn maar  al te vaak leelijk, doch 
gaat men door  de woonwijken, dan voelt men wel dat 

t wonen"  niet onverschillig voor  de overheid is ge-
weest. Thans volgt men ook in Engeland d 
na, en aan tien uiterlijkc n stadsaanlag wordt mcerz.org 
besteed. Vrijwe l jaarlijk s worden er  prijsvragen voor 
arbeiderswoonwijken uitgeschreven en wordt het be-
kroonde plan bebouwd met een tentoonstelling van wer-
kelijk e arbeiderswoningen. Zij  die in de laatste jaren die 
woonwijktentoonstellingen te Sheffield, New-Castle 
Swansea hebben gezien, zullen moeten getuigen, dat het 

belang van goede, smaakvolle woonwijken in Engeland 
wordt gevoeld. 

e getrapte bouwverordeningen, de zone bouwveror-
deningen kunnen veel bijdragen, tot een goeden schoon 
uitbreidingsplan. ' tie architecten beschouwen de 
bouwverordening altoos meer  als een keurslijf , dat htm 
bewegen belemmert; maar  al te vaak zien zij  het belang 
van ' n verordening niet in cn trachten  niet ver-
beteringen in zulke verordeningen aan te brengen. 
'Toch zal het uitbreidingsplan en de bouwverordening 
tezamen, moeten bekeken worden. t te ontwerpen 
plan moet niet in het buis van de bestaande bouwveror-
dening gewrongen worden, neen de bouwverordening 
en het plan moeten zich samen ontwikkelen. 
Zal dus een architect medewerken aan een uitbreidings-
plan dan moet hij  de grondgedachten van tic bouwver-
ordening ernstig bestudeerd hebben. 
Om nu bij  tic hoofdstad te blijven, daar  zien wij, tlat tic 
architecten  tie uitbreidin g der  zeer  weinig in-
vloed hebben gehad. Alleen het plan-Zuid en  Trans-
vaalbuurt zijn dooreen architect ontworpen.  leze beide 
plannen van den heer  lerlage zijn bekend gem >eg. Naast 
tleze twee is er  nog een ontwerp, voor  een arbeiders-
buurt , van den heer  v. d. Pek. Andere plannen waar  in 
architecten gemoeid zijn geworden, bestaan er  niet. 
 let plan van deTransvaalbuurt heelt twee bouwveror-

deningen over  zich zien heen gaan. 't Past bij  beide, de 
bebouwing, die tic ontwerper  zich bij  het plan heeft ge-
dacht, is niet ontslaan.  )e heer  lerlage, doet verstandig 
die buurt niet te gaan aanschouwen. Tusschen  bebou-
wing cn het plan ligt niet het minste verband, 't s eene 
waarschuwing voor  tie uitvoering van andere plannen. 

t plan Zuid zal wei wijzigingen moeten ondergaan, 
een verband tusschen tlit plan en de bouwverordening 
bestaat niet. t men niet op, tlan zal bovendien een 
afgrijselijk e bebouwing daar  verrijzen. e Zuidelijk e 
uitbreidin g van de stad behoeft ook niet in hoofdzaak 
uit v ier-verdiepingshuizen te bestaan, er  kunnen tleelen 
worden ontworpen voor  drie-verdiepingsentwee-verdie 
pingshuizen, maar  dan moet de verkaveling, de wijze van 
bestrating e. d. daarmee verband houden. r  dan meet 
ook de Bouwverordening mede wijzigingen ondergaan. 

e constructie van lage bebouwing kan in tic Amster-
damsche verordening gewrongen wortlen, maar  met't 
oog op lage bebouwing is die verordening niet gemaakt. 
Bovendien zullen er  tlan in de Bouwverordening meer 
zones moeten worden opgenomen. Zullen de architecten 
eenigen invloed hebben op de uitbreidin g der  stad, dan 
moeten zij  op de hoogte zijn van veie zaken het woning 
vraagstuk bet rellende. 

Naast Zuiel en de 'Transvaalbuurt , leveren de Staatslie-
denbuurt en de e buurt afgrijzelijk e bebouwings-
plannen op.  let plan thans voorgesteld voor  de Spaarn-
dammerbuurt mist ook veel, dat schoon heet. r  de 
architecten hebben nooit hun stem verheven tegen vast-
stelling van zulke plannen, nooit hebben zij  getracht 
Amsterdam te bevrijden van de slechte stratenplannen 
met de vier-verdiepings-arbeidershuizen. Nooit hebben 
zij, krachtig hun geluid in deze aangelegenheden doen 
hooren. 
Ja, nu, in Oct.  op een vergadering te f 
gedurende de stedenbouwtentoonsttiling, is men blijk -
baar  onder  den geweldigen indruk van wat in e 
gemeenten is gedaan, wakker  geschud en heeft het 
 loofdhestuur  van de j  tot Bevordering der 

Bouwkunst het bekende adres (Zie Architectur a No.
en  aan den(iemeenteraad van Amsterdam.gezonden. 
 )ezeblijk van belangstelling komtfeitelijkettelijkejare n 

te laat. Behalve voorde e buurt zijn vooralle an-
dere stadsdeelen plannen reetls vastgesteld ol volgens 
dc kranten in voorbereiding. r  niettemin is het een 
verblijdend tecken, dat dc belangstelling van dearchitec-
t en gewekt is voor  tien modernen stedenbouw.  >enieuwe 
stad van Amsterdam, die jaarlijk s een 8ooo menschen 
moet opnemt n heelt zich in de laatste lotallen van jaren 
zonder  tie hooggewaardeerde belangstelling tier  bouw 
meesters ontwikkeld. 
Wat het houwen van de huizen zelf betreft; dit is maar 

 zelden door  een architect geschiedt. t over 
overgroote deel van tie woonhuizen van Amsterdam 
zijn eigenhouwers-huizen, gemaakt naar  ontwerpen van 
hongerlijdende projectenmakers. 
Vol illusie  dan  tloor  hen, die zich met het woning-
vraagstuk ingelaten hebben, het denkbeeld opgevat,dat 
de arbeiderswoningen, te bouwen tloor  li nivv vereenigin-
gen, krachtens de woningwet, opgericht moesten worden 
door  Architecten.'  >p een enkele uitzi mdering na, hebben 
tic Architecten eerst vv einig belangstelling v oor  dit denk 
beeld getoond. Zij  moesten er  „warm "  voor  gemaakt 
worden. r  het resultaat is, dat het overgroote deel 
der  woningen welke voltooid, of in aanbi W

of waarvan tic oprichting in voorbereiding is, door  archi 
tecten gebouwd of zullen gebouwd wortlen. Een betlrag 
van  a  millioen is daarmee gemoeid. 

t pogen om de Architecten bij  het woning vraagstuk 
te betrekken is echter  niet weinig liefde ontvangen. 
Een prijsvraag slaagde vrijwel niet, omdat men regels 
wilde toepassen, die in werking traden na het uitschrijven 
van de prijsvraag.  )c Architecten organisaties voelden 
niets voorliet terrein, tlat zij  konden veroveren. e bouw 
v an gewone woonhuizen, tot nu t'  domein van Jan p 
cn zijn maat, werd hen toegeworpen. Thans nog zijn de 
werkzaamheden der  bouwvereenigingen gering, maar 
die groeien meer  en meer. Als de ontwikkeling zich in de 
eenmaal ingeslagen weg voortzet, dan zullen tie bouw-
vereenigingen tic eigenbouwers gaan verdringen, cn tie 
bouwvereenigingen zullen meer  en meer  de hulp der 
architecten kunnen vragen. 

Algemeen begreep men in die dagen eigenlijk niet waar 
om liet ging, zelfs hoorde men wel eens: een winkelier 
moet  aan onze eischen voldoen bij  het verbouwen 
van zijn winkel, waarom nu die bouwvereenigingen
niet. Tii toch vele architecten hebben nooit arbeiders-
woningen gebouwd en nooit een studie van tic volkshuis-
vesting gemaakt. 

t optreden ontstemde zeer; thans echter  schijnen tie 
architecten, nu zij  tien omvang van het aantal qp te 
richten woningen gaan beseffen, zich wat vriendelijker 
tegenover  de bouwvereenigingen testellen. Vermoede-
lij k zijn er  ook, die het behing van eene goetle volkshuis 
vesting begrijpen en met liefde daaraan hunne krachten 
willen wijden. 
Er is thans een voorstel aanhangig om van gemeente-
wege  woningen te bouwen, 't s niet bekend of dat 
voorstel gunstig ontvangen zal wortlen. r  stelt eens 
dat dc gemeente er  toe overging van gemeentewege 
duizenden woningen te bouwen. Wat zou hier  een schoo-
ne taak voor  tal van architecten zijn weggelegd, immers 
deze duizenden woningen te doen ontwerpen door  een 
gemeentedienst zou onjuist gezien zijn, deze geweldige 
complexen woningen te doen bouwen naar  de opvatting 
van één architectenbureau zou niet bevredigen. 
Waarom niet eerst  prijsvraag uit te schrijven en dan 
de  of o beste inzenders plannen laten uitwerken .-

 opvatting' is niet nieuw, in 1 f bouwt de 
gemeente thans arbeiderswoningen met acht Archi 

tecten. Gemeentelijke controle is er  natuurlijk . Als dat 
ook hier  in Amsterdam was te bereiken, wat zou tlat 
niet uitstekend werken, op de scheppingskracht van 
vele architecten. r  tlan moeten de Architecten hun 
belang ook inzien en moeten zij  begrijpen wat de arbei-
dersklasse eischt en bekoorlijk vindt.  >an moeten zij  bij 
eventueele prijsvragen en bij  eventueele plannen niet 
wat een Zeeuw sche bi  noemt: n achtersten tegen 
tic kribben gooien". 
Behalve het belang, tlat de architecten dienen te stellen 
in de uitbreidingsplannen en in den bouw van arbeiders-
woningen is er  nog een derde punt; cn wel de arbeid van 
tic Schoonheidscommissie. 
Al s men ziet welke gevels, welke gebouw en, gebouwd 
zijn, die met den toetssteen tier  Schoonheidscommissie 
in aanraking' zijn geweest, dan staat men verstomd over 
tie slapte van dit College. 
Bovendien zijn er  uitbreidingsplannen, bijv . in de Trans-
vaalbuurt waarbij  bepaald is, tlat de gevels uit een
punt van welstand door  het gemeentebestuur  moeten 
worden goedgekeurd. e schoonheidscommissie ziet 
deze gevels niet, maar  dringt  niet aan  uitvoering 
van het desbetreffende t waarbij  dat straten 
plan i.- vastgesteld. 
 )e Architecten zouden moeten eischen grootere macht 

aan dc Schoonheidscommissie. r  uit te wijden over 
het nut van een instituut tlat in d Baube-
ratungssttile heet, is minder  gewenscht.  let goetl recht 
van zoo'n instituut zullen tic Architecten niet kunnen ver-
nietigen. e practij k in vele e steden doet zien 
wat te bereiken is. 

r  de Schoonheidscommissie kan met of zonder  1 >era-
tungsstelle zeer  veel schoons doen ontstaan. 
Als tic Architecten zich op het Woning-vraagstuk wer-
pen en het grondig onder  de knie krijgen, tlan zullen zij 
er  zeer  zeker  bevrediging in vinden en bovendien zullen 
zij  een goed en schoon werk verrichten. 

. 

t was in de  Gewone g op 
 Januari 1.1. tlat tic heer  A. r  over  bovenstaand 

onderwerp eene voordracht hield, die tic algemeene be-
langstelling had.  >e voorzitter, bij  ontstentenis van tien 
heer  Baanders leidde de heer  Walenkamp deze verga-
dering, verzocht toen tien spreker  zijn rede voor  ons 
orgaan te willen bewerken, aan welk verzoek thans 
welwillend is voldaan. 

r  volgt een kort verslag van de discussies 
waartoe deze voordracht aanleiding gaf. 
 )e voorzitter,den spreker  dankende, zegt dat de volks-

woningbouw inderdaad is in de handen van bouwers en 
speculanten; de architecten vv aren tot heden niet in staat 
tli t vraagstuk te beheerschen, werden daarin gehinderd 

 allerlei toestanden. 
 >e heer  Weissman zegt, tlat hij  den spreker  met genoe-

gen heelt gehoord. r  hij  meent, tlat de heer r 
te ver  gaat, wanneer  hij  den architecten alleen de schuld 
geeft van tic onbevredigende toestanden. Veel meer 
schuld treft de gemeentebesturen, wier  grondpolitiek 
tot dusver  een kruidenierspolitiek is geweest. 
Zelfs het gemeentebestuur  tier  hoofdstad vraagt nog te 
veel. hoe men uit tie beschikbare terreinen het meest 
onmiddellij k voordeel zal kunnen trekken.  )oor  die op 
vatting kwamen zelfs de meeste terreinen achter  het 

m in handen van speculatiebouwers.  leze 
heeren laten hunne ontwerpen niet opmaken door  archi-
tecten, doch wenden zich tot onbevoegden, die voor  /eer 
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weinig geld een ontwerp vervaardigen. Zulke ontwer-
pen komen dan bij  de schoonheidscommissie. n het is 
te begrijpen dat dit lichaam, al keurt het die ontwerpen 
telkens en telkens weder  af, toch niet kan bereiken, dat 
de opdracht aan goede architecten gegeven wordt, het-
welk de eenige waarborg /ou zijn voor  behoorlijke ont-
werpen, en. vooral, voor  behoorlijke uit voering daarvan. 
Van architecten, die werkelijk dien naam verdienen, 
kan niet worden verwacht, dat zij  onder  de markt zullen 
werken. Zij  zijn verplicht, zich aan de honorariumtabel 
te houden. 
Voor  de volkshuisvesting zou de gemeente Amsterdam 

 kunnen doen. vooral door  het geven van steun aan 
lichamen, die zich ten doel stellen, woningen te ver-
schaffen aan hen, die slechts weinig huur  kunnen betalen, 
en welke woningen dus minder  opbrengen, dan voor  het 
behoorlijk rentegevend maken van het besteede kapi-
taal wordt vereischt. 

t prijsvragen zal ten bate der  volkshuis vesting slechts 
dan iets bereikt kunnen worden, wanneermen zich houdt 
aan de regelen, door  de bouwkundige lichamen na veel 
overleg vastgesteld. s doet men tlit niet. dan zullen 
architecten „van fatsoen"  niet deelnemen. e 
mag van den architect niet geëischt worden. 

e voorzitter  herinnert er  aan dat de (iemeente in een 
opzicht wel medewerking verleend, dat is n.m.l. ten op-
zichte van de Vereenigingen die zich den Volkswoning-
bouw ten doel stellen. 

e heer  de r zegt, in verband met de opmerking 
over  het n als prooi van de eigenbouwers, 
dat er  van gemeentewege geen grond beschikbaar  is 
gehouden, alleen bestemd voor  den bouw van heeren-
huizen. 
Op 't , alleen bestemd als heerenhuizen-
kwartier , wordt nu door  de (iemeente ook al grond in 
handen van eigenbouwers gegeven. 

r  krijgen wij  toch zeker  geen goed stadsbeeld! 
Want de eigenbouwers die voor  zijn eigen voordeel 
bouwt) bouwt liever  huizen voor  meer  dan een gezin. Een 
dergelijk huis neemt moeielijk het karakter  van „heeren-
huis"  aan. 
Wat er  dan ook van het stadsbeeld op sommige deden 
van het n is terecht gekomen bij  de ge-
volgde regeling van bebouwing, kunnen wij  nu gaan be-
wonderen. Groote tweegezinswoningen met geport-
lande zijgevels naast kleinere eengezinswoningen. 

e (iemeente geelt den eigenbouwer, die grond aan-
vraagt, vóór dat hij  een lastgever  heelt, een onredelijke 
voorkeur  boven den architect, tlie alleen werkt in op-
dracht van een lastgever. 
 >e heer  Van der m zegt dat behalve het gemeente-

bestuur  ook het k zelve niet voorgaat en verwijst 
naar  de aanstaande museumuitbouw. Wat moet de eigen-
bouwer daarvan zeggen ? 

e heer . repliceerende, antwoordt den voor-
zitter  en den heer  Weissman dat naar  zijne meening de 
architecten buiten tlit onderwerp zijn blijven staan als 
gevolg van minder  krachtig georganiseerd optreden 
hunnerzijds. t tie volkshuisvesting prooi is van den 
eigenbouwer is het gevolg van tien heerschentlen volks-
geest, deels ook van de samenstelling der  overheid. e 
schoonheidscommissie zou zegenrijk kunnen werken, 

 moest dan echter  meer  macht hebben. 
Goedkoope woningen moeten er  zijn en moeten ge-
bouwd wortlen met overheidssteun; havens,hoogescho-
len, etc genieten ook dien steun. 
 )e heer  )e r  merkt nog op: 

t onjuiste is, dat de Gemeente zegt de „architect " 

niet te kennen. Voor  haar  bestaat er  geen onderscheid 
tusschen „architect "  en „eigenbouwer" . t is treuri g 
genoeg. n de architectenwereld zeer  sterk was 
(zooals de medische wereld) kon de (iemeente dit niet 
zeggen.  )e architecten hebben nog te weinig vakbegrip, 
omdat er  onder  de architecten nog te weinig werkelijk e 
architecten zijn. 
1 )e heer  Weissman meent, dat nog niet algemeen bekend 
is, hoe, ingevolge de Woningwet, het . onder  waar-
borg der  (iemeentcbesturen, geld voor  het bouwen van 
volkswoningen beschikbaar  stelt. r  tlit geld moet een 
behoorlijke rente opbrengen, en daarom is het niet moge-
lijk , woningen met zeer  lage huren, waaraan inde groote 
gemeenten de meeste behoefte bestaat, te bouwen.  )e 
gemeenten zouden hierbij  een subsidie moeten geven. 

e heer r  deelt mee, dat een dergelijk geval in 
voorbereiding is. . 

N EN . 
Nu het artikel Prijsvragen weder  op het tapijt is gebracht 
met de bedoeling in écn der  komende vergaderingen 
hierover  ernstig van gedachte te wisselen en het mij  als 
buitenlid niet mogelijk is tleze vergadering bij  te wonen, 
wenschte ik mijne inzichten aangaande het bovenge-
noemde hieronder  kenbaar  te maken. 
Zooals reeds door  anderen is geopperd acht ook ik een 
geheele omwerking van de voorschriften voor  het uit-
schrijven van prijsvragen beslist noodzakelijk, zullen zij 
doel treilen en populair  worden. 

s inziens >u hoiiftlzakelij k >p den v<lorgn>nd >cten 
treden de schets-prijsvraag en niet de volledig-uitge-
werkte, waarop in genoemde voorschriften te veel het 
zwaartepunt is gelegd. 
Zooals de opzet tier  voorschriften nu luidt , heelt men te-
veel vastgehouden aan de manier  van uitschrijven voor 
studie-prij s vragen door  Bouwkundige- Vereenigingen en 
heeft men te weinig rekening gehouden met de praktijk , 
waardoor  zoo menige prijsvraag is mislukt of niet aan 
de verwachting heelt beantwoord. 
Uitgewerkte-prijsvragen hebben hun nut voor  jongelui 
die stutleeren,doch voorden man in de praktij k is zoo iets 
een reden om tic oproeping voor  kennisgeving aan te 
nemen. 
leder  die met mij  destijds de tentoonstelling heeft bezocht 
van de honderde volledige plannen ingezonden optie 
prijsvraa g tot het verkrijgen van een ontwerp voor  één, 
zegge één, Vredespaleis, moet het met mij  betreuren dat 
hier  zooveel arbeid onvruchtbaar  is gebleven en men 
ril t bij  de gedachte aan het kapitaal dat is uitgegeven 
tloor  de gezamclijkc mededingers waarbij  de sommen 
uitgekeerd aan de prijswinner s een fooitje lijkt . e ge-
waarwordingen die men heeft opgedaan bij  het bezoek 
aan tleze tentoonstelling zou een heilzame remedie tl ienen 
geweest te zijn tegen het uitschrijven van uitgewerkte-
prijsvragen. 

t is dan ook geen wonder  dat de mededinging aan 
openbare prijsvragen niet zoo algemeen is als men tlit 
wel zou wenschen, daar  de bezwaren aan de mededin-
ging verbonden legio zijn. Een architect in dienstbetrek-
king kan er  niet aanmeedoendaarhemdentijdontbreekt 
en meestal ook het geld om, met weinig kans op succes, 
zich hulp te assumeeren ; een architect zontler  werk en 
zonder  kapitaal verkeerd bijna in de zelfde omstandig-
heden aangezien in vele gevallen het te leveren werk 
niet alleen door  hem zeifin tien bepaalden tij d kan worden 
afgewerkt; een architect met veel werk en die gewoon 
is zelf mede te werken verkeert in gunstiger  conditie 
doch heelt in de meeste gevallen wel wat beters te tloen; 

dan rest ons nog de architect met veel werk en die alles 
aan zijn personeel overlaat, tleze zou er  wel aan kunnen 
meedoen, in zooverre dat hij  zijn personeel aan het werk 
zet. e beide laatste categoriën vermeerderd met de 
kapitaal-krachtige architecten zijn tlan de eenige welke 
aan dergelijke prijsvragen kunnen mededoen, doch tic 
uitkomst heeft geleerd dat het niet vaststaat dat allen die, 
zooals boven gezegd is, kunnen, daarom ook willen. 
Terloops zij  hier  opgemerkt tlat een der  medewerkers 
aan de besloten prijsvraag voor  het h stad-
huis mij  eenige maanden geleden mededeelde met zijn 
ontwerp klaar  te zijn en dan nu ook het nutteloozeinzag 
om tlit ontwerp nu nog eens volledig uit te werken, doch 
het voorschrift is nu eenmaal zoo; de gemeente -
dam had zich veel kosten kunnen besparen. 
Neemt men hij  uitgewerkte prijsvragen nog in aanmer-
kingde omvangrijke taak welke bij  dergelijke prij s vragen 
voorde jur y is weggelegd en de hooge kosten voor  prijzen 
en premiën, tlan is het duidelijk dat dergelijke prijsvragen 
noch bij  architecten, noch bij  besturen, corporation ol 
particulieren populair  kunnen worden. 
Stelt men nu tegenover  de uitgewerkte-prijsv rattg de 
schets-prijsvraag dan springen dadelijk de vele voor-
deelen duidelijk in' t oog. 

Een schets-prijsvraag heelt alles voor: i< ieder, tij d ol 
geen tijtl , geld of geen geld, personeel  geen personeel, 
ieder  kan er  aan meedoen;  de mededinging is buiten 
kij f meer  aanlokkelijk' ; ,v de taak der  jur y is lichter, wijl 
elk ontwerp beknopter  en daardoor  overzichtelijker  is en 
ten 4' de kosten zijn geringer  en daardoor  het uitschrij -
ven van prijsvragen aannemelijker. 
Om nog eens op de prijsvraag  het h 
stadhuis terug te komen; wat had men 't zich toch veel 
gemakkelijker  kunnen maken door  het uitschrijven van 
een schets-prijsvraag, dan had men kunnen zien wie voor 
een ernstige mededinging in aanmerking zou komen, doch 
nu heeft men gedeeltelijk in 't duister  getast.  let is voor 
de stadhuis-commissie een heel zware taak geweest om 
de uitverkorenen uit te zoeken, van de e 
architecten vertrouwde men er geen een en heeft ze daar-
om twee aan twee gekoppeld - twee weten immers meer 
dan één,  op kunstgebied?)  )eze keuze heeft men zoo 
onverstandig gedaan dat men onder  meer twee heelt te 
zamen gevoegd die absoluut niet bij  elkaar  pasten, zoo-
dat de eene helft van zoo'n tweespan zich moest terug 
trekken ; doch degene waarop men dadelijk het allereerst 
't oog op had moeten laten vallen, als zijnde 'tdichtst 
nabij, aan dezen heeft men niet gedacht; waarschijnlij k 
zal de lezer  wel begrijpen tlat hiermede bedoeld wordt 
de  leer  van der , de e  'ri x de . 
 loc is 't mogelijk dat de stadhuiscommissie, waarin toch 

ook architecten zitting hebben, architecten heeft uitge-
noodigd waarvan men weet dat zij  verre ten achterstaan 
bij  antlere uitgenoodigden, alleen om het vas.gestelde 
getal vol temaken cn tlat men tlezen r  heeft 
vergeten. 

n verband met de ontwerpen voor f Gemeente-
gebouwen waarvoormen nu eenmaal om bizondere rede-
nen besloten heelt geen prijsvraag uit te schrijven doch 
toch ook wel eenige kunstwaarde mogen bezitten zou 
het m.i. toch wel gewenscht zijn wanneer  de betreffende 
besturen eens ernstig in overweging zouden willen nemen 
dergelijke werken op te dragen aan architecten welke 
de Prix e behaald hebben; tleze hebben toch blij k 
gegeven van een meer  dan gewoon talent, hebben tijd . 
moeite en kosten geofferd om tot bovengenoemde onder-
scheiding te geraken en het k heeft tloor  zijn jaar-
lijksche toelagen ook het zijne er  toe bijgedragen hen op 

een hoogeren trap van architectonische ontwikkeling te 
brengen. t behalen van den Prix de e zou meer 
tloel hebben en de gemeenschap zou van de gedane rijks -
uitgaven in esthetischen zin protüt hebben. 
Nu ik toch over  prijsvragen en m bezig ben en 
naar  aanleiding van de tentoonstcliingte p het 
maken van plannen voor  stadsuitbreiding weder  ter  tafel 
is gekomen, wil ik nog even releveercn dat in een der 
laatst gehouden vergaderingen van den n 
raad een der  leden voorstelde voor  de uitbreidin g der 
stad een volledig plan temaken, welk voorstel  mijn 
groote verwondering tloor  den Burgemeester, die al veel 
blijken heelt gegeven van een ruime opvatting en tien 
ernstigen wil heeft getoond m ook als woonstad 
vooruit te helpen, heftig werd bestreden. k komt 
ZEdelAchtb. hierop nog eens terug wanneer  zijne ziens 
wijze dooi goede voorlichting veranderd is. Zij n opvat-
ting is thans tlat men naar  behoefte een stuk grond in 
exploitatie moet brengen en daarop straten laat aan-
leggen zooals het nu eenmaal uitvalt in verband met 
hoofd verbindingswegen, stations, spoorwegen, havens 
en handels- en intlusterieele inrichtingen ; precies zooals 
het tot nu toe is gegaan en waarvan men de resultaten 
kan zien n.m. een traceering van wegen en straten waarin 
elke hoofdgedachte ontbreekt.  is er  een tij d geweest 
tlat men alles recht en vierkant maakte gevi ilgd tloor  een 
periode dat gebogen en schuin de boventoon voerde, 
doch aan een systeem dat zich aanpaste aan de hoofd-
vorm (een driehoek  van de outle statl heeft men blijk -
baar  niet gedacht. 

t het treurige resultaat dat met de uitbreidin g van 
m op tleze wijze bereikt is voor  oogen, kan het 

niet anders  ieder  gemeentebestuur  moet allengs door-
drongen worden van het besef dat het een gebiedende 
noodzakelijkheid is vooraf de lijnen der  tl wegen vast 
te stellen, opdat er  in de uitbreidin g hunner  stad systeem 
komt en een statl geen doolhof wordt. 

e had , niet alleen tloor  haar  rivier , doch 
 als Stad mooi kunnen zijn; stel u voor  een betrekkelijk 

kleine outle statl in driehoekvorm, met aan eiken hoek 
een hoofd- en kruispunt en dit geheel verder  uitgewerkt, 
zoodat het een geheel bleef en niet, zooals nu, een aan 
elkaar  gezette reeks van op diverse wijzen doorsneden 
kippen. 
()ok voor  plannen van stadsuitbreiding acht ik het uit-
schrijven van prijsvragen nuttig, als leidende tot de beste 
oplossingen.  )eoplossingen dienaangaandetinnen legio 
zijn en is het niet aan te nemen dat één persoon dadelijk 
de beste en schoonste oplossing op papier  bi engt, te meer 
men aan het reeds bestaande voor  een groot gedeelte 
gehouden is. 
Ondergeteekende acht het this zeer  gewenscht dat het 
uitschrijven van prij s vragen zooveel mogelijk bevorderd 
worde, doch dan alleen in den geest zooals hierboven is 
verdedigd. 

, November . . 

E . 

Bouwkundig vragenboek, bevattende vragen, opgaven 
en mededeelingen betreffende het  examen 
voor  Bouwkundig  ingesteld door  de . tot 
bevordering der  Bouwkunst, tevens te gebruiken als 
leiddraad bij  het geven van Bouwkundig ondervv ijs door 
C. Visser, adj.-insp. - en Woningtoezicht te Amster-
dam. Uitgave van . E. E. r  te 1 )eventer. 
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()m de eischen van een examen te leeren kennen, zich 
daarvoor  voorbereidend of iemand daartoe opleidend, 
heelt dit boekje zeer  ceel nut, daar  het beter  dan dc 
schriftelijk e opgave, de zwaarte van het examen weep 
geeft. I let is ilus ook niet moeilijk te profeteeren, dat deze 
uitgave zeer  licht zijn weg zal vinden en velen ook reeds 
aangestelde bouwk. opzichters, zal doen gevoelen, hoe 
veel ol hoe weinig, (?) zij  hun vak kennen. \ . II. 

G X -
G V A N GEBOUWEN , 

S F. G. , W . i. (Vervolg van blz.

a.

n worden in allerlei vormen gemaakt. r 
het aaneenzetten van meerdere leden vergroot men op 
eenvoudige wijze het verwarmend oppervlak, maakt 
men den radiator  langer, terwij l men voorts een keuze 
kan doen uit radiatoren waarvan deleden uit een of meer 
kolommen kunnen bestaan, zoodat de breedte verschil-
lende gekozen kan worden. 

n figuur  radiator  afgebeeld van Amerikaansch 
model met  kolomsleden.  >e totale breedte A is

. die vanó—  en  kolom radiatoren achtereen-
volgens  en  m.M. 

e hoogte tier  radiatoren wisselt tusschen  M . en 
 M .  loogere type maakt  m e n niet, o.a..omdat de lucht, 

terwij l zij  langs den radiator  opgstijgt, w a r n i e r e n war-
mer wordt en ten slotte te hoog in temperatuur  wordt o m 
nog voldoende warmte van het bovenste gedeelte van 
den radiator  op te kunnen nemen. t men meer  ver-
warmend oppervlak noodig, dan moet het aantal leden 
u orden vergn»>t. 

b.
n ribbenkachels) bieden veel verwarmend 

oppervlak in een klein bestek. 

n l lig.  worden gemaakt met een verwar-
mend oppervlak, dat varieert van 2 . tot . V, 
(). per . lengte. 

Illilililtllllliillllii 

s worden samengesteld uit daarvoor  spe-
ciaal gevormde ribbenbuizen, welke op elkaar  gestapeld 
en onderling verbonden worden, (lig. n plaats in 

den regel niet meer  dan o buizen op elkaar, omdat bij 
grooter  aantal de bovenste niet in voldoende mate warm-
te kunnen afgeven aan de reeds sterk verwarmde lucht. 
 )e lengte van een ribbenkachel varieert vano .tot 

. 

c.
 )eze toestellen leenen er  zich goed toe overeenkomstig 

de beschikbare plaatsruimte te worden gevormd. 
Pijpslangen worden in den regel van 1"  ol  buis ge 
maakt.  hier  legge men niet te veel pijpen boven cl 
kaar, daar  dan de Bovenste geen voldoende effect heb 
ben. (Fig. r  dan i M . dient men ze niet te 
maken. 
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 ingenomen door bovenomschreven verwar-
mingstoestellen. 
Natuurlij k speelt de prij s dezer  diverse typen van ver-

warmingstoestellen bij  het maken van een project een 
belangrijk e rol,terwij l voorts dc benoodigdeplaatsruimte 
van behing is. (>ver  dit laatste zullen  eenige aanwij-
zingen worden gegeven. 
Stel, wij  hebben bij  een stoom verwarming een verwar-
mingstoestel noodig van een bepaalde capaciteit. Welke 
plaatsruimte wonlt er  nu ingenomen, wanneer  wij  ach-
tereenvolgens radiatoren, ribbenbuizen ol pijpslangen 
kiezen. 
liet vvarmteafgevend vermogen van deze toestellen is 
niet gelijk, hetgeen zijn oorzaak vindt in de meer  of min-
der hooge oppervlaktemperatuur  en den meerol minde-
ren weerstand die tlit oppervlak aan de er  langs stroo-
mende lucht biedt. Zoo is natuurlij k de oppervlaktem-
peratuur  van een gladde pijp, waarbij  de stoom direct 
met alle deden van het oppervlak in aanmerking komt 
veel hooger  dan die van dc ribben van een ribbenbuis, 
die uit massiel gegoten ijzer  bestaan, en dus slechts door 
in wendige geleiding de warmte van de stoom ontvangen. 
 let warmteafgevend vermogen verhoudt zich ongeveer 

a l s volgt : 
Gladde pijpslang ; r l
m.a.w. een pijpslang met  -'. verwarmend oppervlak 
geelt evenveel warmte af als een radiator  met  en een 
ribbenkachel met . V. < >. 
Een pijpslang van 2 . bestaande uit  windingen boven 
elkaar  van  pijp wordt . lang, . hoogeno.oS 

. breed, beskuit dus een grondvlak van 2 . 
Een radiator  van 2 . bestaande uit  leden van
kolom en .  wordt . lang en -
breed (om dc voeten gemeten), beslaat een oppervlak 
van  -'. 
Een ribbenkachel van 2 . bestaande uit  buizen te 
samen . hoog. wordt . lang en . 
breed, beslaat dus een oppervlak van ruim 2dus per 

2 . een oppervlak van 2 . 
Bij  nagenoeg gelijke capaciteit en hoogte verhoudt zich 
de plaatsruimte als volgt: 

g van  pijp 
r 

l 
e radiator  neemt dus gemiddeld  ma 

in als de pijpslang en de ribbenkachel

 'armteafgifte der toestellen. 
n het algemeen is de warmteafgifte 
direct afhankelijk van het temperatuurverschil tusschen 
het warmteafgevend medium in het toestel en de lucht 
daarbuiten. j  de behandeling van de verschillende ver-
warmingssystemen zullen nadere aanwijzingen worden 
gegeven over  eenige coëfficiënten van warmteafgifte. 
 lier  zij  echter  vast dc aandacht gevestigd op eenige bij-

zondere invloeden, waardoor  de warmteafgifte wordt 
gew ijzigd. 
ie. r  de luchtsnelheid.  loe sneller  de lucht langs een 
verwarmingstoestel stroomt, hoe meer  warmte door  het 
toestel wordt afgegeven. 

r  den vochtigheidsgraad van de lucht. t toena-
me van de vochtigheidsgraad daalt de warmteafgifte. 

 )oor  den plaatsing van het verwarmingstoestel. 
Wanneer  de toestellen tegen de koudste wanden wor-
den geplaatst, is de warmtealgifte het grootste.  )it is een 
gevolg van de lagere temperatuur  van de lucht in de na-
bijheid van de koudste wanden. Vandaar  ook weer  de 
gunstige plaatsing van een verwarmingstoestel tegen de 
buitenwanden. 

r  omkleeding of bedekking der  toestellen. t 
het niet in den aard dezer  verhandeling, het uiterlij k 

2 . 

al zooveel plaats 
 maal. 

vim een toestel 

aanzien tier  verwarmingstoestellen te toetsen aan de 
eischen der  aestetiea, doch zij  alleen gewezen op het feit 
dat de verwarmingstoestellen en leidingen dikwijl s aan 
de directe waarneming worden onttrokken tloor  tie bij 
zondere plaatsing of door  ze te omgeven met de een of 
andere omkleeding. 
Aangezien dit punt van principieel belang is, zij  hierover 
nog een enkel woord gezegd. 
Geen aestetisch bevredigende oplossing is voor  een 
constructie te vinden, zonder  dat men zich vooraf een 
goed begrip heelt gevormd van haar  wezen. 
Eene inrichtin g voor  centrale verwarming is eene 
zoodiinige, waarbij  de warmte uit een elders gelegen 
bron wordt aangevoerd te gewenschter  plaatse. 
n beginsel vraagt centrale verwarminggeen plaatselijk 

zichtbare verwarmingstoestellen en wij  denken hij  de 
uitdrukkin g „centraal verwarmd gebouw"  eigentlijk al-
tij d aan een overal gelijkmatig verwarmd geheelen niet 
aan de gezellige schouw, waarvoor  men zich behaaglijk 
neerzet. 
Wanneer  de bouwkundige zich met tlit beginsel ver-
trouwd maakt, zal hij  zeker  voor  ieder  geval opli issingen 
weten te vinden, tlie niet in strij d zijn met het begrip 
„central e verwarming" . 

t een technisch oogpunt kan tegen dc omkleeding van 
verwarmingstoestellen geen bepaald bezwaar  worden 
gemaakt, mits men er  rekening mede houde, dat tie 
warmtealgifte al naar  den aard der  omkleeding sterk 
vermindert en dus tic groi itte der  verwarmingsti «estellen 
dienovereenkomstig vermeerderd moet worden. 

t een oogpunt van hygiene wordt tegen dergelijke om-
kleedingen wel geprotesteerd. Natuurlij k bieden om-
klcedingen veelal eene goede gelegenheid aan het stol 
om er  zich in op te hoopen, vooral doordien tlit voortdu-
rend door  de langs den vloertoestroomende lucht wonlt 
aangevoerd. 
Een doelmatig geconstrueerde, goed inwendig toegan-
kelijk e omkleeding kan echter  aan bezwaren ten opzich-
te der  hygiene in vele gevallen tegemoet komen. 
Ten aanzien van de vermindering der  warmteafgifte 
door  verschillende soorten van omkleeding is onze tot 
dusver  zeer  gebrekkige kennis veel verrijk t door  de uit-
komsten van eene geheel reeks proefnemingen, aan het 
laboratorium der  technische hoogeschool te Berlij n ge-
daan. 
Bij  de nadere bespreking der  warmtealgifte der  toestel-
len voor  stoom en waterverwarming zullen de cijfers 
dier  zeer  belangrijke uitkomsten worden medegedeeld. 

 „ H E E M S C I I l 'TT" . 

http://vano.60M.tot
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 lit artikeltj e in het „  Vatl."  trok mijne aandacht, temeer 
daar  ietier  onzer het idyllisch plekje kent, dat thans 

dreigt geschonden te wortlen  en tlan waarom . . . . .. om-
dat de Gemeenteraad van n geen gevoel voor 
kunst heelt . . . .. helaas, neen slechts uit zucht om 
dit schoons te willen vernietigen . . . . .. uit verkeerd be-
grepen machtsgevoel, uit het niet begrijpen hoe men iets, 
tlat hem in bruikleen gegeven is moet behandelen

t "  op zijn hoede zij! 
N . Zooals blijk t uit het in dit nummer voorko-
mend verslag van de vergadering van Zaterdag j.l . van 

"  heelt tli t onderwerp reeds een punt van 
bespreking uitgemaakt en zal getracht worden gelden 
bijeen tc brengen, teneinde dit monumentje te behouden. 
Wel goed overlegd door n 's gemeenteraad, die op 
deze wijze gratis een zijner  merkwaardigheden uit zijn 
vervallen toestand ziet herrijzen ! A. 11 

 > . 

Verleden jaar is mede door  ons genootschap een actie 
begonnen om te protesteeren tegen de ergerlijk e wijze 
waarop Ged. Staten de „Schapenduinen', ineen arbei-

derswoningbuurt trachtte tc herschapen. Volgens bo-
venstaand bericht uit het „N . v. d. "  vragen thans Ged. 
Stilten weer  verlof tot verdere bebouwing met een quasie 
belofte het een cn ander  te zullen aanpassen bij  het ter-
rein, doch inderdaad ons toeroepend: „Zi e eens hoe 
mooi het plantsoentje rond de huizen geworden is; als wij 
het weer  zoo tloen, dan zal men daar  toch zeker  wel niets 
op aan te merken hebben!"  't s te hopen; doch een oogje 
in 't zeil te houden zal toch zeker  niet ondienstig zijn. 

A . . 

t d van 1.1. n bevat het vol 
gend ingezonden stuk: 

 iets  moor het beste verminkt} 

 O  Voorzitter. 
J Secretaris. 
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 waarvoor in hot nieuwe project 
nergens plaats is aangewezen,

 Voorzitter. 

J , Secretaris. 
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wonlcn op G  te 
8  rik '  in het N „ . 

Agenda: 
 Opening en Notulen der  en r 

gaderingen. 
n en n Stukken. 

 Ballotage van den heer  J. J. n te Amster 
dam, als gewoon lid, voorgesteld door  de heeren -

 en G. . 
 Aanwijzing van een lid van tien  van ( ommis-

sarissen der  X. V. j  tot Exploitatie van het 
Plaatwerk  >e Architect" ,  periodieke
van een tier  drie commissarissen, die echter  herkies-
baar  is. 

 Benoeming van eene  crijh'atie-i  'ommissie,bestaande 
uit drie letlen, voor  onderzoek van de  en ver-
antwoording van het Genootschap over

 Aanwijzing van een lid van eene voorloopige com-
missie van  in zake de  Baufachaussteliung 
te 1 .eipzig in  in te stellen in samenwerking met dc 
Nederlandsche Vereeniging van Exposanten en inover-
leg met de Afdeeling  lande! van het  lepartement van 

, Nijverheid en  lantlel. 
 Bespreking van de voorbereiding tot de oprichting 

van een .
 Bespreking van tic reorganisatie der  Schoonheids-

commissie. 

 Als buitenlid is tot het Genootschap toegetreden en 
als zoodanig tloor  het Bestuur  toegelaten tic heer  G. 
Unger, werktuigkundi g ingenieur te 's-Gravenhage, 
docent aan de Afdeeling V. en  B. (). 

 Van deheerJ .W. , bouwkundig ingenieur 
te Amsterdam, werd in dank voor  onze bibliotheek te 
geschenke ontvangen diens geschrift: „Volkshuisvesting 
te Amsterdam",overgedrukt uit e Bouwwereld"

. Afdeeling  'oortgeset- en Hooger Bouwkunst-Onder-
richt. Na voltooiing van den driejarigen Cursus werden 
op voordracht van het Afdeelingsbestuur, gehoord de 
docenten, diploma's toegekend aan de heeren J. van 

n te Amsterdam, . A. van Zanten te , 
J. n te's-Gravenhage en G.  Schönbeck |r. 
te Amsterdam. 
 leze diploma's, zoomede die welke zijn toegekend aan 

tic heeren . Saai te Zwaag, W, Noorlanderte Amster-
dam en |. Coenraad te Zaandam,  uitge 
reikt in de  Gewone ,
Algem. Vergadering, op Woensdag r  e.k. 

J. , tcSecr. <i. i. 
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 Als buitenlid is tot het Genootschap toegetreden en 
als zoodanig tloor  het Bestuur  toegelaten tic heer  G. 
Unger, werktuigkundi g ingenieur te 's-Gravenhage, 
docent aan de Afdeeling V. en  B. (). 

 Van deheerJ .W. , bouwkundig ingenieur 
te Amsterdam, werd in dank voor  onze bibliotheek te 
geschenke ontvangen diens geschrift: „Volkshuisvesting 
te Amsterdam",overgedrukt uit e Bouwwereld"

. Afdeeling  'oortgeset- en Hooger Bouwkunst-Onder-
richt. Na voltooiing van den driejarigen Cursus werden 
op voordracht van het Afdeelingsbestuur, gehoord de 
docenten, diploma's toegekend aan de heeren J. van 

n te Amsterdam, . A. van Zanten te , 
J. n te's-Gravenhage en G.  Schönbeck |r. 
te Amsterdam. 
 leze diploma's, zoomede die welke zijn toegekend aan 

T V A N  >E Y N E G 
VOO  EEN WAN ! . 

n  vij f ontwerpen  de volgende 
mott< >'s: 

 Sepia;  Van / . tot /.. 
t Avonduur;  Cliche; 
 de jur y werden No.  en No.  zijde gelegd. n 

tleze twee ontwerpen miste de  tc zeer  tic werkelijk e 
artistieke opvatting van verdeelingen ornamentasie,
achtte beide ontwerpen te schraal van teekening cn tc 
/wak van verdeeling om voor  een prij s  aanmerking 
te

l No.  aanmerkelijk beter  werd geacht en de 
 de duidelijkheid van tlit ontwerp althans kon

als ook de juiste opvatting van  met een goed 
afsluitend  kwam dit ontwerp de  toch te een 
tonig en te schoolsch voor, terwij l ook, naar  de
der jur y de geschulpte rand het ontwerp zeer  schaadde. 
Aldus bleven over  de ontwerpen  cn n het (Uitwerp 
No.  waardeerde de iur j  het rustige algemeene aspect 
maar  betreurde het  de ontwerper  een leege onop-
geloste ruimt e beneden in het ontwerp liet, en het boven 
gedeelte van de compositie te overladen  met 
kleine vormen en letters, die op zich zelf eentonig zijn 
van vorm en tic duidelijkheid  verminderen. 
Aldus besloot dejurv eenparig aan X e  „van Ztot / " 
den eersten prij s toe te kennen 

t kwam de jur y voor  dat de  van 
dit ontwerp te  was, als ook tic plaatsing en vorm 
geving der  dagletters, ook het  tier  kop 
versiering leek de  geslaagd, maar  minder  kon de 
jur y zich vereenigen met de twee zij  motieven der  kop 
versiering tlie tloor  tic jur y te groot en  zin-
ledig werden bevonden. Ook de kleur  van het datum-
schud achtte tic lurv niet gelukkig gekozen. r  waar 
zooveel deugden in dit ontwerp vielen op te merken, 
kwam het de jur y voordat tic bezwaren tegen
onderdeden van het ontwerp, haar  niet mocht weer 
houden den maker  tien eersten prij s toe tc kennen. 
Bij  opening van het naambriefje bleek de vervaardiger 
te zijn de heer  W. Bogtman te 1 laarlem. 

l  W  lol si,

file://'.i:/ooischapslokaalin
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\ (dgeris ne venstaan ei e 
plattegrond van een ge-
woon suite-type huurhuis 
vraagt men een ontwerp 
van een eetkamer en een 
ontvangkamer beneden, 
een heerenkamer en een 
slaapkamer boxen, allen 
van dezelfde afmetingen. 
Van elk dier  vertrekken 
wenscht men  teekeningen 
op schaal e hoogte 
der  kamers is  j . van 
vloer  tot onderkant balk. 

n gaat uit van het denk-
beeld, dat in één of meer 
dier  vertrekken, althans in 
eetkamer of ontvangka-
mer, de meest belangrijke 
meubelen in een historische 
stijl zijn en dus daarin aan-
sluitend het verdere ver-
trek behandeld moet wor-
den. 

Wi l men in een vertrek 
getrouw een historische 
stijl , waarvan de keuze aan 
den ontwerper  wordt over-
gelaten, doorvoeren, dan is 
men daarmede vrij . 
Wi l men daarentegen bij 
bestaande meubelen ineen 
bepaalde stijl aanwezig, 
een geheel scheppen, dat 

ich decoratie! werkt, is zulks niet harmonieerend, en t' 
uitgesloten. 
Bovendien wortlt gevraagd een ontwerp van een , 
in een landhuis, volgensbijgaanden plattegrond.  )e hall 
is ) . van bovenkant vloer  tot onderkant balk. 
 )e keuze van stijl van tlit ontwerp  lall is geheel vrij . 

n wenscht tic teekeningen van de vier  wanden van de 
l op schaal en een plattegrond op  met de 

daarin te plaatsen meubelen aangegeven. 
Voor  de  kamers van het huurhuis 
is tlit ook verlangt. 

e teekeningen wortlen in inkt ver 
langt en zag men gaarne een aantal 
tlezer,zoo mogelijk de helft, in kleuren 
aangezet,om daaruit een bewijs van de _ 
decoratievekleurencombinatietezien 'cs/ióu/è. 

n wil tenslotte van elk vertrek een 
détail van minstens één meubel op 
ware grot >ttc. 
Wi l men pcrspecticvischc teeke-
ningen toevoegen,  is men daarin 
geheel vrij . 

e prijzen zijn : i s U '  prij s .
2üe

3d < „
e teekeningen wortlen ingewacht 

vóór  Februari e.k. aan het atlres /j0 

van den Secretaris van het Comité. 

die gaarne bereid is elke verlangde inlichtin g verder  te 
verstrekken. 
 )e naam van tien ontwerper  in een gezegelde enveloppe 

bovendien een correspondentie-adres toe te voegen. 
e beoordeeling van de in te komen ontwerpen is aan 

het Comité, bestaande uit  leden van den Bond van 
n in Nederland, aangevuld tloor  de 

 leeren : 
1. A. , r  van het m t 
van n te . 

. A. , Sierkunstenaar, Architect, 
r  aan dc l voor d te 

Amsterdam. 
. , r  aan de Technische 

 loogeschool te  )elft. 
 J. A. (i. , Bouwkundig -

tect \ redespaleisbouw te 's-( iravenhage. 
Voor  nadere inlichtingen tot den Secretaris J. A.

Bouwkundig r  te . 

E E N N B( . 
 )e Amsterdamsche leden van den Bond van Ned. Archi -

tecten, op verzoek van het bondsbestuur  j.1. -
avond in vergadering bijeengekomen om te spreken 
over  de blijkbaar  aanhangig zijnde plannen voor  reor-
ganisatie van de Schoonheidscommissie, waarin ook de 
bond vertegenwoordigd is, hebben genoemd bestuur  ge-
adviseerd een schrijven te richten tot burgemeester  en 
wethouders van Amsterdam, houdende verzoek geen 
wijzigingen in de instructie of in de organisatie van de 
schoonheidscommissie te brengen, of voorstellen daar-
omtrent te doen, zonder  dat vooraf de bond in de gele-
genheid zal zijn gesteld van bedoelde wijzigingen kennis 
te nemen, en daarover  met hem overleg zal zijn gepleegd. 

 V A N  AN'1
A S . 

t Verbond van Nederlandsche -
gingen hield  November  een vergadering in tic 
Egyptische Zaal van het American  tótel te Amsterdam. 

e bijeenkomst droeg ten deele een huishoudelijk ka-
rakter , doch de bespreking van het -
gres"  geschiedde in het openbaar. 

TTTAT 

?5rr/r rrzrf 
gifts 

 Af 

n commissie had een programma voor  het congres 
opgemaakt, hetwelk werd voorgelezen. Volgens dit 
programma zou het congres zijn openbaar, zoodat niet 
slechts leden der , maar  ook 
ieder  die lid van het congres werd, recht zouden hebben 
aan de beraadslagingen deel te nemen. 
 )e heer  |. (iratama, tlie het ienootsehap „Architectur a 

et Amicitia "  vertegenwoordigde, hield een warm plei-
dooi voor  een besloten congres. j  voerde aan, dat ver-
schillende onderwerpen tloor  tic commissie op het pro 
gramma gebracht, niet voorbehandeling in het open-
baar  geschikt waren. \ 'scheitlcnc sprekers vielen hem 
bij , doch het bestuur  biëêk meer  voor  een openbare be-
spreking te gevoelen. 
Toen deed dc heer . . Berlage hét voorstel, het con-
gres deels openbaar, deels besloten te tloen zijn.  let 
congres zou op  en t  bijeenkomen, en 

 zou men, bijv 'oorbeeld, twee dagen besloten en één 
dag in het openbaar  kunnen vergaderen. 
 [et bleek echter, dat dé Commissie op  > , zijnde 

een Zondag, niet vergaderen wilde, döcn dan alleen een 
feestmaal houden. r  het kiezen van antlere data 
meende het  lest uur, dat tlit bezwaar  zou kunnen worden 
opgeheven. 

j  stemming, tlie niet zontler  moeilijkheden ging. werd 
het vi  »rstel-< iratama verworpen, daarentegen het  >r 
stel-Berla'ge aangenomen. 
 let Congres/al noch eere-voorzitters, noch ccrc-lcdcn 

hebben, en een nationaal karakter  dragen. e volgende 
onderwerpen zullen, deels in besloten kring , deels in het 
openbaar, doch niet in sectievergaderingen, wortlen be-
handeld. 
ie. instelling van een instituut voor  schoone kunsten; 

 personeele belasting op ateliers, werkkamers enz.; 
 een vast instituut  het toezicht, behoud en herstel 

van voortbrengselen van beeldende kunstenaars; 
 het moreele recht van den componist op het auteurs-

recht; 
 de vrij e uitoefening van het bouwbetlrij l ; 
 wettelijke bescherming van landschappen en steden 

tegen ontsiering; 
 kunst en de zedelijkheidswet; 

Se. bevordei ing der  moderne kunstnijverheid. 
oe. het misbruik van historische stijlen in de meubel 
kunst; 
me. de  mitsche Werkbund en zijn beteekenis voor 
Nederland; 
ne. moeten rijksbouwwerken steeds door  rijksbouw-
meesters ontworpen en uitgevoerd wortlen. 

 tic opleiding van de kunstenaars. 
Aan dé Commissie werd overgelaten, met inachtneming 
van het ter  vergadering gesprokene, het Congres ver-
der  te regelen. 

G A . 
- EN -

ON .
Hel Bestuur. 
Natie eerste driejarig e periode van het bestaan der  Af-
deeling trad hét Bestuur  overeenkomstig de betreffende 
reglementaire bepaling in zijn geheel af. e verkiezing 
van het huidig Bestuur  had plaats in de Algemeene Ver-
gadering van  Juni  welk Bestuur  van dien datum 
at bestond uit de heeren C. W. Nijhoff , voorzitter, 11. A. 
J. Baanders, vice-voorzittcr, . . BerlageNzn.,Jos.Th. 
|. Cuijpers, fan de , A. , [an , . N. 

d , W. t Czn., Jhr. Prof. . Six, 
Jan Stuyt, en W.J. . van de Wijnpersse. 

 >e heeren 11. A J. Baanders, Jan de r  en A. t 
zijn als leden van het Algemeen Bestuur  aangewezen 
uit hoofde hunner  functies in het Bestuur  van lut (ienoot-
sehap „Architectur a et Amicitia" . 
Tengevolge van eene functieverwisseling in laatstge-
noemd Bestuur  trad de heer  A. A. k van af  Januari 

 op als lid van het Algemeen Bestuur  der  Afdeeling 
ter  vervanging van den heer  A. . 
Als leden van het h Bestuur  der  Afdeeling 
waren uit hoofde hunner  functies reeds aangewezen de 
heeren . A. f. Baanders, Jan de r  en \ . , 
(vervangen tloor  den heer  A. A. k . 
Bij  verkiezing werd op lójun i  als voorzitter  aange-
wezen tic heer  C. W. Nijhoff ; zootlat dus thans het Alge-
meen Bestuur  bestaat uit de heeren : 
C. VV. Nijhoff , voorzitter. . A.J. Baanders, vice-voor-
zitter, Jan de , secretaris, . P. Berlage Nzn. 
A. A. , penningmeester, Jos. Th. J. Cuypers. . 
Jan , . N. d , W. t Czn. 
Jhr. Prof.  )r.J. Six,Jan Stuyt en W.J. . d.Wijnpersse; 
van wie tie vijfeerstgenoemden het  >agclijksch  testuur 
uilmaken ; waaraan de ondergeteekende als administra-
teur  is toegevoegd. 

n de algemeene samenstelling der  Afdeelingen van den 
Cursus en in het t werden gedurende het alge-
loopen jaar  geene wijzigingen van beteekenis aange-
bracht; hoewel tie herziening van het leerplan onderw erp 
van langdurige studie en ernstigeoverw eging uitmaakte; 
als vrucht waarvan de Algemeene Vergadering op 8 
Juni  voorstellen bereikten, tengevolge waarvan de 
driejarig e cursus is omgezet in een vierjarig e en het 
leerplan dienovereenkomstig gewijzigd werd. 

 deze hervorming bevat het  'rospectus, samen-
stelling  alle aanwijzingen. 

n de samenstelling van het docentencorps kwamen be-
langrijk e wijzigingen voor, eensdeels omdat twee leden 
van dat corps, de heeren A.J. Th. k enj. \ \ . C.  el-
legen, ;tls zoodanig wegens de drukk e bezigheden meen-
den te moeten bedanken, anderdeels als gevolg van ver 
anderde inzichten nopens de verdeeling van de leerstof, 
derdedeels wijl sommige docenten naar  hun inzicht te 
veel colleges te geven hadden, 't geen gebleken was ge-
durende het derde jaar  van het bestaan der  Afdeeling. 
 >e heer  A.J . Th. k wertl vervangen tloor  de n 

F.s'Jacob en F. G. Unger, de heer  J. W. C.Teilegen 
tloor . E. . . .  )eheêrj.< iratama wertl 
belast met de colleges betreffende ..protestantsche eere-
dienst"; doch doceerde tlit vak nog niet wegensde uitge-
breide voorbereiding daarvoor  vereischt. 

e heer  J. E. van der k doceerde het vak „arbei -
derswoningbouw"; terwij l de heer  Jan de r  het 
onderwerp „concert en vergaderzalen"  overnam van 
de heeren 11.1'. Berlage en Jan Stuyt.  >eheerJan Stuyt 
ontlastte opzijn beurt weerde heer  W. t door 
„dragende en overspannende bouwdeelen"  te behande-
len. e heer . P. C. de Bazel trad ten slotte op voor 
„bouwplastiek" . 

Als gevolg tlezer  wijzigingen bestond het docenten-
corps uit de heeren: 
11. 1'. Berlage Nzn., architect te Amsterdam. 
Jos. Th. J. Cuypers c. en b. i. architect te Amsterdam. 
J. 11. de Groot, architect te Amsterdam. 
W. t Czn., architect cn hoofdleeraar  aan dc 
Academie voor  B. . en T. W. te . 
Jan Stuyt, architect te Amsterdam. 
A. W. Weissman, architect te Amsterdam. 
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Balans per  25 September  1912 

,
Subsidies: nog  innen: 

 gemeente Amsterdam

ƒ

ƒ

 'rojectielantaam:nogtebetalen 
g lokalen-

Quellinusschool 
: Jaarverslag . . . ƒ

Prospectus . . . „

 .eermiddelen: 
Verhandeling over  Centrale 
Verwarmin g cn Ventilatie. . ƒ
VerhandelingoverGewellbouw „
Aankoop-Bibliotheek . . . . ; „
Aanschaffen-Bibliotheekkast . „

n „

n . . . . 
 landteekenzaal: Verbetering 

der  verlichting 
Saldo : . . 

g over  den Cursus 1911-1912
1 -1 locenten Cursusgelden ƒ

1 .eermiddelen Subsidies en bijdragen : 
Salaris-Administrateur (ienootschap ,,Architectura et 

- cn n . . ƒ
Administratiekosten Particulier e bijdragen. . . . 
1 'rojcctielantaar n Staat der  Nederlanden . . . 

Provincie d 
(iemcente Amsterdam 

Saldo Cursus andere Saldo Cursus
k 

1 landteekenzaal: verbetering verlichting 

ƒ

. . Walenkamp, architect te Amsterdam. 
n , historicus te 's-( iravenhagc. 

Jhr. Prof.  )r. J. Six, hoogleeraar  te Amsterdam. 
Prol. , W.  te

. X. d  dec. schilder  te n (N
W. J. . van de  aan tic

 School te
A. W. C.  )wars, directeur  der . S. te . 
F. (  ing. te 's (
C. 11. Nagtglas Versteeg, electr. ing. te Amsterdam. 

. E. . P. , rechtsgeleerde en architect te 

. E. J. C. (ioseling, rechtsgeleerde te Amsterdam. 
W. C.  te . 
J. .  te

. van  sierkunstenaar  te Amsterdam. 
J. \\' . le Nobel, glasschilder  te Amsterdam. 

.  te Amsterdam. 
J. (iiatama,  te Sloten. 
. E.  Pek, architect-ingenieur  te Amsterdam. 

Jan , architect te Amsterdam. 
 P C. dc , architect te . 

C. W. Xijholf , architect en directeur  der -
heidsschool „( luellinus"  te Amsterdam, en 

J.  en hoofdleeraar  aan de
van Beeldende n te

Voor dezen cursus waren  deelnemers ingeschreven; 
namelijk  het eerste,  voor  het tweede  i4 
voor  het derde jaar; terwij l zich buitendien een -tal 
uitsluitend voor  het architectonisch handteckencn had-
den  alleen de lessen voor  meubel-
interieurkunst volgden en aan een -tal op grond van 
hunne voorafgegane studie werd toegestaan die colleges 
bij  te wonen welke zij  voor  hunne  vorming noo-
dig achtten. 
Na voltooiing van den driejarigen cursus werden door 
liet Bestuur  het (ienootschap op voordracht van het 

r  der  Afdeeling, gehoord de docenten, diploma's 
toegekend aan  W.

 te Zaandam en ). Saai te Zwaag . 

e oorzaak der  veranderingen in het docentencorps 
ligt, dit spreekt van zelf, in de wijzigingen welke in de 
verdeeling cn in de behandeling van de leerstof werden 
aangebracht. 

Begrooting voor  den Cursus 1912-1913, Boekjaar  1913 

ie jaar  ƒ
 deelnemers ƒ
 deelnemers ƒ

 en bijdragen: 
(ienootschap ..Architectura 
et Amicitia "  ƒ 
Particulieren |„ 
Staat der  Nederlanden . .
Provincie d . „ 

 Amsterdam . . „ 

ƒ 95° --

° o. 

ƒ

m : 
ie jaar  e  colleges a

 colleges  y
 colleges

 colleges  y
n

n <ƒ  per 
jaargroep) 

 Administratie f isten: 
 porto. 

incasso, enz 

bediening en
van platen 

6.  verlichting, ver-

Administrateur 
 der

 en tier

n en onvoorzienen 

ƒ

ƒ

ƒ 

ƒ

to. 

1 leze veranderingen ontstonden reeds onder  tien invloed 
tier  in studie zijnde wijzigingen van het leerplan als ge-
volg van eene driejarig e ervaring ondernomen.  leze 
wijzigingen in het leerplan zullen worden toegepast op 
den  cursus  en zijn daarom
herzien prospectus vastgelegd. 
Bedoelde wijzigingen, voor  zoover  deze den cursus

 strekten zich  de
vakken: 
i° . Sub

 en afsluitende bouwdcelen"  werden aan een do-
cent opgedragen, overwegende dat deze onderwerpen 
onderling in te nauw verband staan om met vrucht af-
zonderlijk te worden behandeld. 

 Sub  ,,kleur"  bij
vereenigd tot sub  „ornamentcompositie" . 

 Sub  theaters"  word 
beperkt tot de twee eerstgenoemde onderwerpen ; ter-
wij l het laatstgenoemde periodiek zal worden behandeld 
en uitsluitend voor  de gevorderde deelnemers. 

 Sub e Gebouwen"  werd bestemd uitslui-
tend voor  „Arbeiderswoningen" , , ' 
en „Scholen"; terwij l „gebouwen voor  industrieële doel-
einden  zuilen worden behandeld; later  wellicht 
meer  dergelijke onderwerpen. 

 Sub , en sub  „Stadsuitbreiding' ' 
werden niet gedoceerd; eerstgenoemde rubriek wordt 
ingelascht bij , terwij l laatstge-
noemde in den vierjarigen cursus plaats zal vinden. 
6°. Sub  „Beeldhouwwerk"  werd vervangen
„Bouwplastiek" , gedoceerd door  den heer . P. C. de 
Bazel. 

7". Aan  technische vakken sub  sub  „Statica" 
en „Gewapend beton"  werd uitbrcidinggegeven, zooals 
in 't algemeen met technische vakken het geval zal zijn 
zoodra over  meer  tijdruimt e kan worden beschikt. 

 Sub , Verwarming, Ventilatie"  ge-
 in sub  „Verwarming "  en „Ventilatie "  en sub 

"  en gedoceerd, respectievelijk door  dc 
heeren . (i. Unger  en F. s'Jacob. n zullen nog 

 toegevoegd: „Watervoorziening "  en „Ver -
lichting" . 

 Sub "  onderginguitbreiding; terwij l 
door  docent voor  dit vak, den heer  C. Vv.
tevens sub "  (vroeger  „ruimtekunst'" ) 

 werd. 
io°. Sub S „Architectonisch "  moest bij 
den aanvang van den cursus naar  de studiejaren gesplitst 
wortlen wegens te groote toeloop van deelnemers in 
verband met de beschikbare localiteit. Als gevolg hier-
van werd het aantal lessen, gegeven door  den docent 

 van , uitgebreid tot . n dc volgorde der 
colleges werd voor  enkele noodzakelijke gevallen alge 
weken van het lesrooster, soms in het belang van de
deeling der  leerstof, aiulertijd s wegens verhindering van 
tien betrokken docent. 
/ >e
 )e twee localen in de e waren gedurende 

den geheelen cursus beschikbaar  met uitzondering van 
ëën dat telkens op den g van elke 
maand voor  dienst  Academie zelve noodig 
bleek te zijn. 
n deze localen werd overeenkomstig het lesrooster 

regelmatig vier  malen per  vv eek'gcdoceerd. 
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Tengevolge van de gedurende den vorigen cursus ge-
voelde behoefte werd voor  dezen cursus de beschikking 
gevraagd en verkregen over  twee localen der -
nijverheidsschool „Quellinus" . n deze localen werd 

 onderbreking vier  malen per  week gedoceerd, 
en bo\ endien op twee Zaterdagen van elke maand. 
Voor de lessen in Architectonisch n werd 
onafgebroken gedurende acht maanden gebruik ge-
maakt van het < renootschapslocaal in  'arkzicht dat voor 
dit doel zooveel mogelijk ingericht en van verlichting 
voorzien werd; welke verlichting echter  wenschen 
overlaat en verbetering behoeft. 

 >e linanciëele toestand tier  Afdeeling kan blijken uit de 
hierbij  gevoegde rekening en balans op  September 

 bij  welke stukken is gevoegd eene begrooting voor 
den Cursus Eorz— r  sluitende in 
ontvangsten en uitgaven met  bedrag groot
op welke begrooting voorkomen de volgende aange 
vraagde en gedeeltelijk toegezegde subsidies en bij-
dragen, t.w.: 
van Particulieren . . .'  . . ƒ
van.het Genootschap A..et.A
van den Staat der  Nederlanden „
van de Provincie d
van de (  Amsterdam

t betrekking tot de rekening over  den afgeloopen 
cursus, kalenderjaar kan nogwordenmedegedeeld 
dat deze belangrijk afwijk t van de in het vorig jaar  vast-
gestelde begn  itmg. 
Op deze begrooting kwamen o.m. de navolgende aan-
gevraagde subsidies in voor. t.w.: 
van den Staat der  Nederlanden ƒ
van de Provincie d
van de Gemeente Amsterdam „

e subsidies zijn evenwel niet tot de genoemde bed ra 
gen verleend geworden, doch respectievelijk terugge-
bracht tot ƒ  en ƒ , zoodat de 
Afdeeling over  ƒ tooo.—- minder  te beschikken had dan 
geraamd was. Als gevolg hiervan zijn onderscheidene 
uitgaven beperkt moeten worden.  laartegenover  slaat 
echter  eene vermeerdering van inkomsten uit de bron-
nen: ,,particuliere bijdragen"  cn „cursusgelden", respec-
tievelijk tot bedragen van ƒ 420.— en /'  't geen 
ten slotte tot een batig saldo heeft geleid ten bedrage 
van

Tenslotte kan worden medegedeeld, dat de rekening 
over  het boekjaar  1912 na onderzoek werd accoord be-
vonden door  eene door  de Algemeene Vergadering be-
noemde Verificatie-Commissie, bestaande uit dc heeren 
\Y. . . van de Wijnpersse en E. . . . 

G.J.

G G . VEN .  15. O. 
t jaarverslag en een prospectus van de aid. V. en 

11. 15.-().  voorbeelden van keurig drukwerk — zijn in 
een omslag gestoken, ontworpen door  den heer  Walter 
van 1 )iedenhoven-
Aan het Nov. nummer van e Witt e , waar 
dit steendrukje als bijlage in opgenomen is, ontleenen 
wij  de volgende toelichting daarbij : 

t steendrukje, dient oorspronkelijk tot omslag van 
twee kleine geschriftjes, onlangs uitgegeven: een jaar-
verslag en een prospectus van de afdeeling „Voortge -
zet en  looger  Bouwkunst-*. )nderricht" , van het genoot-
schap „Architectur a et Amicitia "  te Amsterdam. 
 let verband met de zaak, terwill e waarvan deze uit-

gaven geschiedden — het academische bouwkunst-
onderricht van het genootschap „A . et A."  zocht ik 
in mijn voorstelling in het algemeen te behouden door 
twee momenten der  menschelijke geestesontwikkeling 
te symboliseeren ; mijn beperkt bestek wees mij  als yan-
zell den vorm: het schoone ontluiken lij k een open-
bloeiende bloem, het innige rijpen lij k een volgroeiende 
vrucht. 
 lehalve een eenvoudig geometrisch indeelings-s< hema, 

dat ik later  met een krabmes accentueerde, is alle orna-
ment onmiddellijk met krijt , pen en penseel Óp den ge 
greinden steen geteekend en gewasschen. 

e letters zijn met gom afgedekt geworden,de letter-
vakjes met terpentijntusche behandeld; de letters zijn 
daarna, waar  noodig. gecorrigeerd met het krabmes. 

t omslag, gedacht voor  een boekje, dat in den zak 
moet kunnen worden gedragen, is oorspronkelijk ge-
druk t op de zwaarste soort van 'l papier  van bijgevoegd 
afdrukje : het z.g. Banzay-papier, een imitati e Japansch 
van de firma  G. . Bührmann. Er  werden twee ver-
schillende oplagen gemaakt, eene in een kleurencombi 
natie blauw-en-paars, en eene in een kleurencombinatie 
bruin-rood-en-oranje, de eerste voor  het prospectus, de 
tweede voor  het jaarverslag. 
All e afdrukken werden op de handpers gemaakt; het 
drukken volgens het nauw gezet-vastgesteld kleuren-
schema eener  met zorg gemaakte proef en bovendien 
van een steen, die doo i- zijn bewerking de gew one rappe 
ruwheid van een drukkers-werkplaats slecht verdragen 
kan is voor  tien n steendrukker  geen alle-
daagschen arbeid. Aan de firma k è\ Co. te 
Amsterdam, in het bijzonder  aan den directeur  dier 
firma,  die zich zeer  voorde verbetering van zijn schoone 
vak warm maakt, ben ik dan ook veel dank schuldig 
voor  de moeite, die hij  zieh steeds geeft om zoo veel 
mogelijk „ui t een steen te doen halen wat er  in zit" . 

. 

('.cachte . 
Vergun mij  een enkel woord naar  aanleiding van het 
artikel :  en stadsuitbreiding" van den heer 
Schram in het vorige nummer van Uw blad. 

t is niet mijne bedoeling het stuk in zijn geheel te ont-
leden  te beantwoorden, daar  er  zooveel onderwerpen 
in behandeld worden die, wel is waarin min Ól meer  ver-
wijderd verband met elkander  ontstaan, doch die elk 
voor  zich eene aparte uitvoerige beschouwing zouden 
behoeven waartoe mij  op 't oogenblik de tijd , en l wel-
licht  ruimt e in Uw blad ontbreekt. 
k wil in hoofdzaak aanroeren  in het stuk meer  recht-
streeks de „prijsvraagregelen" en hare; toepassing raakt 

 het speciale doel nog eens weer  licht tc laten vallen 
op  verkeerde inzichten, die daaromtrent in de bouw-
kundige  niet te spreken van de daarbuiten staande) 
wereld heerschen. 

t komt mij  dat  S. even als zoovele onzer 
vakgenooten geen juist begrip heelt. 

 omtrent het-doel waarvoor  de A. . werden opgesteld. 
 overwegingen dié er  den  toé gaven. 

 den inhoud der  regelen. 
 hem schijnt door  het hoofd té spoken, dat het doel 

der A. . is  behoort  zijn dc prijsvragen wat hij 
noemt: „populair"  té maken, doch niets heelt minder  dan 
dat, voorgezeten bij  hare samenstelling,  dat is niet' 
verwonderlijk , daar  dit doel nooit bereikt 'zbukunnéh 
worden door  het vaststellen van regelen. 
Bij  elke regeling toch wordt de vrijhei d van den eenling-

ten bate van hel algemeen aan banden gelegd en dit is 
niet het middel om populariteit in de hand te werken. 
W il men prijsvragen populair  maken, dan moet men geen 
regelen stellen, doch iedereen de vrijhei d geven om deze 
uit te schrijven op zijn eigen wijze, hem vri j  laten,
eischen zoo hoog en zoo laag te stellen als hem goed 
dunkt, en hem geheel zelfstandig te laten beslissen over 
bedrog en verdeeling van prijzen en over  de waardeen 
den eigendom der  inkomende antwoorden. 

t doel der  A. . was echter  juist om aan de gevolgen 
van die vrijheid , waarvan reeds zoo vaak tic mededingers 
in prijsvragen het slachtoffer  waren geworden paal en 
perk te stellen, maar  bovendien om bij  prijsvragen bij 
welker  uitschrijvin g betere beginselen vooropstaan een 
juiste toepassing daarvan te waarborgen, en leiding te 
geven aan uitschrijver s en mededingers,doch vooral om 
aan de jur v een houvast te verschaffen bij  hare voor-
lichting, bij  het samenstellen van programma's en bij  de 
beoordeeling der  prijsvraag-antwoorden. 

j  de samenstelling werd uitgegaan van de volgende 
beginselen (zeer verkort). 

[°. dat een pri js vraag uitschrij  ven, door  het uitschrijven 
van een prijsvraag bedoelt zijn eigen  het doorhem 
vertegenwoordigde belang te dienen ; 
2". dat het rechtmatig is te achten dat hij  de daarvoor 
gevraagde arbeid honoreert, en daarnevens een vergoe-
ding geelt voorde kans die hij  heeft, om door  vergelijking 
van een keuze uit een aantal ontwerpen een zoo goed 
mogelijke oplossing te verkrijgen van het vraagstuk, 
waarvoor  hij  de prijsvraag uitschreef. 

 dat het oordeel over  architectonisch werk ten slotte 
tot de bevoegdheid van den architect behoort cn de in-
vloed van den prijsvraag r  bij  de beoordeeling 
zieh dus heeft te bepalen tot louter  verstandelijke over-
wegingen, rakende de practische bruikbaarheid van het 
ontwerp. 

e beginselen, die in de A. . consequent zijn uitge-
werkt, zullen door  elk architect, en kunnen door  elk 
loyaal prijsvraag-uitschrijve r  onderschreven worden, 
en nu hoort men wel nu en dan zeggen, dat de A. . te 
streng zijn en tc veel afschrikken, doch bij  mijn weten 
zijn nog nimmer dc bepalingen der  A. . aangewezen, 
welke tot die exclamaties aanleiding gaven. Wellicht 
dat de heer  S. daarmede nu, zonder  in conflict te komen 
met bovengenoemde beginselen, eens een begin wil 
maken. 
k ben er  zeker  van dat, indien zijn opmerkingen be-
hoorlij k gemotiveerd en gegrond blijken te zijn, de Con-
stitueerende Vereenigingen de gewenschte wijzigingen 
in de A. . zullen aanbrengen. 
Een andere dwaling van den heer  S. ten opzichte der 

. is zijne meening dat de strekking daarvan op eene 
bepaalde soort van prijsvragen, die hij  uitgewerkte 
prijsvragen noemt, zou wijzen. 

e . spreken zich te dezen opzichte in geen enkele 
richtin g uit. Zij  geven slechts algemeene regelingen die 
zoowel  groote als kleine, voor  openbare als be-
sloten voor  uitgewerkte als voor  schetsprijsvragen gel-
den, en die gebaseerd als zij  zijn op bovengenoemde 
beginselen, ook voor  alle genoemde soorten van prij s 
vragen gelden kunnen. 

t verwij t van den heer  S. is aan't verkeerde adres, 
het behoort gericht te zijn tot de prijsvraaguitschrijver s 
die den vorm van de prijsvraag hebben te kiezen. e 

. hebben daarop niet den minsten invloed. 
W at de heer  S. verder  omtrent de wenschelijkheid van 
schetsprijsvragen in 't midden brengt, gaat buiten de 

. om en zou dus verder  door  mij  buiten beschouwing 

kunnen gelaten worden, ik wil er  echter  toch even op 
ingaan om op een enkel misverstand te wijzen, 
liet is wel juist dat voor  prijsvragen die zeer  groote 
gebouwen tot onderwerp hebben, schetsprijsvragen 
goede diensten kunnen bewijzen, zooals art. 2 der . 
met zoo vele woorden erkent), en groote hoeveelheden 
voor het doel. onnoodigearbeid kunnen vc w irkomen, d< ich 
dc heer  S. verliest uit het oog dat een schets prijsvraag 
alleen als voorbereiding tot een eind prijsvraag kan aan-
vaard worden. s in de schetsprijsvraag zijn te 
veel toevallige elementen dan dat deze. tot een eind-
oordeel zou mogen leiden, en dit in de eerste plaats juist 
bij  die belangrijke onderwerpen, waarbij  een schets-
prijsvraa g als voorbereiding in aanmerking kan worden 
genomen. 

e schetsprijsvraag dient dus wel gevolgd te worden 
door  de eindprijsvraag, waarbij  wel nauwkeurig uitge 
werkte plannen gevorderd worden, waarnaar  met het 
oog op de meestentijds gelimiteerde bouwsom, eene 
begrooting te maken is, waaraan men tenminste eenige 
houvast heeft; en behalve voor  zulk een begrooting is 
het uitgewerkte plan ook noodig omdat, vaak bij  de 
samenstelling daarvan eerst blijk t of het sehetsplan 
uitvoerbaar  is. 

n worden dus niet gespaard, daar  zoowel voorde 
schetsprijsvraag als voor  de eindprijsvraag premies be-
taald moeten worden in overeenstemming met den ge-
vorderden arbeid. 
'  oegepast op de é raadhuisprijsvraag 
staat het te bezien ol niet een hooger  bedrag aan pre-
mies zou noodig zijn geweest, dan nu daarvoor  beschik 
baar  is gesteld. 
Wat de mededinger  in de é prijsv raag U 
als nuttelooze arbeid afschilderde, is eene practische 
noodzakelijkheid waaraan in geen geval te ontkomen is 
bij  een prijsvraag en kan ook alleen nutteloos genoemd 
worden door  hem, die meent, dat met het maken van het 
schetsontwerp waarin de artistieke idee van den ont-
werper  is neergelegd, diens arbeid eigenlijk is afgeloopen. 

t komt mij  echter  voor  dat, waar  het er  bij  de uitwer-
king van het schetsontwerp op aankomt zich in alk-
details rekenschap te geven van de mogelijkheid, en het 
hoe der  uitvoering van het geconcepieerde, daarin een 
een ontwikkelend element is gelegen van niet te onder-
schatten waarde, dat zoowel den ontwerper  als zijn ont-
werp ten goede komt, en waar  door  die arbeid, objectief 
genomen, zelfs niet nutteloos is te achten. 

t verder  de arbeid van dc jur v bij  beoordeeling van 
schetsontwerpen lichter  zal zijn, dan die bij  uitgewerkte 
ontwerpen, is ook gemakkelijker  beweerd dan bewezen. 

e schetsmatiger  een ontwerp is geteekend, hoe meer 
dus geraden moet worden, hoe minder  zekerheid de be 
oordeelaar  voor  zich zelf omtrent de waarde van een 
ontwerp heeft. Bovendien bestaat de kans bij  schetsont-
werpen, dat de wijse van voorstellen zijn invloed bij  de 
beoordeeling meer  dan wenschelijk is, doet gelden, wat 
evenmin aan een juiste beoordeeling kan ten goede 
komen. Een charmante schets van een minderwaardig 
architectonisch product, behoudt zijn charme zoowel 
voor  den leek als voorden deskundige, en wellicht voor 
tie laatste niet het minst, hoe objectie! men ook tracht 
zich daartegen over  te stellen. 

 [et verdere in het stuk van den heer  S. zal ik, daar  het 
voor  mijn doel niet ten zake doet. onbesproken laten 
waarmede ik echter  allerminst wil te kennen geven, dat 
ik met het daarin beweerde instem. 

m 26 November  2. C. N.  C
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Op tic prijsvraag voor  het ontwerp van een
kwamen Jri v antwoorden in onder  de volgende motto's: 

.  Six. . 
Op tie prijsvraag voor  het ontwerp van den Genoot-
schapskalender  kwamen veertien antwoorden in 
onder  de Volgende motto's: 
1. The Year. o. Centrum.  Evenwicht. 

 A.et. \.  Eenheid.
 plus  Anno  Zwart opblauw. 

 Tarda.  A . . k in , 
 venushaar.  Giotto. geteekend). 

Van Xo.  ontbreekt het correspondentieadres. 
, ie Secretaris a. i. 

. Amsterdam, r
\an Edelachtbare n Burgemeester  en 

Wethouders van Amsterdam. 
Edelachtbare  leeren. 
Naar  aanleiding van berichten, die de geruchten omtrent 
eene voorgenomen reorganisatie der  „Schoonheids-
commissie"  met eenige stelligheid bevestigen, heelt het 
(ienootst'hap „Architectur a et Amiciti a ", ingevolge op-
dracht van zijne gisteravond gehouden letlen vergade-
ring, tic eer n beleefd te verzoeken geene 
wijzigingen in tic organisatie van deze Commissie te 
brengen tlan na overleg met de vereenigingen tloor  w ie 
het meerendeel der  leden wordt benoemd. 

t Genootschap vertrouwt , dat w College de billijk -
heid van tlit verzoek zal inzien, waar  de instelling en de 
samenstelling van de „Schoonheids-Commissie"  steeds 
geschied is in samenwerking met bovenbedoelde ver-
eenigingen. 

t de meeste hoogachting, 
Namens het (ï-enootschap „Architectur a et Amicitia " 

w.g.) . A .J .  Voorzitter, 
 iv.g.JJ.  : J  re Secretaris a.i. 

. Amsterdam.  >ecember
Aan de Provinciale Staten van Gelderland. 

Geeft eerbiedig te kennen het Genootschap „Architec -
tura et "  te Amsterdam, in opdracht van zijne 

 ledenvergadering,gehouden op Woensdag 1 )e-
cember  j.1.; 
dat het kennis heeft genomen van tie in gevorderden 

staat van voorbereiding verkeerende plannen tot over 
g van de Waal te Nijmegen ; 

dat het Genootschap het ten zeerste zoude betreuren, 
indien tleze plannen tot uitvoering kwamen met opoffe-
ring, althans belangrijke benadeeling, van het binnen 
unze vaderlandsche grenzen eenig rivier  en vergezicht, 
tlat thans van al tic aangrenzende stadsdeelen in die ge 
meente door  eiken bezoeker  bewonderd wordt; 
tlat het Genootschap l'w College om die reden alsnog 
in overweging geelt te willen bevorderen, tlat tic voor-
genomen W a a l o v e r b r u g g i ng plaats vindt op zoodanige 
wijze, tlat voormelde benadeeling, tlie tevens moet 
worden geacht eene niet te onderschatten benadeeling 
van het gemeentebelang te zijn, vermeden wortlt . 
't Welk doende, doet ( ïlj  wel, 

 let (icnootschap „Architectur a ct Amicitia " 
it-.g. . A.J.  Voorzitter, 
w.g .  re Secretaris a.i. 

. 

Xa opening door  tien voorzitter, tien heer . A.J. Baan-
ders, wortlen tic notulen tier  beide voorgaande vergade-
ringen voorgelezen en onveranderd goedgekeurd. 

e heer . hoewel geen aanmerking willende 
maken op deze notulen, zou wenschen tlat sommige 
besprekingen wat omzichtiger  verslagen werden. t 
dezen wenseh, tlie tloor  tien voorzitter  wordt onderschre-
ven, zal voortaan rekening gehouden worden. 

n is ecu schrijven van tien heer  A. |. Joling. 
verband houdende met tic aanwijzing van een lid van 
den d van Commissarissen tier  X. t Exploi-
tatie van het Plaatwerk c Architect"  dat bij  het be-
treffend punt zal behandeld worden. Verder  een brief \
den heer  A. t houdende mededeeling dat hij  zich 
nadea s. Algemeene Vergadering niet vertier  voor  eene 
bestuursfunctie kan beschikbaar  steil en wegens te drukk e 
bezigheden. Vervolgens van den heer  Atlr . n de 
reetls vroeger  toegezegde voorstellen, met eene toe 
lichting, tot regeling van de algemeene administratie, 
welke op voorstel van het Bestuur  onaangeroerd blijven 
tot na de aanstaande verkiezingen, wij l de toepassing 
wordt opgelegd aan het optredend bestuur. n afwach 
ting daarvan wenscht de vergadering thans geen ken 
nisname van den inhoud. 
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 >aarna zijn  de orde een brief van de j 
 Bevordering der  Bouwkunst en een van den Bond 
 Nederlandsche Architecten, beide handelende over 

dende met den brief dezer  commissie  Constituee-
rende Vereenigingen,  briei in een
vi"  irgaande vergaderingen ter  gebracht en
de Permanente-Prijsvraag-commissie en verband hou-
het orgaan gepubliceerd, [n dit verband deelt de voor-
zitter  dat op ml lecember  e.k. over  deze zaak ver-
moedelijk  bespreking zal  gehouden doorde 
voorzitters en secretarissen der  Constueerende Veree-
nigingen en geeft daarom in overweging de behandeling 

 houden en inmiddels aan de . 
. te  inzicht ons Genootschap

 tegedaan. Na gedachten wisseling w< irdt aldus
 is nog ingekomen  bekm »pt rappi irt terzake 

van de Commissie  het Stadsschoon, te behandelen 
 punt 8  agenda 

 tic  aanwijzing van  lid van
d  Commissarissen van  Plaatwerk dc Archi -

tect  commissarissen die 
 let lot  dat tic  A.

 aftreedt,  evenwel  wordt 
 van

 Zaterdag  lecember  zal dus

 leden  Verificatie
 verantwoording van den penning-

meester  van  vervol 
gens benoemd de heeren J. 11. Wallejr. , s Plate 
en . 
Tot lid van  voorloopige commissie van advies in 
zake de  Bautachausstellung te g in 3 te 
houden, welke  in samenwer 

 twee  Exposanten en in 
overleg met de Aldeeling ! van het  lepartement 
van  .andbouw, Nijverheid en  handel,  na gedach-
tenvvisseling de  VV. Weissmann aangewezen, 
die  voorloopige  rapport 

 u- brengen. 
Voor  de pogingen die gedaan zijn en  om te 
geraken  de oprichting van  Architectuur-museum 
blijk t veel belangstelling aanwezig te zijn. (Gereleveerd 
wordt dat het  uitging van  11. \ \ .
die  dit denkbeeld uiting gal in  de 
„Bouwwereld" , het  van net initiatie f overlatende 

 „A . et A."  heeft dit denkbeeld weerklank 
gevonden; vandaar  dat het onderwerp op de
verscheen. Ter  inleiding  de voorzitter  eraan 

 belangl ijke  op  gebied, 
 cl  verloren gaan 

omdat  zich het lot van zulk waardevol studie 
 dat inderdaad  kostbare ver-

zameling mde  v<irmen. 
li t  volgende discussies blijk t ten duidelijkste 
dat alle  evenzeerd  vande 
wenschelijkheid van het bezit eener  gelegenheid om de 

 stof,  te brengen.  toe 
 tot zulk  voor  velen nog 

niet recht duidelijk , vandaar  dc wensch
 in  gege\  zal verzamelen, 

inlichtingen  en pogingen doen ter  verkrijgin g 
van medewerking  zustervereenigingen en andere 
lichamen en instellingen. Zoodra  en ander 
gegevens verzameld en

 besloten tot het al of niet instellen eener 
commissie tot voorbereiding van de oprichting van het 

 enschte  zij  'tdan v<  irloopigop bescheiden 

 genoemd  het 
vertrouwen  de vergadering gewet-
tigd voor. Tot leden der

.  Groot
W.  E. van der  Pluym. 

 de orde is  de bespreking van de reorganisatie 
der  Schoonheidscommissie.  voorzitter  releveert ter 

 van den heer  J. E. van
in  dagbladen verschenen  en 't  de
over  onderwerp publiceerden,

 welke in voorbereiding 
 verband  het 

 over  de Commissie voor  het  uitge-
bracht  afgevaardigde den heerj.de
waaruit blijk t  de  aantal geval-
len behandelde en fotografieën liet

 sedert  niet werd vergaderd. Over  de be 
doelde  bevat

 vi tor
doet

 bekend. 

e  Van  l'ek  het  der 
 wensch der bouw-

kunstige corporaties, en de  dóór 
 't  de 

 zich  of daartoe 
voorstellen doet,  er
weten? Constateerende  de weinige gegevens geput 

 (woorden door  den Wethouder 
 de

van  Gemeenteraad)  spreker:  voor 
 op de hoogte?  de door 

...\. et A."  benoemde leden  iets gerap-
porteerd, zorgdragende
droeg  de daden harer  afgevaardigden?  niet
stel ik  ior  den weg te bewandelen  de  >. N. . reeds 

 n.l. adresseeren  en W.  Amsterdam." 
p  uitgebreide discussies,  sommige 

eden in de gelegenheid  mededeelingen te  met 
 die  loo-

pende e  acht zich
der  te

 de aanhangige  te  alvorens te adres-
seeren. e
heer  Van der  goeden bron  inder-
daad  veranderingen in gevorderden

 het niet in de bedoeling schijnt 
te liggen de Vereenigingen vooraf advies te
de  Bijstand  W.

 ingediende plannen  goedgekeurd. 
 aandacht op  de

 irganisatie  de Ci  zei ve,  ken W. 
 in de  orde 

 de  te raadple-
gen. Ten  B.en W.teadressee-
ren en te  te  al-

 leden  Schoonheids 
Commissie benoemden,  gehoord, en verder 

 den door  et A. benoemde leden
 ee\  >it geldt ook voorde  voor 

het Stadsschoon. Van het  en W.
Amsterdam  worden aan de . tot 
Bevordering  en  Afdeeling Am-
sterdam dier

Vervolgens geelt  kort
 het verhandelde in de  den Bond

Nederl. , en verbindt
 Bond 
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 de overbrugging  de  bij  Nij -
megen  die  zeer 

 vermijdin g dier  schade. 
Na  en  wordt besloten te adressee-
ren  de  van Gelderland, te ken 
nen  het (  het ten  zoude 

 indien die  tot uitvoering kwamen met 
 belangrijke benadeeling,  het eenig 

rivier - en  alsnog in overweging gevende te 
 dat de Waaloverbrugging  vindt 

op  voormelde benadeeling verme-
den

Nog  aanleiding  be-
treffende  dat -
menten commissie  worden  op de wij 
z s on-
dernomen
Enkele mededeelingen,  welke door  >r. P.J.
Cuypers  den Gemeenteraad van Vlissingen gead 
viseerd  de afgebrande St. Jacobstoren
de oorspronkelijke  te reconstru-
eeren in

 verbazing. <  dit  de aandacht 
der e gebracht

 sluiting der
 volgende vergadering, de  om 

. 

N VA N
t  eenige  geleden dat belangstel 
noodiging  drie nieuwe schilderingen

 N.
welke  de  van het

 Nederlandsche] liamantbewerkers 
 aan de Fransche  No.  te Amsterdam. 

Wie  vriendelijk verstrekte gelegenheid gebruik 
 beseften wat het

dat het Bestuur  van den  N.  B. thans voor  ieder 
den weg opent om  te  met de tal 

 in dit  aanwezig en  den 
bovengenoemden  vervaardigd,  met 
betrekking tot de  »udere de  te  en het 

 drietal  te  al  luister 
op dc  het bestemd en gemaakt is, om-
geven  den  eikenhouten wand  de door 
Bei

 geopend gedurende de maand 
 op alle Zaterdag en Zondagmiddagen
 tegen betaling van een klein entree, waarvan 

de  goede zal  het
 Fonds  tlat 

 draagt  de verpleging
lijdende diamantbewerkers. 
Wat de  dc
tlat  werden vervaardigd in opdracht  de jongeren 
in de diamantbewerkerswereld die het Bestuur  den 

 N.  B. wensehte te huldigen na de verkrijgin g van 
 dag en  in den  van  waardige 

aankleeding
Verder volge  citaat uit eenige mededeelingen 
die de  de voltoi »iïng der  opdracht  zijne 
lastgevers deed  middel  irgaan t Jonge 

n  bij  het  dezer  schilde-
ringen,  in het
 ladelijk stond bij  mij  tlat  van

 waar  uw hoofdbestuurders 

altij d  om  den
rakend, te bespreken,  anderebeelden

 dan die  den strij d ontleend zijn, en deze 
beelden m< »gen nochtans doi  de  icht der  tegenstelling 

 strijdend  tot
En  het huldeblijk  de  aange-
boden,  dat iets  de jongheid der
en het  wij  de jeugd zal omringen, 
in  te schilderen figuraties e 

 waren  beschildering bestemd ;

Berlage en mij  omdat
 het  in drieën deelt, deze verdeeling, aange-

nomen en  in  van de kamerbetim 
 schilder  als  zelf reeds  basis

 de volgende
 sterke uren"  betiteld het

 in geknielde houding 
zich  de dagtaak, opziende naar  de 

 in gedachte  daden vooruitloopende,
 bindt. m

licht stijgt, en de morgenwind  op, Naast
compositie  „de diepe uren"  gedacht, 
de  tlie  wakende gedachten

 oneindigheid en  raadselen. Vandaar  het 
figuur,  naar  de sterrenbi »gen, /< mder  ichtans 
e.enzaam  zijn.  de aardsche liefde, als een vrou-
wenfiguur

 tegenover  composities  mij  de compo-
sitie  „de sac/tteuren'  licht daalt,

 over
 de  in  zachte avondlijke uren 

 vrouwenfiguur  liggend
mijmerend opziend  de vrucht

 niet
 der  aarde, die niet  voeden,  in wie 

 grooter  leeft. 
Bij  aandachtige

 zijn op enkele zelfde,
variëerende lij n en kleurrhythmen. r  achtte
het  mogelijk  band  van onderwerp 

 behouden,  naar 
ik -
sitie  hebbend  pendant, 
werd

 flan-
keeren en  hoeken steigend lijnen-

 zijn luwd. 
 mijn  opdrachtgevers,

 dat deze  niet
gedachten  schilderingen ten grondslag 

 hebt  wilt
onthouden,  er  gedachten 

 schilderingen zijn
 »p  schoonheid der  schilderingen  en 

uitsluitend aankomt, 
 mijn schilderingen

 gearbeid." 

N V A N JAN * . 
 Wed. G.

 is eene Collectie
 nijverheidskunstenaar  Jan Eissenh

tento< ingesteld. 
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 >e collectie die, naar  mis werd medegedeeld, meeren-
deels bestaat uit werken in brons met email-versieringen 
bevat o.m. eenige kickken, lampen, een vaas, een paar 
vvandschalen, een juwelenkistje en een paneel uit eene 
betimmering. 
 le expositie die gedurende den geheelen dag toeganke-

lij k is. duurt tut en met Zaterdag . 

 VA N E . 
N G J AA N 

O .
T E . 

t bestelgoederenkantoor  van . . . aan de 
Nieuwezijds Voorburgwal  Amsterdam werd van 
November  tot Apri l  gebouwd op de bestaande 
fundamenten van het tot even onder  straathoogte afge-
broken vroegere perceel, dat aanzienlijk veel hooger 
dan  nieuwe was. 
 let bevat op den beganen grond het goederenlokaal met 

 kantoren en daarboven eene woning  den 
ambtenaar  van dit bestelkantoor. 

 voorgevel is op een borstwering van ()ostenrijksch 
graniet opgetrokken van helderroode hardgrauwe ge: 

velsteen, geleverd  Steenfabrieken voorheen 
.  Van der  Eist te Zalt-Bommel, met zeerspaarzame 

t( icpassing van bricorna  versiering.  lehalve eenige 
()bernkirchner  zandsteen voor  afdekking van pinakels 
en geveltop zijn alle waterkeerende deelen: topgevel-
afdekking en raamdorpels van nageperste profilsteen 
gemaakt.  )e kozijnen zijn van Amerikaansch grenen 

 voor  ieder  vertrek tot een geheel aaneengekop-
peld.  >aarzij  als dragende constructie dienstdoen is het 
zware kozijnhout vol in het gezicht gelaten en gelijk met 
het gevelvlak geplaatst, terwij l de bovendorpels, behalve 
met de gebruikelijk e looden strook,tegen inwateringmet 
een rollaag van profilsteen met waterhol zijn afgedekt. 

e pui van den beganen grond heelt ramen en deuren 
van eikenhout.  >e kozijnen van de verdiepingen hebben 
de hier  gebruikelijk e schuiframen, waarbij  voor  doel-
matige ventilatie door  schuivende onder- en bovenramen 
is gezorgd.  )eze ramen zijn wit geschilderd.  let bestel-
goederenlokaal heeft over  het niet opgetrokken gedeelte 
een zichtbare houten bekapping, afgedekt gedeeltelijk 
met rootle e pannen en gedeeltelijk met een 
over  de geheele lengte doorloopende met draadglas be-
zette lantaarn.  >e wanden zijn ter  hoogte van . van 
hardgrauwen steen schoongewerkt en gevoegd. -
boven zijn zij  geschuurd en met alle overige heplei-
stei ingen in het gebouw met matolin-w aterverl gesausd. 

e kap boven de woning is eveneens met de gewone 
roode  lollandsche pannen gedekt, die evengoed blijken 
te voldoen als alle panvormen, die in den laalsten tij d 
ingevoerd zijn. Aan den gevel is een uithangbord aange-
bracht, ingericht voor  inwendige electrische verlichting. 
n het algemeen zijn slechts die materialen en construc-

tie -w ijzen toegepast, die sedert onheugelijke tijden hier 
inheemsch zijn, zonder  echter  in het minst daarbij  te 
willen aansluiten aan oude stijlvormen, die hunnen tij d 
gehad hebben. Van die hier  gebruikelijk e materialen 
zijn die soorten gekozen, die thans beschikbaar  en ge-
makkelij k verkrijgbaar  zijn : graniet, nageperste profil -
steen, bricorna, Amerikaansch grenen. 

e eerste opzet voor  den gevel, die na de vaststelling 
van de inwendige indeeling door  den heerN. -
zichter-teekenaar  bij  de  S. . werd geteekend, 
scheen mij  voor  een utiliteitsgebouw als dit  goetl 
geslaagd te zijn, tlat bij  tlit werk mijne leiding zich heelt 

bepaald tot bespreking bij  het uitwerken van het plan 
omtrent detail en te kiezen materialen. e detailteekc-
ningen werden in hoofdzaak tloor  den heer  N.  ). e 
geteekend, terwij l het dagelijksch toezicht op de uitvoe-
ring op nauwgezette wijze werd uitgeoefend tloor  den 
heer  W. C. Scherjon, opzichter-teekenaar  bij  de t 
schappij.  lel werk werd ontler  ongunstige weersomstan-
digheden in betrekkelijk korten tij d en in de beste ver-
standhouding met dc  Jirectie uitgevoerd door  den aan-
nemer . Bas te Amsterdam. . G. A T T J E S B. . 

G VOO  EEN , 
T E V E N S T Y<>< > -

T EN , 
N E G T O T -

G  T E ' S - -

, N E N . 

. Gevraagd wordt: eene teekening voor  een -
plaat, groot , (in welk formaat de reproductie 
zal plaats vinden) waarvan het beteekent! oppervlak niet 
kleiner  mag genomen wortlen iil.so , terwij l 
de langste maat als hoogtemaat wortl t bedoeld. 

. e Compositie moet zoodanig zijn opgevat, dat hier-
voor  op kleine schaal een reproductie mogelijk is voor 
prentbriefkaar t en sluitzegel: 
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a. voor  een prentbriefkaar t . 
/>. voor  een sluitzegel ongeveer . 

. < >p de plaat moet met duidelijke, leesbare letters de 
naam en het atlres der  Vereeniging te lezen zijn. 

.  >c uitvoering moet zijn bij  voorkeur  in vlakversie 
ring. terwij l de ontwerper  vri j  gelaten wordt in de groe-
peering van den tekst. 
 >e ontwerper  heelt de beschikking over  drie kleuren. 

V.  >e plaat moet  pakkend mogelijk weergeven het 
karakter  tier  Vereeniging. 

.  >c mededinging staat open voor  alle Nederlanders. 
. All e ontwerpen worden franco ingewacht aan het 

adres van: hei Bureau Plaats ia, vóórol op tien r n l-V 
bruar i
Zi j  mogen geen handteekening dragen, doch moeten 
voorzien ziin van een motto of kenteeken, en vergezeld 
zijn van: 
Twee behoorlijk gesloten omslagen waarin: 
<i. een verklarin g van tien ontwerper  luidende: 
< , inzender  van het ontwerp motto 
verklaart dat dit ontwerp zijn geestelijk eigendom is. 
li. Een correspondentie-adres. t omslag zal vóór de 
uitspraak tloor  de Jury wortlen geopend om, wanneer 
noodig,door  tusschenkomst van den Correspondent met 
den ( mtwerper  in briefwisseling te treden. 

t schrift op tic teekeningen, van bijbehoorendestuk 
ken en eventueele correspondentie, mag niet zijn het 
handschrift van den ()ntw erper. 
Niet bekroonde ontwerpen zullen binnen  maanden na 
de uitspraak der Jury, franco worden teruggezonden aan 
tie  >rrespondentie-adressen. 
 )e bekroonde ontwerpen blij  ven eigendom der Vereeni-

ging, welke daardoor  het uitsluitend recht van repro-
auctie en uitgave voorbehoudt. 
Aan de vervaardigers dezer  ontwerpen zal, in overleg 
met de Jury, gelegenheid gegeven worden, hunne hand-
teekening alsnog op hunne ontwerpen te plaatsen en zal 
de ontwerper  van het uit te voeren bekroonde ontwerp 
verplicht zijn toezicht te houden op de uitvoering van 
zijn project. 

. Voor deze prijsvraag worden uitgeloofd : 
 eerste prijs il  en een tweede pry's a /

k uit te kieren binnen een maand na toe-
kenning' tloor  ile lurv . 

e prijzen zullen worden toegekend door  een lurv , 
bestaande uit de heeren: E. Arntzenius, . , 
J.Jurriaa n , Will y s en Joh. s Jr . 
Aan de Jury is het recht voorbehouden de uitgeloofde 
prijzen op antlere wijze, doch over  ten hoogste  ontwer-
pen, te verdeelen, voor  het geval zij  mocht meenen, dat 
daat toe aanleiding bestaat, maar  is gehouden het geheele 
uitgeloofde bedrag in elk geval toe te vv ijzen. 
Eventueele wijzigingen kunnen door  tie Jury als voor-
waarde gesteld worden, bij  de toekenning van den Eer-
sten Prijs, voor  het uit te voeren Ontwerp. 
Zi j  zal hare bevindingen in een beknopt gemotiveerd 

t neerleggen, waarbij  zij  echter  het rechtheeft 
bij  eventueele ruime inzending de ontwerpen groepsge-
wijze te beoordeelen. 

.  )e uitslag van de bekroningen zal in de vakbladen 
worden bekend gemaakt. 

e Vereeniging behoudt zich het recht voor  alle inge-
komen Ontwerpen in n g en desgewenscht ook 
elders tentoontestellen en het t daarbij  ter 
inzage te leggen. 
Van den dag van ontvangst tot den dag der  terugzen 
ding zullen alle ingekomen ( n voor  een bedrag 

van  elk door  tli- Vereeniging tegen Brand en 
Waterschade worden verzekerd. 
 >e antwoorden moeten wortlen ingezonden - plat ver-

pakt en voor  zoover  ze niet direct  carton geteekend 
zijn, op stevig carton opgezet. 

Namens de Vereeniging tot bevordering van het 
Vreemdelingenverkeer  te 's (iravenhage, 

. A. ,  'oorsitter. 
 >c Jury : 

 )en  laag,  Nov.

E  ) |- < i"  T E 
T . 

 >it verslag dat f geeft van den d en  lenkmal-
pllegetag te  lalberstadt gehouden, in het Bulletin van 
den (oudheidkundigen Bond, houdt ontler  veel meer  be-
hartigenswaardigs,  gesprekken over  de in < Oosten-
rij k en  luitschland heerschende  >l leidende geest bij  het 
Ambachts en Technisch r  < . 
 leze mededeelingen acht ik wel de overweging waard 

van allen die belangstellen in de hedendaagsche ontwik-
keling, opheffingen vooruitgang van onze bouwkunst. 

r  reken ik niet alleen tie uitvoerende bouw 
meesters en tie doceerendebouwmeesters,maar  leer-
aren van ambachtscholen en ook hen die alspublicee 
rende critric i invloed uitoefenen  tien geestesontwik-
keling van t aankomend bouwkundig geslacht. 
Geheel nieuw is deze gedachtengang niet, maar  werd 
toch tot korte jaren geleden nog weinig geduld in ons 
vaderland. Toen wertl namelijk het bouwkundig onder-
wijs maar  al te zeer  los van alle bestaande ons omringen-
de voorbeelden bewerkt. 1 le verspreiding van goedkoo-
pe, maar  waardelooze reproducties van inlineur  modern, 
wat in 't binnen- cn buitenland, bood nu voor  de hand 
liggend, maar  ongezond studiemateriaal. 
Nu echter  zich een welgeslaagd Congres van Bouw-
kunst de beweging voor  het behoud van 'tstedenschoon 
de algemeenen instemming daarmede mag worden af-
geleid, is het wel niet meer  aan twijfel onderhevig, dat 
het bewaren en harmonisch ontwikkelen van de bestaan 
tie archituurbeelden door  de natuur  werden verfijnd , als 
een bepaalde noodzakelijkheid voor  onze verdere cultu-
ren wortlt erkend. 

k laat hieronder  het woord aan  >r. . 

e tweede inleider, de architect enOberlehrerScriba 
uit , behandelde hetzelfde onderwerp voor 

, j  betoogde, dat ook de kleinste bouw-
werken doelmatig moeten zijn en het schoonheidsgevoel 
bevredigen, n moet daarom de leerlingen ontvan-
kelijk maken voor  de schoonheid in het werk der  oude 
meesters, opdat zij  leeren in gelijken geest te ontwerpen. 
Zi j  moeten leeren zich uitsluitend te bedienen van v< irmen, 
tlie aan hun tloel beantwoorden; te scheppen van binnen 
uit; zich te verdiepen in de eischen eener  opdracht; tege-
lij k de traditi e en tien vooruitgang te dienen. Zooals tot 
voor  ruim een eeuw geleden de dorpsbouwineesters de 
dragers waren van een goede, landseigene wijze van 
bouwen, moeten wij  ook de ambachtsbazen van thans 
hiermede weder  vertrouwd maken. Want de „baas"  is 
ile raadsman van tien bouwenden middenstand : burger-
en boerenhuizen, de hoeve, de schuur, zelfs de kerk op 
het platteland, worden in  van de  gevallen door  den 
„baas" , tien gewezen leerling van tie  laugewerkschule, 
gemaakt. m moeten wij  daarom opvoeden, wil de 
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vakleeraar  weten, welke kunst in dezen vorm kan op-
gewekt worden.  >e schijnbare beperking van de leerstof 
geelt geen verlichting, want het is het moeilijkst met 
eenvoudige middelen een logisch verantwoord en goed 
bouwwerk te maken. Sinds zij n daarom in l'ruisen 
de vroegere vier  klassen der  Bavgewerkschulen tot vij l 
uitgebreid, en de onderwijsmethode is geheel veranderd. 
Naar  een gegeven schets wordt met de leerlingen een 
klein bouwwerk lang/aam van binnen naar  buiten ont-
wikkeld en de verschillende daarbij  voorkomende con-
structieve en formeele onderdeden worden in innigen 
onderlingen samenhang gebracht.  >e opgave wordt met 
ieder  semester  grooter  van omvang gemaakt; in het 
derde semester  komt een of ander  landelijk gebouw aan 
de orde. ('.een andere vormen worden onderwezen dan 
inheemsche: in het zuiden van  'ruisen  'rankische, in het 
westen Bergsche, in hel noordwestenNeder-saksische,in 
het oosten ( d Saksische. Naast deze werkzaamheden, 
die hetleervak „bouwkundigteekenen"  vormen,moet de 
leerling bij  het  mderwijs in de architect! mische vormleer, 
kleine opmetingen maken van steedsche en landelijke 
w  iningen, en aan de hand daarvan opstanden ontwerpen 
voorgegeven plattegronden.  lij  leert daarbij  het uiterlij k 
zoo te maken,dat het de inwendige inrichtin g tot uitdru k 
king brengt, en zich harmonisch bij  de omgeving aansluit. 

t het oog op dit laatste worden de leerlingen op 
het excursies opmerk/aam gemaakt op hetrustigeen 
meestal gesloten aspect der  afzonderlijke gebouwen en 
van den dorpsaanleg, in de steden op de schoone werking 
van een straatgeheel en de sobere behandeling van 
burgerwoningen enhunnedétails. < >ok het aldus geleerde 
moet toegepast worden bij  opgaven in de hoogere klas 
sen. Er worden ook opstellen gemaakt over  het geziene; 
bij  de bouwstoffenleer  valt de nadruk op de behandeling 
van ieder  materiaal naai- zijn eigen aard; handteekenen, 
beschrijvende meetkunde en boetseeren dienen zoowel 
om het ruimte-voorstellingsvermogen op te wikken als 
om, door  het teekenen en modelleeren van oude gebou-
wen met al hunne onderdeden trappen, deuren, ven-
sters begrip en liefde voorde monumenten te kweeken. 
Al wat beide sprekers hadden verhaald, werd door  de 
reed- vermelde tentoonstelling ruimschoots toegelicht. 
Er waren daar  voortreffelijk e opnamen zoowel mo 
dellen, maquettes ttls teekeningen van oude gebou-
wen, maar  ook allerlei ontwerpen voor  nieuwe, waaruit 
bleek, dat de opleiding, die volgens dc gehoorde uiteen-
zettingen wel eens wat al te eenzijdig historisch leek, bij 
dc beste leerlingen toch wel degelijk den lust tot zelf-
standigheid had opgewekt, dat ten slotte meer  de goede 
beginselen dan de vormen van oude werken waren 
ge volgd. 

Ook deze tentoonstelling zal door  eene geïllustreerde 
publicatie in ruimer  krin g worden bekend gemaakt. 

. . Cui  B. N. A. 

P N SYSTEE N 
. 

\ \ aar, dus oprecht te zijn, eischt wil en overtuiging. 
Niet het: „wat ik was", maar  „hoeik wezen zal ' behoort 
de stelregel van 't leven tezijn. 
1 let kunstwerk vraagt dit zelfde. 
l i t het daargestelde moet blijken het strewn naar  hoo-
ger  op; lijnen en kleuren behooren een ontwikkelings-
systeem te ontraden en wier  ontwikkeling in volgende 
kunstwerken juister  omlijnd zullen worden, doch weder 
om te dienen als grond voor  verderen vooruitgang. 

 1 ich dient een basis in elke phase- zich te  ipenbaren. 

 )e grond van ons leven kan b.v. waarheid, liefde, een-
heid zijn.  )e grond van een werk' eveneens.  )e rang-
schikking der  vormen geschiedde dan in overeenstem-
mingten opzichte van die basis, en op welk grondsysteem 
de schepper  werkt, het werk zal van de volheid der 
onderdeelen getuigen en zullen deze tdie onderdeden 
wederom opgelost worden in de eenheid van het werk. 
Gebouwd op een eigen systeem ontstaat een oorspron-
kelijkheid als uiting van gezochte oprechtheid. 
Verschillende dier  systemen kunnen den grond van een 
volkskunst zijn en zullen de daargestelde scheppingen 
een kunst van eigen tij d geven, waa 'n de meest uiteen-
loopende gedachten samengebracht kunnen worden. 

s diene ieder  kunstenaar  zijn eigen en zelfstandige 
basis te vormen en al zijn te volbrengen werk in dat 
raam te meten. 
Geen geleerd systeem kan de basis van een volkskunst 
worden, want de dorheid welke daaruit ontstaat doet de 
ware frischheid en den levenskracht van kunst verloren 
gaan. All e groote kunstuitingen spreken van voorge-
noemde oorspronkelijkheid en hoe verschillend kleuren 
en vormen ook zijn, bij  't aandachtig aanschouwen be-
merken wij  achter  constructiebouw en vormenspel het 
wezen van ware kunst. 
Twee wegen kunnen tot mislukking leiden. Een kunst-
werk behoore niet vervaardigd te worden om het sys-
teem te uiten, noch diene een systeem gemaakt te wor-
den om een kunstwerk te vormen, want zij  beiden vor-
men niet den wezenlijken samenhang van systeem en 
werk. 
Beiden behooren bij- en door  elkander  verwerkt en juist 
dit proces geelt het levendige aan het werkstuk, waar-
door  een kunstwerk ontstaat, /onder't laatste zou uit 
het eerste een dor  systematische samenstelling groeien 
en uit het tweede een onsamenhangende, zoodoende 
(inrustige, willekeur. 
( reen  recht aan een van beiden worde gesteld, doch 
slechts het zich geven aan den basis van eigen te vol-
brengen taak zal aan het volbrachte werk een samen-
stelling en ineenvloeiing van beiden openbaren. 

C. |.

e van „Architectura ' 

 ).\l >EN. 

Aan de

(reachte . — 
Wi l mij  toestaan o ver eenige ruimt e in Uw blad te mogen 
beschikken, lüj  't vele, dat in de bouwkundige wereld 
geschreven en gedaan wordt, zou  ik gaarne eens 
mijne meening willen uiten en wel naar  aanleiding van 
wat ik zou wenschen te noemen : het sollen met de kunst. 
< >. ik weet 't zeer  wel en verblij d me er  in met allen, dat 
de laatste jaren ons een tij d van herleving der bouwkunst 
hebben gebracht; een opbloei, grootendcels te danken 
aan de omstandigheid dat veler  oogen zijn opengegaan 
voor  het verval, waarin die kunst allengs was geraakt. 
Toch hl ijl t de blijdschap tot 't feit der  intrede in die nieuwe 
periode beperkt, want wel kwam de nieuwe dag, maar 
hooger  dan in de vorigen steeg de zon nagenoeg niet. 

, hoe weinigen der  nieuweren schonken wat 
nieuws van eigen oorsprong? Wel streefde men daarnaar, 
maar  welk werk der  nieuwe bouwmeesters toonde zieh 
alsdan uiting eener  nieuwe gedachte, rf/'e  de meesten wist 
te bekoren? N  n heeft erkend, dat het nou steeds een ge-
stadig zoeken was naar  eigen kunst naar  zooals de 
geschiedenis der  bouwstijlen 't demonstreert  een op-
eenvolging, een ontwikkeling van stijlen. 
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Wanneer  zal nu de tij d komen van een kunstuiting voor 
't nageslacht, de kunst der  XX e eeuw ? Nadert hij  ? tot 
heden zie ik geen nieuwe lente en hoor  ik geen nieuw 
geluid. ! 
 )e publieke opinie zegt 't open lijk . dat men terug wenseht 

wat men eens zag; liever  een copie van 't oude dan van 
't nieuwe een product. t dat woord dieronpartijdi -
gen voor  de beoefenaars der  bouw kunst onzer  dagen 
niet als een snijdende aanklacht .-
Wie onzerbouw kundiger! hebben bij  de opdracht geven 
den thans het witte voetje .-
 lie bouwmeester  kunstenaar, die gebouwen optrekt in 

< >ud-l lollandsche, in e stijl . 
Copieën van 't oude geven ze en toch geen zuivere. tip 
de plaats van de vetkaars in dc oud-nieuwe lantaarn 
gloeit 't  'hilips' lampje; en 't oude zonlicht kan loetreden. 
echt antiek, door  glas, in lood gevat tenminste 
aan den bovenkant, want het onderraamin 't kruiskozij n 
biedt door  het nieuwste spiegelglas "t vrij e gezicht op de 
schouw, waarin de ciken-sierblokken de eer  der  verwar-
ming aan de radiatoren moeten afstaan. k behoel niet 
te vreezen, dat ik den schijn op me laad, met dit v -
beeld, iemand in naaste omgeving aan te vallen, want 
ieder  vjndt in eigen krin g voorbeelden daarvan te over. 
't s een teeken des tijds. 

r  wat erger  nog is: hoe vaak treft on§ niet de aan-
wijzing van dezen en genen als een . W at 
al groote woorden voor  kleine gedachten. 
s 't getal der  kunstenaars bij  de Grati e Gods dan niet 

klein. Te oordeelen naar  't geen we tegenwoordig hoo-
ren, zeker  niet. Ze schijnen, als de eikenschors, bij  'tpond 
gewogen te worden. 
't s te hopen, dat die nevel spoedig mag opklaren  en 
men hierin óók toom- den ouden tij d te waardeeren : dat 
men als vroeger  zegge: kunstenaar  ? Goed, maar  toon 
mij  uw artisticitei t dan uit uwe werken,eigen werken van 
eigen tijd ! 
U, geachte e dankend voorde mij.gegeven gele-
genheid, teeken ik. 

. 
Uw dw. 

. 

Utrecht, November

'



4 22 rWINTIGSTE G No. 50. G 14  1912 

 Binn, Zaken

V A N . N EN . 

 van  door

overleden  prijs -
vraag voor  jaar , door  voor

'Vervolg ' tloor . i . 

a,

A 
N V A N T

N 
E T . 

 tevens 
, zal

8  half acht 
in het

 en Notulen der n vergadering. 
n en n Stukken. 

 Uitreikin g der  diploma's van de Afdeeling Voortge-
 Aanwijzing van een lid der  Commissie tot voorberei-

ding eener e Tentoonstelling van
 in

 en -Onderrich t aan zeven deel-
nemers aan den cursus icjOcS—

 Verslag omtrent den toestand en van de handelingen 
van het Genootschap gedurende het jaar  uit te 
brengen door  den isten Secretaris a. i. 

 Verslag omtrent het Weekblad „Architectura "  over 
het jaar  uit te brengen door  den Secretaris der 

. 
 omtrent het  Architect"

het jaar  uit te brengen door  den r  der 
N. j  tot Exploitati e van het Plaatwerk 

e Architect." 
8.  omtrent den linanciéelen toestand van het 
(ienootschap, uit te brengen door  den Penningmeester. 

 Verslag van de
onderzoek  het financieel beheer  en de rekening en 
verantwoording van den Penningmeester  over  het boek 
jaar

 Verslag omtrent de Genootschaps-Bibliotheek, uit te 
brengen  Bibliothecaris. 

 omtrent den toestand en van de handelingen 
der Club van Utrechtsche leden van het (ienootschap, 
uit te brengen door  den Secretaris dier  Club. 

 Vaststelling van de begrooting voor  het jaar
 het concept gepubliceerd is in No.  van ons 

 Uitlotin g van  obligaties der  leening
 Verkiezing van vij f bestuursleden, waarvan twee 

leden wegens periodieke aftreding, n.l. de heeren Jan 
de r  en J. g Jr., en wegens bedanken van dc 
heeren  A .J . Paanders, . J. E. s en A. . 

 Verkiezing van een voorzitter  uit het voltalli g 
bestuur. 

 Verkiezing van twee leden der  Commissie van -

dactie wegens periodieke aftreding van de heeren Jan 
de r  (die bedankte in (let. j.1.) en Adr . . 

g en sluiting. 
. Op de  ledenvergadering is als gewoon lid 

toegelaten en geïnstalleerd de heer |. . , 
architect te Amsterdam. 

. e ontwerper  van het gekozen ontwerp voor het 
omslag van den Genootsehapskalender  bleek te 
zijn de heer . , architect te .Amsterdam. 

. Als gewoon lid van ons Genootschap wordt voorge-
steld de heer  W.  te Amsterdam, 
doorde heeren G s g Jr . 

 re Secretaris a. i. 

V . e het besluit der  laatste ledenvergadering 
werd het volgende schrijven verzonden : 

Attn de e voor  de Beschrijving 
der Nederlandsche monumenten van (ieschie-
denis en t te 's Gravcnhage. 

e  leeren. 
e opdracht der  ledenvergadering heeft 

het bestuur  van het (ienootschap Architectur a et
 de eer  U beleefd te verzoeken ons wel te willen 

mededeelen, aan welke deskundigen, al of niet in een 
college vereenigd, de verzorging in  histo-
rischen en  zin van het  Paleis 
op den , alhier, toevertrouwd is  aan wie deze 
deskundigen verantwoording van hun doen en laten ver-
schuldigd zijn. 

e omstandigheid, dat zich in den laatsten tij d zekere 
 hebben voorgedaan,  dan wel-

licht een gevolg van een ongunstigen samenloop van 
verschillende oorzaken, zouden kunnen leiden tot aan 
tasting van het rustige vertrouwen omtrent de goede 
verzorging van het gebouw, heeft ons genootschap ge-
leid tot het verzoeken van  inlichting , 
waartoe mede het verschijnen  den steiger  voor  het 
frontispice, die doet vermoeden dat binnenkort omtrent 
dit vermaarde meesterwerk zeer  belangrijke beslissin-
gen zullen genomen worden, eene gereede aanleiding is. 

 ligt in onze bedoeling, om. behoudens uwe toestem-
ming,  namen der  te
bliceeren, om daarmede te bevorderen het herstel van 

 zekerheid, dat alle vraagstukken, die zich bij  de ver-
zorging van een zoo belangrijk t van geschie-
denis en kunst kunnen voordoen, grondig behandeld 
worden. 
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Bij  voorbaat voor  uw antwoord bclccltl dankend, verblij -
ven met de meeste hoogachting 

Voor het ienootsehap voornoemd 
(w.g,  A , Voorzitter. 
(w.g.)\. G . , rè Secretaris a.t 

t Bestuur  heelt gemeend, dat het, hoewel in de op-
dracht der  vergadering niet uitgedrukt , niettemin over-
eenkomstig de bedoeling zou zijn. indien bovenvermelde 
inlichtingen mede verzocht werden aan . den r 
van Binnenlandsche Zaken en aan het (Gemeentebestuur 
van Amsterdam. 
n dezen geest heeft het bestuur  diensvolgens gehandeld. 

E T . 

T  >E N 
'GENC  )TSC  A S  A  E E

n waren  antwoorden onder  de navo 
motto's: 

6. Centrum.
 Eenheid.

S. Anno  v  v 
 A.et . \. .
 Giotto 

 The Year. 
 A . et A . 

 plus
4. ïarda. 

 Venushaar. 

Evenwicht. 

Zwart op blauw. 
 laak in  )riehoek, 

(geteckend). 
r  de jur y werden bij  eerste schifting ter  zijde gelegd 

de ontwerpen onder  dc motto's Eenheid, Centrum,  laak 
in k (geteekend) en  als zijnde te zwak van 
compositie.  Evenwicht werd ter  zijde gelegd,daar 
de afmetingen niet overeenkomstig het programma zijn. 

j  de tweede schilling werden terzijde gelegd de motto's 
Jarda, waarbij  de versiering te veel aan stukwerk doet 
denken. 
Anno  heelt eene te elementaire versiering, de let-
ters zijn slecht. 
The Sear, de verdeeling werd niet gelukkig geacht en 
is ook niet gemotiveerd. 
A. et A.  is zwak van compositie, de kleurschets is niet 
gel uk kig geslaagd. 
()ver  bleven de navolgende vij f ontwerpen, die in onder-
staande volgorde werden ter  zijde gelegd: 

 Zwart op blauw is onsamenhangend van compositie, 
de versiering draagt een silhouetachtig karakter . 

 Venushaar, de letters op de voorzijde zijn onzuiver 
van teekening. het verschil in grootte der  letters van de 
woorden „Architectura' ' en „et Amicitia "  en het onder-

GELMOOT5CHAP 

[ARCHITECTURA ET AMCITIA.' 

GENooraa iAi * i 
G A j 

ETrVv l i aT lA » BS! 

j 

ling verband is niet gunstig; de versiering van de achter-
zijde is evenmin gelukkig te noemen. 

 Giotto is lij n van teekening met een houtsnedeachtig 
karakter  en herinnert tuin de Architecturaperiode van 

 jaren geleden, ook de achterzijde is goed in het ka-
rakter  gehouden, doch werd minder  waardig geacht dan 
de beide volgende ontwerpen. 

 plus [ en  A. et A. 

zo 

cc 

n het eerste is getracht meer  het karakter  van ons Ge-
nootschap tot uiting te brengen, 't aantrekkelijk e in dit 
ontwerp is voorts de teekenwijze en de mede daardoor 
ontstane versiering, minder  goed werd de zwartheid der 
lichtbundels bij  den toren genoemd. 

 A. et A. vertoont een lij n en beschaafd ontwerp, zoo-
wel w;tt de versiering ill s de letters betreft, wellicht had 
het architectuur-motief in het midden door  uitsparing van 
wit aan duidelijkheid kunnen winnen, verder  zijn enkele 
cijfers minder  goed. 

e eenvoudige omlijsting op de achterzijde is juist ge-
voeld bij  het karakter  van het geheel. 
 laar  de beide laatste ontwerpen qualiteiten bezitten, die 

gelijkwaardi g zijn te noemen, werd besloten bij  loting 
het ontw erp voor  bekroning en uitvoering aan te wijzen. 
(lp deze wijze werd gekozen motto  plus

G ,

T  V A N N T E . 
n de achttiende eeuw was Joan Albert Sichterman de 

rijkst e inwoner  van Groningen. j  had ziin fortui n ge-
maakt in Bengalen, dat toen nog aan de e 

Compagnie behoorde, en daarom werd hij  in de wande-
ling „den Bengaalschen Sichterman"  genoemd. 
 leze rijkaar d liet in  aan de  tc

gen een prachtig huis bouwen, waarvoor, na zijn dood, 
geen bewoner  meer  gevonden kon worden. m 
werd het in tweeën gesplitst; de tegenwoordige bewo-
ners zijn dc heeren Tjard a van Starkenborch cn Van 

. 
'  oen de verandering plaats had. liet de dochter  van den 
heer  Sichterman, die met den heer  Van e ge-
huwd was geweest, dc middenpartij  van het huis aan dc 

 afbreken, en stelde die weder  op als midden-
parti j  van haar  eigen huis,  dc g staande, 
hetwelk men „het f van "  noemde. Toen dit 
huis omstreeks  in eigendom van een heer  Bouman 
overging, noemde men het „het  lof van Bouman". 
 >it „  lof  Bouman". hetwelk een aanzienlijke opper-

vlakte grond heeft, is  November  aangekocht 
door  de fabrikanten Scholten, die een deel van het opper-
vlak willen gebruiken  het vergrooten hunner  aan-
grenzende fabriek, en het overige willen bestemmen 
voorden aanleg eener  straat, waaraan als verkeersweg 
groote behoefte bestaat. 
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Bij  den verkoop is bedongen, dat, als het huis wordt af-
gebroken, de middenpartij  moet worden geschonken 
aan het Groningsche , om, zoo mogelijk, haar 
oude plaats aan de Ossenmarkt te herkrijgen . e con-
servator  van dat m is reeds met de heeren Tjard a 
van Starkenborch en Van r  in onderhandeling 
getreden, om dit doel te bereiken. 
()nze afbeeldingen doen zien, hoe fraai die middenpartij 
is. n werkte hier  te lande toen nog in den stijl , naar 

k XVgenoemd, en die, in Frankrijk , alleen voor 
binnenversiering gebruikt werd. 
 )e gebezigde vormen zijn die, waarvan men vooral te 
\msterdam, dat tusschen  en  zeer  bloeide, bij 

het bouwen van gevels veel gebruik heelt gemaakt. e 
deuren zijn prachtig besneden, gelijk ook met het venster 
daarboven - te Amsterdam, zeer  karakteristiek , snij-
raam genoemd - het geval is. t balcon wordt door 
hermen, als negers opgevat, gedragen. Als een staaltje 
van wat de smeden in den tij d der  gilden vermochten 
verdient het balconhek, waarin de initialen J. A. S. op 
fraaie wijze zijn aangebracht, opmerking. Op zijn oor-
spronkelijke plaats gesteld zal het fraaie geheel nog 
beter  voldoen dan nu. A. \Y.

T N . 

Toute forme qui n'est pas indiquée par  la structure 
doit être repoussée. 

e houten spits van den St. Jacobstoren te Vlissingcn, 
in  verbrand, zal. volgens een ontwerp van . 
Cuypers in den ouden vorm worden opgetrokken, doch 
van gewapend beton, met terracotta bekleed. 

T S VA N &  C a 
T E 1 . 
 >c r . Gratama, P>. . schrijf t in „deGroene"  van 

Zaterdag j.l . een beschouwing over  het nieuwe gebouw 
van  lirsch, waaruit wij  het volgende citeeren : 

t ,  een taktv.olle bebouwing tot 
een goed en  plein had kunnen groeien, 
wordt door  het geweldige gebouw met zijn groote ver-
houdingen, zijn kolossale zuilen en zijn volkomen karak-
terlooze, internationale architectuur, op belangrijke 
wijze geschaad. n plaats van de schilderachtige detail-
leering, kenmerkend voor  geheel Amsterdam, en ook 
terug te vinden in den Stadschouwburg en zelfs in het 
American , heelt het w een massale 

 in dit milieu veel te groot van schaal is. 
Was het nu een belangrijk kunstwerk, dan zou iets van 
het gestichte kwaad vergoed zijn. t is echter  een log 
gevaarte, dat te middelmatig is om slecht, te levenloos 
is om kunstvol genoemd  worden. 

n is zijn  is
lijk , k  en in dit soort nog talent 
loos. leder  bouwkundige met eenige ontwikkeling kan 

 stijlboeken een dergelijke gevel samenstellen.  lecl 
die  hallzuilen met zware kroonlijs t er 
boven, zonder  verband met  zich bevinden 

 verdiepingen, is overbodig; zij  is geheel een schijn 
vertooning, waarbij  de prachtige  zuil-

 verkrachten vernederd tot een zielloos decor. 
Staat dus de stijlnamaak  van het 

w bij  onzen tij d ver  ten achter, zelfs in haar 
soort is zij  zonder  beteekenis. Elk persoonlijk inzicht, elk 
kunstvol accent ontbreekt. Niet het minste spoor  van 
eenige verwantschap met ons modern leven is tc vinden. 

t is idles even talentloos. We behoeven slechts aan 
groote meesters als Otto  te Weenen, ja

 echte k  te
 herinneren, wat  klassieke motieven te bereiken is. 
t het w zoo karakterloos van architec-

tuur  is, wordt te meer  begrijpelij k itls we lezen, hoe
tot  is gekomen. 

Een zuivere copie van een h voorbeeld moest 
gewijzigd wortlen. daar  de Schoonheidscommissie dit 
brutaal plagiaat niet wilde toelaten. e
werd  beter  zuilen  de 

A 

 kroonlijs t gelegd, die feitelijk het einde van den 
gevel en den voet van het dak moest aanduiden.  )aar-
boven is echter  een attiek  nog eens een balustrade 

 alle begrip verloren ging. 
 toren is van eigen vinding, maar  is zonder  samenhang 
 den gevel, in zijn kleinheid schaadt hij  het silhouet, 

wat zoowel van uit de t als van af het -
sche  opvalt. 

t was beter  geweest, hem weg te laten. 
t inwendige toont al even weinig talent itls het uitwen-

dige; het  die nietszeggende zoetsappige
matigheid, die zeer  dicht  de smakeloosheid staat'.dat-
gene  kunst haar  geeft: het leven, ontbreekt 
geheel. 

 is ook niet  minste poging gedaan, aan het nieuwe 
materiaal, dat in het geheele interieur  is toegepast: ge-

 beton, een eigen vorm te geven. , in 
 bepleistering zijn voegen getrokken,  idles opge-

bouwd is uit zitndsteen ! lien dergelijke architectonische 
leugen bewijst wel  hoe  dit gebouw het 
betere van den modernen tij d mist. 

 beeft dus allerminst reden zich over  dezen 
belangrijken nieuwen bouw te verheugen ; maar

 lirsch en Co. heeft hiertoe geen reden, immers, 
een werkelijk ruimziend modern  had
kunst weten  te  aan zijn bedrijf . 1 )e 

 van een  Tietz, die
 hun  wa-

renhuizen te Eerlij n en te 1 hisseldorf lieten hou wen,toont 
 firm a  lirsch niet te hebben. 
e prachtige hal in het warenhuis-Tietz te , 

gebouwd door  Olbrich , is de sterkst werkende reclame 
; ieder  komt, 

gaat haar  zien. 
 )it warenhuis is een uitmuntend voorbeeld van moderne 

architectuur; en treilend is hoe, ondanks zijn
door  een juiste,  te groote schaal in  onderdeelen, 
het gebouw goed bij  de omgeving
< h was een eminent kunstenaar, met een buitenge 
woon decoratief talent. Een  architect zou

 lirsch een gebouw van geraffineerde schoonheid gezet 
kunnen hebben. 
Want ook een modepaleis kan zijn eigen schoonheid heb-
ben. Bevat de mode niet een bijzonder  levenselement, 
kitn zij  niet geestig, sierlijk , brutaal coquet of zinnelijk 
zijn ? 

r  om dit architectonisch uit te kunnen beelden, moet 
men een kunstenaar  zijn. 

e firm a h heeft het echter  niet aangedurfd, zich 
met een scheppenden geest te verbinden ; zij  wenschte 
blijkbaa r  zeifin alles de leiding te hebben. 
Zi j  heelt nu loon  werken: een architectonische be-
roemdheid en hitar  reclame, zooals het Warenhuis-Tietz 
bezit, is bij  het w uitgesloten. 

N T EN' 
. 

 aanleiding van deze prijsvragen zijn ingekomen: 
 ft/05co/)i.7//c'//c;',3oinzcndingen onder  de motto's: 

Etude, Feestgebouw, , c'es ca, veni, vidir,deseartes, 
 lumbug, , , Opus, Ecce, Tolo, Een ieder 

meent zijn uil een valk te zijn, Onesime, Allegonda, B en 
V , twee vierkanten waar  tusschen een cirkel geteekend , 

, Capito, , Ontspanning na arbeid, Ben E, 
Apollo, , B, ; vierkanten in elkaar  (geteekend 
V.l.( t.S.'T, m (met wapen; en Noen. 

 een wachthuisje voorde trant,  inzendingen onder 
 motto's: n uw tijd . ,  Vadis. Na den dag-

taak. Arbeid adelt, Snippers, Studie, . , Uit 
den drup, Sinus, Snel, luw, A. B. , Wilskracht , , 
|. J„  Voila, ondergaande zon (geteekend , |. Er . , |, 
Zooveel huisjes, zooveel kruisjes, . in cirkel. -
vous, Stop, Binnen zijn  besten . 

 een penteekening  een bestaand brok bouw 
beeldhouwwerk, 2 inzendingen onder ' s : Schie-
dam, , , Behoudt goed oud, Pen en 
inkt , 't s  Suum cuique pulchram  Zutphen,
ter  sunt  imputantuur . Anno e en C. 
.1. li . 

e  bestaande uit  J. J. . B.

file:///msterdam
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mann, Alb. < >tten, W. . C. Schaap en .  lerman de s 
(plaatsvervangend voor  den r . A . J . Baanders), 
kende tk' volgende bekroningen toe: 
voor  bioscopctlieatcr: 
ie prijs , zilveren medalje met getuigschrift benevens 

 -. o Xoen, inzender  de  leer  Jan t 
 r. Watergraafsmeer. 

de  prij s werd niet toegekend doch aan  volgende 
inzendingen werd elk een bronzen medaljc met getuig-
schrift benevens /  toegewezen n.1.: 
motto „een ieder  meent zijn uil een valk te zijn"  inzender 
de  leer  1!. n te , 
motto: „feestgebouw"  inzender  de r  B. van den 
Nieuwen Amstel te Amsterdam. 
motto "  inzender  de heer  Fr ,  lulsboseh te 's (rra -
v enhage. 

 een wachthuisje  de tram : 
ie prijs , zilveren medalje met getuigschrift benevens 

y  motto: „zooveel huisjes, zooveel kruisjes"  inzen-
der  de  leer  B. Buurman te . 

 prij s bronzen medalje met getuigschrift benevens 
 — motto: „Voila "  inzender  de heer  C Barentsen te 

. 
 prij s getuigschrift motto: „binnen zijn de besten"  in-

zender  de heer  J. v. d. Spek te 1 )elft. 
Voor  een penteekening: 
ie prijs , bronzen medalje met getuigschrilt benevens 
ƒ  motto : "  inzender  de  leerJ.Schip-
per  te Zaandijk . 

 prij s getuigschrift met ƒ  motto: ,,'t s soo"  inzender 
de  leer  Joh. Briede te . 

 let lurvrappor t wordtin 't volgend nummer opgenomen. 

. 
. 

B. N.  A. W. C.
.
t is niet te ontkennen, dat de boekenmarkt voorden 

middelbaren technicus in de laatste vijfjare n wel ruim 
voorzien werd en speciaal over  Waterbouwkunde ken-
nen we drie nieuwe en uitgebreide werken, waarin deze 
interessante afdeeling der  techniek in haar  geheel be-
handeld wordt. 
Als dus nog een nieuw werk op dit gebied wordt aange-
boden en daarbij  gezegd wordt, dat het in een leemte 
zal voorzien, dan wettigt dit het vermoeden, dat een 
speciaal terrein  een nieuwe weg zal worden betreden. 
En inderdaad lezen we dan ook in de voorrede van het 
hierboven genoemde k der  Waterbouwkunde, 
dat dit werk in de eerste plaats bestemd is voor  het 
waterbouwkundig onderwijs en dan voor  de beginners: 
voor  de jongelui, ate tot dusverre weinig ol geen ervaring 
hadden op waterbouwkundig gebied en daardoor  de stol 
in de bestaande boeken nog niet kunnen verwerken, in-
dien zij  zich voor  waterbouwkundig opzichter  willen be-
kwamen. 
 let boek zal dus eenvoudig en practisch worden, mogen 

we hieruit opmaken. Voorwaar twee mooie eigenschap-
pen van een leerboek! n overeenstemming met het doel 
der  uitgave komt daarbij  nog de lagere prij s als derde 
bondgenoot. 

t is mij  niet bekend,  dc leemte, op welke de schrij-
vers hun uitgave' motiveeren, door  meerderen gevoeld 
wordt, maar  ik wil dit gaarne aannemen, waar  in de 
voorrede tevens — zeer  tot mijn verbazing  wordt
zegd, dat vele inrichtingen van onderwijs zich bij  gebrek 
aan een geschikt leerboek, moeten behelpen met het ge-
ven van dictaten in deze materie. 

Wat de inhoud betreft, zullen we ons van een definitief 
oordeel onthouden tot het werk compleet is. t is na-
tuurlij k niet mogelijk, in de aangekondigde  bladzij-
den de waterbouwkunde, zelfs voor  den middelbaren 
technicus, voldoende volledig te behandelen. Beknopt 
zal het werk dus zeer  zeker  ook worden en zelfs deze 
eigenschap zal een goede kunnen blijken te zijn. 
n den d vinden we  hoofdstukken genoemd: 
Voorbereidende werkzaamheden. Grondwerken, Fun-
deeringen, Beschoeiingen en Bekleedingsmuren, -
kers, Sluizen, Bruggen, , - en Water-
wegen, , n en Strandhoofden, g 
en  )roogmakerijen. 

e eerste aflevering omvat de eerste twee hoofdstuk 
ken.  over  den inhoud daarvan zou men verschillend 
kunnen oordeelen. Eenerzijds acht ik het werk uitste-
kend begonnen, anderzijds evenwel zijn tekortkomingen 
te constateeren. 
Tot de goede zijde van het k reken ik de een-
voudige en beknopte verwerking der  stof, den practi-
schen zin, die bij  de behandeling heeft voorgezeten. < )ok 
ziet men met genoegen dat onderwerpen behandeld zijn, 
die inderdaad in de meeste leesboeken ontbreken : inzon-
derheid inzake grondwerken. 
Wat de gebreken van het werk betreft — het zou mij 
gemakkelijk vallen een lange lijst van bemerkingen neer 
te schrijven. k vrees echter  daar  weinig  mee te 
stichten en daarom zal ik me tot een principiëele aanmer-
king bepalen, welke in de hieronder  aangehaalde details 
nader  is gerechtvaardigd. 
Naar  mijn meening n.1. bevat het werk veel, waarbij  een 
bisouder geval  algemeenheid is gebracht. n 
voelt het gevaarlijke van deze methode voor  een alge-

 leerboek. n het hierbesproken werk worden dan 
soms ook waarheden gedecreteerd, die ik niet gaarne in 
algemeenen zin zou onderschrijven. 
Bij  den practischen geest van het boek hebben de schrij-
vers b.v. gemeend, ook te moeten aanduiden, hoe een 
werkman de schop vasthoudt. . i. overbodig, maar  nu 
de beschrijving tevens onvolledig en onjuist is, acht ik 
ze bedenkelijk.  laarbij  wordt n.1. gezegd hoe een
werkman de schop hanteert; er  zijn echter  ook
en het is niet juist, dat de arbeiders elkaar'hinderen als 
ze niet alle in dezelfde richtin g werken.  let tegendeel is 
waar. Juist linksche en rechtschc arbeiders kunnen en 
moeten vooreen voordeelige werkwijze vaak gecombi-
neerd werken. k noem b.v. het laden van kipkarren , het 
graven van grond in het algemeen en nog een ander 
speciaal geval: het aanstampen van dwarsliggers bij  den 
aanleg van spoor- en tramwegen. 
Op pag. >S wordt de raad gegeven, bij  droog weer  de 
losgesneden en opgestapelde zoden te begieten en met 
matten tegen te sterken zonnebrand te beschutten. s 
dit wel een practisch advies'- Zou dit voor  kilometers 
lange kanaal- en rivierwerken te volgen zijn  Zoo is ook 
de ontgraving en het vervoer  van grond tezeer  „gemass-
regelt"  in dit boek. e aangegeven werkwijzen zijn 
waarlij k niet de eenig mogelijke, leder  aannemer heeft 
weer  een speciale methode en voor  elk bizonder  geval 
volgt men de meest geschikte wegen. Geen twee ge-

 zijn volkomen gelijk in de praktijk , algemeene 
regelen zijn niet te geven, wel kunnen voorbeelden in 
algemeenen zin beschreven worden. 
n § is er  geen rekening' mee gehouden, dat zeer  veel 

lundeeringsputten bij  kanalen- en rivierwerken met de 
baggermolen worden gemaakt. En bij  de beschrijving 
der  baggermolen in §  is een verouderd systeem be 
sehouwd, de verondieping van . door  morsgrond 
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kan alleen bij  zeer  slechte molens en dan nog slechts in 
bizondere gevallen voorkomen. Tegenwoordig kan deze 
verondieping tot . maximum beperkt worden. 
Soms is de toon in het werk wel zeer  naïef, b.v. op pag. 

. waar  gezegd wordt: „Wanneer we verder  de totale 
som der  gemaakte kosten deelen door  het aantal kubieke 
meters grond, hetwelk is verzet, dan weten we hoeveel 
een kubieke meter  grondverzet, over  den gemeten af-
stand vervoerd, kost." 

r  ik kom op een hellend vlak, alleen wil ik nog op-
merken, dat sommige figuren in het boek zeer  slecht ge-
teekend zijn, b.v. die Friesche hoosbak in zijn gekken 
stand ! En men vraagt zich bij  het zien van deze liguur 
al. waarom hier  niet eenvoudig een gootje werd gesto-
ken of een hevel toegepast. Ook zit in lig.  die pers-
pectivische handboom vreemd aan de tonmolen, welke 
overigens in projectie geteekend is. En hoe zit dat boor-
gat in lig. } ten opzichte van de ^ steunpunten van den 
Bak? 
Bij  de dankzegging' aan den speciaal genoemden taal-
kundigen verzorger  van het werk, kan ik me niet aan-
sluiten. t geringe taalgevoel in deze uitgave heeft me 
gehinderd, telkens stuitte ik bij  het lezen op zinnen, die 
aan billijk e eischen voor  zuiver  en vloeiend h 
niet konden voldoen. 
Evenwel  dit zijn slechts bijzaken, die aan de technische 
waarde van het werk niet tekort doen. Want ook deze 
beoordeeling moet practisch blijven en dan kan toch in 
elk geval gezegd worden dat hier  een zeer  nuttig en 
bruikbaar  boek werd geschreven; een werk, dat een 
eigen plaats zal verwerven in de vakliteratuur . t be-
langstelling zullen we dc nog volgende  a  afleveringen 
afwachten. B.J.
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 )c voorzitter  dankt don hoor i voor  diens mededee-
lingen die inderdaad in staat  z i j n allo ongerustheid, ge-
volg van heersehende onzekerheid, kan t 
vertrouwen kunnen wij  thans de maatregelen tegemoet 
zien, die zullen genomen worden. 

e aan ons adres aan B. en \ \ . van Amster-
dam ter  zake van de Schoonheidscommissie en aan de 
brieven aan de twee door  „A . et A."  benoemde leden 
dezer  commissie, waarvan mededeeling gedaan werd 
aan de overige constitueerende vereenigingen, deelt de 
voorzitter  mee dat de . tot Bev. der  l'ouvvk. onze in-
zichten en die van den B. X. A. niet deelt en ons uitnoo-
digt tot eene bespreking op . e vergade-
ring benoemt de heeren . A.J . Baanders cn G.J. t 
gers tot afgevaardigden naar  deze bijeenkomst die in 
opdracht hebben het door  de vorige vergadering inge-
nomen standpunt te handhaven. 

Tenslotte wordt een brief voorgelezen van tien . 
.  '.triage, lid der  S. (_'.. houtlende mededeeling tlat ons 

.schrijven aan de twee leden tlier  commissie zal worden 
behandeld in de eerstvolgende vergadering tier  S. C. 
Aan de orde is daarna de uitreikin g tier  diploma's van 
de Afdeeling V . en . B.O. 

e voorzitter  acht, zoover  zijne herinnering strekt, tlit 
oogenblik een tier  belangrijkste momenten inonsGe-
nootschapsleven.Spr. herinnert aan het leit tlat tot vóór 

 buiten , geen enkele gelegenheid bestond tlie 
onze jongeren in staat kon stellen zich de ontwikkeling 
de wetenschap cn kunstvaardigheid eigen te maken in 
dié mate en vorm als gewenscht en noodig was, en die 
tevens zou zijn aan te passen aan hunne maatschappelijke 
omstandigheden. t toen uit het verlangen tier  jonge-
ren de idéé ontsproot en tot rijphei d kwam vaneen -
tuut te stichten tlat aan de gevoelde behoefte zou kunnen 
voldoen, was een evenement in de bouwkunstige wereldi 
Voor  het nemen van het initiatief en het verwezenlijken 
der plannen kunnen wij, aldus de spreker, den heer  W. 

, de geestelijke vader  onzer  aldeeling, niet ge-
 leg dankbaar  zijn. Veel is gedurende tie laatste jaren 

gedaan om de positie van den architect te verhoogen. 
n nieuwe vereeniging wertl zelfs in het leven geroe-

pen, die zich speciaal stelde voor  de belangen tier  maat-
schappelijke positie ; evenwel ons (ienootsehap bleef niet 
achter  waar  het, vertegenwoordigd in de daad tier  oprich-
ting van den cursus voor  Voortgezet-en -
kunst-Onderricht , zich de bevordering der  geestelijke 
belangen tot taak maakte. 

Thans is het (ienootsehap zoover  gevorderd en zijn zoo-
danige resultaten verkregen dat aan een -tal deelne-
mrr s het diploma is toegekend en zal wortlen uitgereikt, 
en tlit moment acht ik van groot gewicht. 
Wi j  hebben, ging spr. voort tot de gediplomeerden, de 
heeren . A. van Zanten, J. van , J. . 
Coenraad en G.J. n W.Noor-
landen en . Saai konden wegens verblij f buitenlands 
niet aanwezig zijn) wij  hebben een groote verwachting 
van U . t de meeste zorg en na herhaald wikken cn 
wegen op grond van nauwgezet onderzoek is U het 
diploma der  Afdeeling toegekend ; zelfs de bewoordin-
gen waarin omtrent * getuigd wordt in den tekst van 
het diploma zijn, zijn dan na rij p beraad aldus gesteld. 

t de toekenning wortlt U een groote verantwoording 
opgelegd. Van 0 wortl t verwacht tlat gij  doordrongen 
zijt van het gewicht tlier  verantwoordelijkheid, m a a
van U wordt m e e  verwacht. ()p U rust de taak v an het 
hoog houtlenvan den architectenstand, den n a am en het 
aanzien v an den architect; vooral in itleél en zin. (Applaus) 
 lierna had de uitreikin g plaats. 

Vervolgens sprak de heer  W. t ongeveer  als 
volgt: t is met een bizontlere waardeering tlat ik de 
woorden van den voorzitter  heb aangehoord. Bij  het 
verlaten van mijn functie als vooi zitter  van A. et A. en 
van de Aldeeling, verkeerde ik in de noodzakelijkheid 
iets als een geadopteerd kind achter  te laten. k heb 
de overtuiging tlat ik het aan goede zorgen overliet en 
ben daarover  zeer  verheugd. k dank den voorzitter  voor 
zijne hartelijk e woorden cn betreur  het tlat de heer 
.Nijhoff , de voorzitter  der  Aldeeling, hier  ontbreekt ge 
roep: 't is wegens ongesteldheid) om ook hem dank te 
betuigen, en hoop tlat die tot hem zal doordringen, on-
danks de lichte ongesteldheid, en tot de gediplomeerden 
het woord richtende zei spr.: t vooral hoog het be-
grip architect-zijn. Er is geen mooier, géén verhevener 
vak tlan het onze. t heelt een idiéele, daarnaast een 
materiëele zijde; tic laatste is niet weg te cijferen ; de 
eerste is het echter  die bestemd is als drager  door  het 
leven. Geen smet moogt gij  op U laten kleven. Slechts 
tlan kunt gij  geacht worden te zijn de ware zonen van 
A. et A. en kweckelingen onzer  Aldeeling en als zooda-
nig de waardeering vinden die ' naast den arbeid, tlie 
* had te verrichten voor  de bereiking van de  toege-

kende onderscheiding, kracht zal geven en een goede 
basis voor  de beteekenis van e verdere ontwikkeling. 
(Applaus). 

e heer  J. van n brengt namens de gediplomeerden 
dank in de eerste plaats aan tien hecrW. n 
hun die hem steunden in de eerste levensdagen der  Al -
deeling; vervolgens dankt spr. heeren docenten, het 

h Bestuur  en het Genootschapsbestuur  en 
allen die direct of indirect hebben medegewerkt aan de 
vorming der  kweckelingen van de Aldeeling, waarvoor 
zij  zeer  erkentelijk zijn. e voorzitter  aanvaardt gaarne 
dezen dank, brengt opzijn beurt warme hulde aan docen-
ten, bestuurders, autoriteiten en vooral ook aan Profes-
sor  A. J. der , die alle te zamen ons in staat 
stelden, het verkregen resultaat te bereiken. (Applaus! 
Thans is aan de orde de benoeming van een lid der  voor-
loopige commissie voor  de vierjaarlijksch e (Architec-
tuur - en ) Tentoonstelling in

e heer  Walenkamp brengt verslag uit van de bespre-
kingen met de besturen der  betrokken vereenigingen ; 
de heer  Berlage licht tlit nader  toe. k der  vereenigin-
gen zal  lid afvaardigen.  )e commissie moet spoedig een 
plan en begrooting indienen. Na aanzoek door  den voor-
zitter  wortlt benoemd de heer  W. , die ontler 
applaus accepteert. 

Achtereenvolgens wortlen met wijziging van de volg-
orde hierna uitgebracht: het Verslag omtrent den toe-
stand en van de handelingen van het (ienootsehap ge-
durende het jaar  bij  monde van den heerJ. ) r., 
het Verslag omtrent het Weekblad „Architectura"doo r 
den heer  Adr . . het Verslag omtrent het k 

e Architect"  tloor  den heer  (i. J. , het Verslag 
omtrent tien linancieclcn toestantl van het (ienootsehap 
tloor  den heer  A. A. , het verslag"  van de Verificati e 
Commissie omtrent haar  onderzoek naar  het financieel 
beheer  en dc rekeningen verantwoording van den Pen-
ningmeester, bij  monde van den heer s Plate, het 
Verslag omtrent de Genootschap-bibliotheek, bij  ont-
stentenis van den heer . J. E. , door  den heer 
A. , en ten slotte het Verslag omtrent den toe-
stantl en van de handelingen der  Club van Utrechtsche 

. 
Al deze verslagen worden onder  herhaald applaus en 
dankzegging aan de betrokkenen voor  kennisgeving 
aangenomen en bestemd voor  publicatie in ons orgaan. 
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n het bizonder  wordt hulde gebracht aan de kleine, maar 
buitengewoon actieve Club, die het gelukt is in tlat uiter-
matesaaicUtrecht beweging gaande te maken. (Applaus). 
Vervolgens worden de  volgende obligaties van de 
leening uitgeloot; tw.denummers

en
 Jaarna is aan de orde de verkiezing van vij f leden van 

het bestuur  wegens periodieke aftreding van de heeren 
|. de r  en J. g Jr. en wegens bedanken van 
de heeren . |. Baanders, . s en A. . 
1 )e heer g is herkiesbaar. 
.Als cantlitlaten worden genoemd de heeren Jon. e 
nohl, J. . de Groot, |. g Jr., W. A. E. van der 
Pluym, , s Plate, 11, van Jaarsveld, 
(i . F. , Atlr . n en Jos. . 
Uitgebracht wortlen  geldige stemmen. Bij  eerste 
stemming wortlen gekozen de heeren \\ . A. . van tier 
Pluym met  J. .  (.. . s met
en - . de Groot met  stemmen ; terwij l op den heer 
|on. l  en op den heer  Adr . n  stemmen 
wortlen uitgebracht, zootlat herstemming tusschen 
de twee laatstgenoemden plaats vindt. 
Uitgebracht wortlen  stemmen op den heer n
op den heer . Eerstgenoemde is altlus gekozen. 
Thans wordt uit het -tal bestuurders bestaande uit de 
heeren Walenkamp, , Van der , -
gers,  )e Groot en , de voorzitter  gekozen, 
Bij  eerste stemming werden  geldige stemmen uitge-
bracht, waarvan  op den heer  Walenkampen  op tien 
heer e Groot; terwij l de overige stemmen verdeeld 
zijn. Bij  tweede stemming worden uitgebracht, van een 
gelijk totaal aantal,  op den heer  Walenkamp en [Qop 
den heer e Groot. Eerstgenoemde is dus gekozen en 
aanvaardt voorloopig dc benoeming onder  applaus. 
Aan de orde is vervolgens de verkiezing van  leden der 
Commissie van . Uitgebracht worden  stem-
men ; waarvan  op den heer  T. de r  en  op den 
heer s Plate, tlie dus beitic gekozen zijn. Eerstge-
noemde accepteert, de tweede bedankt. 
1 )e herhaalde stemming wordt uitgesteld. e heer  A. A. 

k geeft te kennen tlat hij  als lid tier e wenscht 
tc bedanken. Voorgesteld wordt in de vacature  lid uit 
het bestuur) te voorzien en tleze verkiezing te verbinden 
aan tlie van den heer , die periodiek aftreed. 

e heer s heelt tegen deze wijze van verkiezen 
bezwaar  op grond onzer  statuten, bovendien komt de 
voorziening in de vacature k niet op de agenda voor. 
1 )it bezwaar  wordt niet gedeeld. (Overgegaan wordt tot 
stemmen. Uitgebracht worden  geldige stemmen, 
waarvan  op den heer , die dus gekozen is en de 
benoeming aanvaart. 

e concept-begrooting  gepubliceerd in No.  van 
ons orgaan, wortl t door  den penningmeester  post voor 
post voorgelezen en toegelicht. Na bespreking van 
enkele punten wortl t de begrooting overeenkomstig het 
concept goedgekeurd en vastgesteld. 
 )e altredende voorzitter  neemt met even hartelijk e als 
welsprekende woorden afscheid van de collega's, be-
stuurders en leden der  redactie, hun alle dankend voor 
de aangename wijze van samenwerken, waardoor  per-
manent een opgewekte toon in deze colleges heerschte. 
Niet tlan nootle en ontler  invloeden van buiten neemt spr. 
met eenige weemoed afscheid en zegt toe een trouw lid 
van A. et A. te zullen blijven. (Applaus). 

e nieuwe voorzitter  brengt dank en hulde aan zijn emi-
nenten voorganger  .diens toe wijdin g en energie prijzende 
waar  het gold de belangen van A. et A . en zijne leden. 
Vooral stond hij  steeds op de bres voor  de jongeren, ge-

tuige o.m. zijne bemoeiingen in de voorbereiding tot de 
oprichtin g van een monument op den , onderdeel 
van plan  Aan des heeren Baanders' persoonlijk op-
treden is het te danken, tlat tlit monument zal worden 
gemaakt naar  een ontwerp, tlat het resultaat zal zijn 
eener  (Openbare Nationale Prijsvraag. 

t luid applaus sluit de vergadering zich bij  tleze met 
warmte uitgesproken woorden aan; waarna sluiting 
volgt, om onder  het genot van eenige welverdiende ver 
kwikkin g het opgewekt samenzijn nog een uurtj e voort 
te zetten. . 
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 >  ST.JACOBST( N T E N 
r  laten wij  volgen het rapport , tloor t . . . 

Cuvpers uitgebracht aan het (Gemeentebestuur  van Vlis-
singen over  de ..herstelling''  van den St. Jacobstoren, 
altlaar, henevens een paar  brieven tusschen B. en W. en 

. C over  dit rapport gewisseld. Bij  het rapport be-
hoort een teekening waarvan wij  niet in de gelegenheid 
zijn eene reproductie te geven.  let rapport is evenwel 
duidelij k genoeg, als men zich even aan tien stijl gewend 
heeft. 
Wi j  brengen in herinnering, tlat de gemetselde toren 
niet, doch de houten spits, waarover  het rapport uitslui-
tend handelt, geheel doorbrand vernietigd is.  Oegemet-
selde toren moet alleen hersteld en de spits vernieuwd 
worden. e publicatie van het kort na den brand ge-
maakte ontwerp tot wederopbouw van de spits gaf ons 
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Genootschap aanleiding, het Gemeentebestuur  uit te 
noodigen hiermede een met dergelijk restauratie-werk 
vertrouwd architect te belasten, waarbij  wij  gelegen 
heid hadden op te meiken. dat B. en W. er  blijkbaar  niet 
aan gedacht hadden, dat de spits ook uit te voeren zou 
zijn in v< urnen, die meer  aan onzen tij d eigen zijn, dan de 
 J?e eeuwsche. 
 leze laatste gedachte gal aanleiding tot dc bekende 

polemiek tusschen den  leer  >eStuers en onzen toenma-
ligen voorzitter. Bovendien was inmiddels door  een 
handig reclame-makenden cementijzer-fabrikant bij  het 
Gemeentebestuur  van Vlissingcn het idee geopperd, de 
spits in cementijzer  te doen herbouwen, waarover  het 
oordeel van tal van bekende ingenieurs en vakgenooten 
vernomen werd. Vervolgens besloot de d op voorstel 
van het  >agelijksch Bestuur, het advies van  >r. Cuypers 
in te winnen, met het gevolg, dat het hiernavolgende 
rapport , dat wij  letterlij k afdrukken, verscheen. 

l G V A N N N T E . 

 )e St. Jakobstoren is met de daaraan verbonden kerk 
zeker  wel het voornaamste en een der  oudste gebouwen 
van Vlissingcn. 
i >c sierlijk e spits, die in de verte zoowel van zee als van 
landzijde wordt gezien, vertegenwoordigd de stad Vlis-
singcn in het land op waardige wijze. 
( >p den r n massalen vierkanten onder-
bouw verheit zich de rij k in vorm ontwikkelde spits in 
 ijl  erdiepingen in de hoogte. 
 ii >ven tl it massieve metselwerk is eene breede afdekking 

die eene galerij  vormt rond de spits; terwij l het kapwerk 
zoo is samengesteld, dat binnen de acht stijlen een ver-
trek voorden torenwachter  verkregen wordt; dat aan 
vier  zijden van een venster  voorzien is, boven dit vertrek 
dat slechts  hoog is,komt de speelkamer voor  het ca-
rilj i  terwij l hier  tevens aan de buitenzijde de cijferpla-
ten van het uurwerk hunne plaats vinden. n dezen 
achtkant worden de stijlen zoover  ingetrokken om boven 
de/e verdieping wederom eene gaanderij  met balustrade 
te kunnen vormen. 
Boven de roostering der  speelkamer is de ruimt e voor 
de klokken van het cariljon die  of  verdiepingen in-
nemen. <>p tleze hoogte heelt dc spits slechts een door-
sneelijn van  meter  waarover  den torenhelm geconstru-
eerd is.  )e l vormt de as van dezen helm en 
die door  een windkrui s en haan op een hoogte van nage-
ni ieg  > meter  bekroont is. 
< ltschoon de spits die van een later  tij d dagteekent. dus 
later  dan de gothische onderbouw, zoo zijn de verhou-
dingen van dezen met betrekking tot de hoogte en de 
breedte volkomen harmonisch, zoodat wanneer  dc spits 
tegelijkertij d als den onderbouw ware gebou wd,dehoofd-
almetingen ook volkomen met deze in overeenstemming 
zouden zijn. 
 >it alles zijn redenen waarom de oude vorm moet be-

houden blijven. 
Wat nu betreft den herbouw van de spits in de voorge-
stelde materialen zij  het volgende opgemerkt. 

r  het meermalen is voorgekomen, dat de spits van 
de St. Jacobskerk tloor  brand vernield is geworden, 
heelt het gemeentebestuur  den eisch gesteld, dat de 
nieuwe spits zoude bestaan uit onbrandbare materialen, 
om daaraan tc voldoen wortlt onderstaande structuur 

 irgesteld: 
 )c afgebrande structuur  was samengesteld uit een over-

groote hoeveelheid eikenhouten stijlen en balken waar-
door  de soliditeit wel verzekerd was, maar wegens dc 

menigvuldigheid der verschillende onderdeeleneen groot 
gevaar  voor  brand opleveren. 
1 )e uitwendige vorm is volkomen behouden in den boven-
bouw ; alleen is er  eene wijziging ten goede bij  den over-
gang vierkant tot den achtkant. 

e beren of contreforten waren niet behoorlijk afgedekt 
daarom zijn de deksteenen in zandsteen op dc bakstee-
nen terugsprongen ontworpen. 
Ter beveiliging van het metsel werk is eene bedekking 
in betonijzer  voorzien, die tevens als onderlaag voor  de 
galerij  bestemd is. e betonplaat draagt op dc ring-
muur en daar  waar  een overstek noodig is zijn kraag 
steenen van zandsteen aangebracht op regelmatige af 
standen. e dekplaat dient tevens als goot voor  den 
afvoer  van het regenwater  dat door  buizen tloor  de 
muur naar  binnen gebracht wordt en in een reservoir  ge-
leid moet worden. e dekplaat wordt ook voorzien 
van de verbindingen voor  de balustrade, die in terra-
cotta worden uitgevoerd.  >e structuur  van de te cn
verdieping is duidelijk aangegeven met de gewenschte 
profielen; terwij l de vlakke afstanden met leien worden 
gedekt. Voor  de  zijden waar geen wijzerplaten komen 
heeft elk dezer  zijden een klein lichtraam.  )e vier  zijden 
waartegen de cijferbladen geplaatst worden zijn met 
lood bekleed evenals de hollijst onder  dc dekplaat. 

e kleine balustrade op de  verdieping is ook van 
terr a cotta. 

 )e achtstijlen der  verdieping zijn ook van terracotta, 
terwij l deze in het midden door eene laag van beton-
ijzer  aan elkander  verbonden zijn. 

e kroonlijs t met dekplaat is van betonijzer  en vormt 
zoodoende het grondvlak voor  de  verdieping of 
bovenste achtkant, die ook met kroonlijs t en voetstuk 
voor  de bekroning "  een geheel maakt. 

r  de St. Jacobstoren een merkwaardig fraai voor-
beeld van bouwkunst is van een torenspits uit de -
sance tijd , dat zijn silhouet cn afmetingen volkomen in 
harmonie is met de gothische onderhouw in zijn geheel, 
zoo dient de herbouwing overeenkomstig de oude vorm 
ook daarom bewaard te blijven. 

e Architect der s , 
,  Sept.  (it>.g.) P.J. 11.

Terwij l onze gemeente-bouwmeester  het besteken de be-
grootingen opmaakt voor  den herbouw van den St.Ja-
kobstoren alhier, welke stukken wij  nader  aan Uw oor-
deel zullen onderwerpen, zijn wij  bezig om een voorstel 
aan den (".emeentcraad op te stellen. Wij  stuiten daarbij 
echter  op de navolgende zinsnede van Uw rapport : 

r  het meermalen is voorgekomen dat de spits van 
de St. Jakobskcrk tloor  brand vernield is heeft het 
gemeentebestuur  den eisch gesteld dat de nieuwe spits 
zoude bestaan uit onbrandbare materialen; om daaraan 
te voldoen wortlt onderstaande structuur  voorgesteld. 
 lierui t blijk t dat het U niet bekend was dat de spits van 

de St. Jakobstoren voorheen nimmer door  brand ver-
nield wertl. Wel was zulks het geval met verschillende 
andere openbare gebouwen als het stadhuis, de -
kerk en de Eransehe kerk, de ()ostkerk, (tweemaal) het 
 'rinsenhuis, 's s zeemagazijn en het weeshuis. 

t motief waarom wij  herbouw in onbrandbaar  mate-
riaal in ons oorspronkelijk voorstel aan den d wen-
schelijk hebben genoemd, is dat dc toren staat in een 
dicht bevolkte buurt cn in de onmiddelijkc nabijheid van 
huizencomplexen waarvoor  een toren met houtwerk 

 ()ctober  e>

en zijn duizenden kilo' s aan klokken een voortdurend 
gevaar  oplevert. 
Wanneer  U evenwel deze meening niet deelt en van oor-
deel zijt dat een toren met houtwerk de voorkeur  ver-
dient, dan zijt U natuurlij k volkomen vri j  om zulks voor 
te stellen en zullen wij  ons bij  Uw gevoelen neerleggen. 

t U evenwel met ons van meening zijn tlat nu de 
tegenwoordige techniek ons in staat stelt om den ouden 
vorm van den St. Jakobstoren te bewaren met verwijde-
rin g van het brandgevaar  dat aan de vroegere construc-
tie was verbonden, dan verzoeken wij  U beleefdzulksook 
in Uw rapport nis Uw oordeel tc willen kenbaar  maken. 

B. en W. van Vlissingen. 

Amsterdam,  (>ct.

n antwoord op Uwe missieve in margine dezer  vermeld 
geel ik U in overweging in Uwe toelichting tot het plan 
als mijn oordeel mede te deelen : 
 >at  >r. l [. Cuypers medegaande met de overweging 

van B. en W , „di e in een dichtbebouwde buurt met een 
houten torenspits, waarin een groot gewicht aan klokken 
wordt gehangen, niet wenschen zulk een gevaarvollen 
toestand opnieuw te scheppen,"  te meer  daarin kon 
mede gaan aangezien de vorm der  spits in verscheiden 
onderdeelen volstrekt niet bepaald wijst op de eigen-
aardigheden van een houtconstructie. 

e Architect der s , 
(w. gJ . P. ]. .

Aan 
de Edelachtbare  leeren 
B. en W. van Vlissingen. 

 >e argumentatie, die in het rapport aan den dag wordt 
gelegd, is er  niet een, als men met het oog op het belang 
van de zaak mocht verwachten. Zeer  kenmerkend in dit 
opzicht is de zin: t alles zijn redenen waarom de 
oude vorm moet behouden blijven" . Want men zal in het 
rapport te vergeefs naar  deze „redenen"  zoeken — zelfs 
de minste schijn van een aangevoerd motief ontbreekt. 
1 >o quaestie over  den vorm van de spits, waarover  des-
tijd s onze meening reetls duidelijk uitgesproken is, kun-
nen wij  thans wel terzijde laten. n heelt besloten de 
spits naar  dc voorhanden zijnde oude opmetingen en 
modellen te reconstrueeren onder  miskenning van het 
goed recht van onzen tij d tc toonen wat hij  zeil vermag 

tli t zij  zoo. 
r  wat te denken van pogingen, om die  eeuwsche 

vormen te herhalen in den  eeuwsche materiaal-
soort? Wij  lezen in een laatstcn brief van  )r. C . dat hij 
met de overwegingen van B. en W. (om een cement-
ijzeren toren te maken in  eeuwschen stijl ) te meer 
kon meegaan „aangezien de vorm der  spits in verschei-
den onderdeelen volstrekt niet bepaald wijst op de eigen-
aardigheden van een houtconstructie". 

n wij  misschien nog eens vernemen : wijst de vorm 
der spits dan wellicht in meerdere mate op de eigenaar-
digheden eener  cement-ijzerconstructie ? 
 let komt ons voor  dat . C, aan het duidelijk e verlan-

gen van het gemeentebestuur  van Vlissingen, om een 
cementijzeren toren te krijgen, geen voldoenden weer-
stand heeft kunnen bieden  >it is dan ook wel begrijpelijk , 
als wij  den hoogen leeltijd van den adviseur, die toch al 

vij f en tachtig jaar  oud is, in aanmerking nemen. d 
. Cuypers bovenstaand rapport uitgebracht in den 

bloei zijner  jaren, voorzeker  had hij  omtrent de hem 
toekomende groote reputatie, een hoogstaand kunste 
naar  te zijn, eenigen twijfel gewekt.Thans is dit niet meer 
het geval. e eerbied, dien wij  allen aan . Cuypers 
verschuldigd zijn wegens de buitengewone gaven, die 
hij  in zijn werkzaam leven heeft ten toon gespreid, is 
onverwoestbaar. t ontzag zal het nageslacht blijven 
opzien tot wat tleze enkeling wrocht, non lang nadat de 
grafsteenen van autoriteitjes in Staten-Generaal ol 
Gemeenteraden (of redacties), die zich smalend over 
hem dorsten uiten, zullen zijn verhakt tot „gootsteentjes 
voor  heeren", om een bekend beeld te gebruiken. 

r  blaam treft hen, tlie thans nog, aan den diepen 
avond zijns levens, van den stokouden kunstenaar  krach 
ten vergen, die hij  volgens redelijk en menschelijk begrip 
niet meer  schenken kan. Zij  zijn het, die het groote, on-
beperkt verschuldigde respect aantasten, die bij  duizen-
den het genot eener  ononderbroken bewondering voor 
grootheid schaden, die aan sensatie-zuchtigen de gele-
genheid bieden tot het uitpluizen van wat zij  aanduiden 
als een psychologisch proces, waar  hun niets dan eer-
biedig opzien zou passen. 

e Vlissinger  questie geelt ons een goede aanleiding, 
dit eens te uiten. \ . 

EENE B(  >E-TEXT ( G T E 
. T

Voor eenigen tij d werd door  de leden van de -
schappij  tot bevordering der  Bouwkunst Afd. Utrecht 
en de club van Utrechtsche letlen van het Genootschap 
„Architectur a et Amicitia "  besloten tot het houden van 
eene tentoonstelling van het werk van architecten, 
bouwkundigen, enz. woonachtig in dc prov. Utrecht. n 
gevolge bovenstaand besluit heelt op  )ec. j.l . ter  dier 
zake een commissie vergadering plaats geluid, waar  be-
halve de afgevaardigden van voorgenoemde verceni-
gingcn ook aanwezig waren de vertegenwoordigers van 
het Utrcchtsch . n deze vergadering is 
besloten, dat de tentoonstelling zal worden gehouden in 
de maand t  en zal bestaan uit teekenwerk, 
foto's, werkstukken, enz. welke op het bouwvak be 
trekkin g hebben. 
 )e bedoeling is de tentoonstelling uit drie afdeelingen te 

tloen bestaan nl.: 
ie afdeeling: een overzicht van uitgevoerde werken van 
architecten door  teekeningen, foto's, schetsen, werk 
stukken, enz. 
2ile afdeeling: inzendingen van teekeningen. schetsen, 
studiën (bij  voorkeur  gewasschen teekeningen van on-
uitgevoerde worken van architecten. n mogelijk 
ook inzendingen van werkstukken. 

 afdeeling: inzendingen van teekenwerk van uitge-
voerde en niet uitgevoerde werken van bouwkundigen 
in 't algemeen, waardoor  in deze afdeeling ook kan wor-
den ingezonden door  eigenbouw ers. 

e inzendingen zullen alvorens te worden toegelaten 
aan de beoordeeling van eene bevoegde jur v wortlen 
onderworpen. 
Zoo spoedig mogelijk zal aan de architecten en bouw-
kundigen in de provincie Utrecht eene circulair e worden 
gezonden met verzoek om opgaaf der  verlangde plaats-
ruimte, waarover  men wenseht le beschikken. Zij  die 
deze circulair e onverhoopt niet mochten ontvangen zal 
deze na aanvraag bij  een der ondergeteekenden, wortlen 
toegezonden, waarna zal worden bepaald in welk ge-
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bouw de tentoonstelling in de stad Utrecht zal worden 
gehouden. 

s zijn reeds inlichtingen te bekomen bij  den 
[Sten Secretaris v. d. - den r s t e n Secretaris van de 
schappij  tot Bev. derBouw- club v. Utrechtsche leden 
kunst. Afd. Utrecht. . E. v .h .Gen. „A.et A."envan 

. Catharijnesingel i. het Utrechtsen -
Utrecht, en bond.CJ.de , e 

Xieuwstraat Sy, Utrecht. 

S( E G 
VA N E S 
EN . 

r  de Sociaal Technische Vereeniging van -
cratische s en Architecten is onderstaand 

 verzonden: 
Aan Zijn e Excellentie den r  van 

 linnenlandsche Zaken. 
's-Gravenhage, r

Geeft met verschuldigden eerbied te kennen: het Be-
stuur  der  Sociaal-Technische Vereeniging van  )emo-
kratische s en Architecten (goedgekeurd bij 

k Besluit van  October  No.
dat adressant heelt kennis genomen van het adres van 
het  looldbestuur  van de j  tot Bevordering 
der Bouwkunst dd.  Oct. jl . aan Uwe Excellentie, in 
zake een leerstoel in den stedenbouw aan de Technische 

l te 1 )elft; 
dat door  adressant bereids in Januari  op onderwijs 
in dit leervak werd aangedrongen, toen door  hem in een 
adres aan de Tweede r der  Staten-( leneraal werd 
verzocht „d e Stedenbouw"  op te nemen onder  de ver-
plichte aan de Technische l te doceeren 
leervakken; dat volgens de door  adressant verkregen 
inlichtingen thans aan de Technische -
derwij s in den stedenbouw niet geheel ontbreekt, aange-
zien met name eloor  Prof . Valckenier s op zeer 
te- waardeeren wijze op zijn colleges over  Administratie f 

t meerdere tot den stedenbouw behoorende onder-
werpen ter  sprake worden gebracht; 
elat niettemin de vestiging van een leerstoel in dit voor 
onze samenleving zoo buitengemeen belangrijk vak zeer 
wenschelijk moet worden geoordeeld, opdat behalve de 
staatkundige en sociale, ook de hygiënische, technische 
en aesthetische zijden van het vraagstuk der  stadsuit-
breiding ten volle tot haar  recht kunnen komen; 
elat de vestiging van een leerstoel als hier  bedoeld wordt, 
van belang is niet alleen voor  de a.s. bouwkundige inge-
nieurs, gelijk het bovenvermeld adres van de -
schappij  tot Bevordering der  Bouwkunst schijnt te be-
doelen, maar  dat  zeer  in het bijzonder  de voor  civiel-
ingenieur  studeerenden, van w ie een belangrijk gedeelte 
in leidende betrekkingen bij  grootere en kleinere ge-
meenten zal werkzaam zijn, met deze aanvulling van 
het technisch hooger  onderwijs zeer  zouden zijn gebaat; 
dat buitendien de benoeming van een hoogleeraar  inden 
stedenbouw ook uit een meer  algemeen oogpunt van 
gewicht is, aangezien daardoor  de kennis van de Steden-
bouwkundige aangelegenheden in luimeren kringzoude 
kunnen worden verspreid en de belangstelling daarvoor 
kunnen worden vermeerderd, zoodat deze kennis aan 
zeer  velen, elie, direct ol indirect, op de uitbreidingonzer 
steden invloed kunnen uitoefenen, ten goede zoude 
komen. 

n waarom adressant zich tot Uwe Excellentie 
wendt met het eerbiedig verzoek het daarheen te willen 
leiden, dat door  de benoeming van een hoogleeraar  in 

den stedenbouw worde voorzien in eene belangrijke 
leemte in de opleiding onzer  civiel-en bouwkundige in-
genieurs, 
t Welk doende, 

Namens het Bestuur  der  Sociaal 'Technische 
Vereeniging van e s 
en Architecten. 

(ïc.fi.) P- . i.  'oorsitter. 
(w.g.) W. C.  \xi:x, c. i. Secretaris. 

G S EN N
e tentoonstelling s en 'Tuin , in bouw, inrichtin g en 

aanleg", waarvoor  't initiatief genomen is door  de Ver-
eeniging van Nederlandsche Baksteenfabrikanten, be-
gint meer  een vasten vorm aan te nemen. 

e definitieve Tentoonstellingscommissie is gevormd en 
bestaat uit de volgende : . . van Wijk , Voor-
zitter ; . J. van n Seis, Ondervoorzitter; . Th. 
()mzeele, Penningmeester;J. Terwindt ; A. Smits; C. J. 

; Jul. Arntz ; . Zwiers; . Wijers;! . . ; 
W. C. van ; . C. den Ouden; W. ; 
W. |. van der  Eist en . C. E. , terwij l als Se-
cretaris is toegevoegd de heer  J. . Janson. 
n herinnering wordt gebracht, dat deze Tentoonstelling 

een oppervlakte van ruim één hectare zal beslaan en uit 
de volgende groepen zal bestaan : 

bouwstoffen ; f. meubileering en' stoffee-
l>. hang en sluitmiddelen; ring; 
(.verwarming en verlich- g. keukeninrichting; 

ting; h. litteratuu r  en instrumen-
d. ventilatie; ten der bouwtechniek ; 
e. watervoorziening en /. aanverwante bedrijven 

-afvoer; in werking; 
/,'. tuinaanleg en -versiering. 

t ligt in het voornemen o. a. de baksteenfabrikatie; 
de houtbewerkingsmachines; het mechanisch keuren 
van bouwstollen; het vervaardigen van tegels en vele 
andere fabrikaties in volle werking den bezoekers te 
toonen, waardoor  aan deze tentoonstelling een bijzon-
dere aantrekkelijkheid zal worden verleend. 
Ook zal er  gelegenheid bestaan de fabrikatiewijz e cine-
matogralisch te vertoonen, daar  een bioscooptheater  op 
het terrein een plaats zal vinden. 
Ter gelegenheid der  Tentoonstelling zal een prijsvraag 
worden uitgeschreven voor  het ontwerp van een dorps-
school met onderwijzerswoning. 
Voor  de kunstnijverheid is een geheel afzonderlijk ge-
bouw ontworpen, waarin naar  de commissie hoopt, de 
beste onzer  kunstnijveren hunne scheppingen tentoon 
zullen stellen. 

E G V A N T 
. 

Op deze prijsvraag, waarbij  gevraagd werd „een ver-
handeling over  het gebruik van baksteen versus beton 
en gewapend beton, voor  het maken van gebouwen ol 
gedeelten van gebouwen; een verhandeling die het 
onderwerp uit aesthetiseh, technisch en economisch oog-
punt moet beschouwen en ten slotte tot een of meerdere 
conclusies moet leiden,"  zijn vóór den vastgestelden 
datum twee antwoorden ingekomen, onder  de motto's: 

„Verschi l van aard 
Vaak vriendschap baart" 

en „Evolutie" . 
t door  de fury uitgebracht rapport luidt als volgt: 

Op Woensdag  November  11. heeft de Jury voorde 
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bovengenoemde prijsvraag te Amsterdam vergaderd. 
n de samenstelling der  Jury is sedert het uitschrijven 

der prysvraag eene verandering gekomen. e heer 
A . C. C. van t werd vervangen door  den heer 
W. C. van . n is tijdi g in het Centraalblad 
kennis gegeven, terwij l er  geen bezwaren tegen zijne 
vervanging zijn ingebracht. 

t aantal deelnemers aan de prijsvraag is ver  beneden 
de algemeene verwachting gebleven ; slechts twee ant-
woorden kwamen in. Niet alleen over  de geringe deel-
name was de Jury algemeen teleurgesteld, maar  ook de 
hoedanigheid der  antwoorden was minder  dan zij  rede 
lijker w ijze mocht verwachten. Uit de antwoorden bleek 
niet, dat er  van het onderwerp eene bijzondere studie 
was gemaakt, terwij l van eigen waarneming ol persoon-
lijk e inzichten weinig viel te bespeuren. Een logische ge-
dachtengang was dikwijl s ver  te zoeken en over  het al-
gemeen achtte de Jury de ingekomen antwoorden weinig 
wetenschappelijk. Wel is waar  is het woord „weten-
schappelijk"  in het programma niet genoemd, maar  in 
de bewoordingen daarvan, speciaal in het feit, dat ge-
vraagd werd een „verhandeling" , ligt opgesloten, dat 
gewenscht werd een wetenschappelijke behandeling van 
het onderwerp. ()ok de volledigheid der antwoorden laat 
veel te wensehen over; aan sluizen, bruggen, viaducten 
en den geheelen utiliteitsbouw is nagenoeg geen aan-
dacht gewijd, terwij l op sommige punten de antwoorden 
zeer  aan de oppervlakte blijven, op andere punten daar-
entegen noodeloos in details wordt getreden, waarbij 
bovendien de Jury den indruk heeft gekregen, dat veel 
aan bestaande werken is ontleend. s bijzonders kon 
men in geen der  beide antwoorden ontdekken, terwij l 
toch juist de bedoeling der  prijsvraag is iets te krijgen, 
uitstekende boven het middelmatige. ()pzet en bewer-
king der  beide antwoorden gaven der  Jury aanleiding 
hare teleurstelling uit te spreken over  het feit, dat niet 
personen, die het onderwerp volkomen meester  waren, 
op deze prijsvraag hunne krachten hebben beproefd. 
Aan den anderen kant valt niet te ontkennen, dat het 
geven van eene verhandeling, als de Jury zich die voor-
stelt, niet gemakkelijk is, en een groote studie vereischt; 
en dat men, waar  ieder  geval op zich zelf staat, in eene 
verhandeling moeilijk ontkomt aan het stellen van alge-
meenheden. 

t het oog op het bovenstaande en omdat de inge-
komen antwoorden slechts zeer  onvolkomen beantwoor-
den aan het doel, dat men bij  het stellen van de prijsvraag 
heeft voor  oogen gehad, kwam de Jury, na korte beraad-
slaging met algemeene stemmen tot de conclusie, dat zij 
aan geen der  ingekomen antwoorden een prij s kon toe-
kennen. 

s het toekennen van een prijs, zelfs van een
prijs , is een bekroning, een goedkeuring, en naar  de 
meening' der  Jury kan geen der  beide antwoorden daar-
voor  in aanmerking komen, omdat zij  te onbelangrijk zijn. 
Evenwel besluit de Jury eveneens met algemeene stem-
men, een bedrag van veertig gulden toe te kennen aan 
ieder  der  beide inzenders ter  aanmoediging en als erken-
ning voor  geleverden arbeid. 

 fury: 
. P. . ' . V A N . 

G. W. V A N . . . 

W. C. V A A N E N . . , 

. 
t gasthuis van . , 

door  A. W. Weissman. 

Uitgegeven door  voogden der  stichting ter  gelegenheid 
van haar  tweede eeuwfeest
Een goed verzorgd werk, zoowel wat den inhoud betrelt. 
waarin we den schrijver  met zijn aangeboren speurzin 
als het betrelt de oude bouwkunst van Nederland her-
kennen ; als de uitvoering van het boek. 

e schrij'er  behandelt eerst in een beknopt zakelijk 
overzicht het vroeger  Nederlandsche kasteel, om daarna 
meer  uitgebreider  tc wortlen in Eriesland bij  tie stinsen 
en staten en ten slotte bij a State-een detail be 
schrijvin g te geven, waarbij  hij  tot de conclusie komt 
dat dit bouwwerk uit 't begin der  i6e eeuw moet zijn, 
hoewel later  verschillende veranderingen hebben plaats 
gehad. 
Een kort genealogisch overzicht der  eerste bewoners, 
te beginnen met Sasker  van Camstra, die den naam 

a (van zijn moeder) aan zijn familie toevoegde. 
 )eze is de vermoedelijke stichter  van 1 leringa State. 

n een genealogisch overzicht der  Popta's in wier 
handen a State later  overging, waarna we ver-
volgens lezen dat het . s Popta is die op't 
laatst van zijn leven besluit een gasthuis te doen bouwen, 
waarvoor  hij  in  twee huizen met hovingen, gren-
zende aan zijn eigendom „  leringa State", koopt en nog 
in 't zelfde jaar  met het sloopen dier  panden begon, om 
het nieuwe gasthuis te doen bouwen. Eerst na zijn dood 
van  zou het gereed zijn tot bewoning. Vervolgens 
geeft de auteur  een beschrijving van het gasthuis, waar-
na nog het boek met een aanhangsel, bevattende klap-
per, aanteekeningen en een lijst der  voogden van het 
gasthuis is voorzien. 

t geheel is door  goedgeslaagde, met zorg gekozen 
photogravures en enkele reproducties naar  teekeningen, 
verlucht; waaruit de eenvoudige weelde der  en 
iSc eeuwsche interieurs en exterieurs weer  blijkt , ieder 
passend in 't kader  van zijn eigen tij d ; een tij d waarin 
men genoeg uitdrukkingsvermogen had om niettegrab-
belen uit voorafgaande periodes waarin zeden en ge-
woonten telkens zoo veel verschilden met het hcelen-
daagsche tier  bouwmeesters. 
Amsterdam, .  W. v.  P. 

V A N . 
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 (Gelach).

 (Gelach),

 Hieuw

 misbruikt

 Napoleon

 nationale eer.

geroofde woning.

 latente

mooie  sij  leel/jke

 (Gelach).

's-/\ijks academie van Beeldende

E . 
n na het ter  perse gaan van tlit nummer. 

n zijn vergadering van Vrijdagmidda g j.1. heeft het 
nieuwopgetreden bestuur  van ons Genootschap de on-
derscheidene functies als volgt verdeeld : 

. J.  1  x  11 . Voorzitter  Vice-
 '(tortiller:  Te Secretaris (door  diens be-

noeming wordt de functie van Algemeen Administrateur 
in zijn bestaanden vorm opgeheven. Ten aanzien hier-
van zullen tie g binnenkort nadere 
voorstellen bereiken). 
J. . Jr., Secretaris; A. A.
\ \ . A. . Pi.rvu, llHdio/hecaris;
vervangend Lid. 

.

.

.

a.

E G No. 52. )  27 1  1912 

A 
N V A N T

N 
E T . 

(>ns Bestuur  verzond het volgende adres: 
Amsterdam, den r

Aan de Eerste r  der  Stalen < 'unciaal. 
(reeft met verschuldigden eerbied te kennen, het Bestuur 
van het Genootschap „Architectur a et Amicitia" , dat 
het volle instemming betuigt met het door  het Bestuur 
van den Xederlandschen ( ludheidkundigen Bond gezon-
den adres, betreffende de verbouwing van het  )eparte-
nient van Binnenlandsche /aken, en dat het derhalve 
bij  laar  aandringt ernstig rekening te houden met de in 
dat adres uitgedrukte wenschen, die door  zeer  velen 
wortlen gedeeld. 
 let welk doende, enz.  let Bestuur, voornoemd : 

(w.g.) . . ,  'oortiller. 
. G Secretar is. 

Als gewoon lid wortlt voorgesteld de heer  A . . Otto, 
bouwkundige te Amsterdam, thans buitenlid, door de 
heeren W.N. van Vlieten A. A.  les. 

 Seer. 

. 
Vraag  Wordt voor de prijsvraag van een

ook de plattegrond teekening van de zolderverdieping 
vereischt, of mag deze worden weggelaten.-
Antwoord. Eene teekening van den plattegrond der 
zolderverdieping moet worden ingezonden.

T . 
r  het Bestuur  v. d. Ned. Oudheidk. Bond is onder-

staand adres aan de eerste kamer der  Staten-generaal 
verzonden : 
Geeft met verschuldigden eerbied tc kennen: Het Be-
stuur rati den  Oudheidkundigen Houd. 
dat het met leedwezen heeft kennis genomen van de plan-
nen tot verbouwing van het t van Binnenl. 
Zaken op het Binnenhol en dat wel voornamelijk omdat: 
1". daarbij  de rooilij n aan de Binnenholzijde tusschen de 
beide  'oorten haar  schuinen loop zal verliezen waardoor 
het rationeel verband tusschen die rooilij n cn den eigen 
aardigen, eveneens schuinen bouw dier  beide Poorten 
zal wortlen verbroken, hetgeen met een juist begrip en 
eene rechtmatige waardeering onzer  oude architectuur 
niet overeen te brengen is; 
2°. daarbij  aan de Vijverzijd e de, van de historische ont-
wikkeling van het Binnenhof op zoo treffende wijze ge-
tuigenis afleggende gevels zullen worden gerestaureerd. 

en worden afgebroken, instede van met eerbied en zorg 
te worden gerestaureerd, en worden vervangen tloor  een 
nieuw geheel dal wel tien schijn eener  restauratic heeft, 
maar  tlat inderdaad noch op fraaie, noch op waardige 
wijze in de plaats zal treden van tlit bij  uitstek historisch 
gebouw ; 

 daarbij  aan de zijde van het s een gevel is 
ontworpen die het voor  tic beste der daar  tentoongestelde 
schilderijen onmisbare zuidelijke en westelijke licht zal 
onderscheppen, en die ook  een deel aan de vrij e 
ligging van het Torentje een einde maken zal. en 
l" . daarbij  een kunstvol en rijk  van snijwerk voorzien 
pórtaal uit het laatst der de eeuw en een zich daarbij 
bevindende vroeg-i7de eeuwsche poort, zullen worden 
afgebroken en verwijderd. 
 )at het het onnoodig acht Uw College te herinneren aan 

de groote beteekenis als historisch monument van het 
Binnenhui, meer  dan eenig ander  ten nauwste verbonden 
aan tic ontwikkeling van ons volksbestaan, eene betee-
kenis, welke het wenschelijk maakt juist van het zoo 
sprekend historisch karakter  van dit monument zoo min 
mogelijk te doen verloren gaan. 

, waarom dit Bestuur er  bij  Uwe r met 
ernstigen nadruk op aandringt,dat-Zij  bij  de behandeling 
van het betreffende wetsontwerp van Zijn e Excellentie 
den r van Waterstaat de uitdrukkelijk e verkla-
ring  zal vragen, tlat bij  ten uitvoerlegging der  verbou-
wing aan de bovengenoemde groote bezwaren geheel 
zal worden tegemoet gekomen. 
 letwelk doende enz.. 
Niet twijfelende aan uwe medewerking. 

Namens het Bestuur  van den 
Nederlandschen (oudheidkundigen Bond, 

.  ) . J. C. , Voorzitter . 
 11.  Secretaris. 

Corn. Jolstraat  heveningen. 

S E V A X 1 > . 
Op g van vorige week had in een der 
schilderzalen van de s academie van Beeldende 

n te Amsterdam de plechtige uitreikin g der  eere 
penningen, toegekend in den wedstrijd vuur den z.g. 

 'ri \ de , plaats. 
Een groot aantal autoriteiten, bestuurders vankunst-
lichamen, belangstellenden, enz. hadden geyolggegeven 
aan de uitnoodiging van den hoogleeraar  directeur  'rol . 
A. J. der , om tegenwoordig te zijn bij  boven-
genoemde uitreiking . 
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J )e heer . (i. . den Tex, lid der  Commissie van Toe-
zicht, leidde de plechtigheid en heette de aanwezigen 
welkom en mede den heer  A. . Tien', die met zijne leer-
lingen van het Conservatorium eenige zangnummerster 
opluistering van de plechtigheid ten gehoore zou brengen. 

t zangkoor  bestaande uit een vijfentwintigta l dames 
zong met veel geestdrift Psalm  van F. Schubert; ver-
volgens kreeg de heer -. X. s het woord en hield 
eene voordracht over  Jacob Cornelisz. van Oostzaan, 
Amsterdamsch schilder  uit het begin der  eeuw.Van 
dezen schilder  wordt een statue, ontworpen door  den 
heer  B. . A. lngen-1 lousz. ingevolge opdracht van het 
(Gemeentebestuur, geplaatst in een der  gevelnissen van 
het Suasso-museum. 1 let in gips gegoten beeld was opge-
steld in de aula van de Academie en werd na het officieel 
gedeelte dezer  bijeenkomst in oogenschouw genomen. 
Na de voordracht van r  Beets bracht het zang-
koor  ten gehoore een h lied, vervolgens 
werden de eerepenningen door  den heer . (i. . den 
lex uitgereikt en wel aan de heeren B. -
 lousz, h\  loger  waard en Th. van n gouden eere-

penning en aan de heeren A.J .J. Verschuwen en 11. . 
p de zilveren eerepenning. 

'  en slotte werd door  het koor  besloten met een zeer  ge-
slaagd zangnummer 't z.g.Jübelchor van G. F, . 
 )e voorzitter  dankte achtereenvolgens de aanwezigen 

en speciaal den heer  fieri en het dameskoor  voor  dc 
medewerking aan deze plechtigheid betoond. 
n de aula was gelegenheid behalve het reeds genoemde 
beeld nog een copie van de hand des heeren F. -
waard te bezichtigen n.l. van een werk van Velasquez 
uit h.'t Prado-museum te , voorstellende de over-
gave van . 
 evens werd door  leerlingen der academie de tea gepre-

senteerd cn in een dei- bijzalen was door  den heer . 
X. Beets eene keurige tentoonstelling georganiseerd van 
houtsneden tloor  lacob Corneliszn. vervaardigd. 

G V A N N T O E S T A N  EN V A N E 
"  VA N f P -

A ET " ) N E T 
JAA

 iS

 let (ienootsehap bleef gevestigd in de bovenzalen van 
het gebouw „Parkzicht "  aan de 1 lobbemastraat te .Am-
sterdam.  >e beschikbare loealiteit werd uitgebreid met 
een kamer tlie als bergplaats dient voor  outlart hiel, mo-
dellen voor  het bouw kuntlighandteekenen,tijdschrilten, 
enz. Tengevolge tlezer  uitbreidin g werd de jaarlijksch e 
huursom verhoogd tot./' —, verlichting, verwarming 
enz. inbegrepen. 

t ledental bedroeg in totaal op  lecember
en is gedurende het al'geloopen jaar  wederom belangrijk 
gestegen.  >e lijst bevat namelijk in de verschillende 
rubrieken thans totaal  leden, vertegenwoordigd door 

 personen, welk aantal als volgt is verdeeld ; t.w. 7 
Buitengewone Eereleden tegen  in
8 Eereleden, waarvan  tevens Gewoon-,  tevens Bui-
tenlid en  tevens  lonateur, tegen 8 in

, waarvan  tevens Eerelid en  tevens ge-
woon lid, tegen  in

 Gewone leden, waarvan  tevens Ecreledcn en
 )onateurs, tegen  in

 Buitenleden, waaronder  Eerelid, tegen  in
e leden, tegen  in

 Aspirant-leden, tegen  in  en 
9 Vereeniging leden, tegen 8 in het vorigjaar . 
Gedurende dit jaar  traden in de verschillende rubrieken 

 (in  leden toe; terwij l met ol'zonder  opgave 
van redenen voorliet lidmaatschap bedankten of van de 
lijst werden afgevoerd en 4 leden overleden. 
1 l

Gedurende het al'geloopen jaar  vonden geen verande-
ringen in de samenstelling van het bestuur  plaats. Bij 
het begin van het jaar  verwisselden twee leden onder-
ling van functie. e heer  A. A. , die gedurende het 
voorgaande jaar  plaatsvervangend lid was, werd voor 
dit jaar  met de zorg voor  de linancieën belast; terwij l 
omgekeerd de heer  A. , die gedurende twee jaren 
de kas hield, plaatsvervangend lid werd. Alzoo bestond 
het bestuur  uit de volgende heeren die de achter  hunne 
namen vermelde functies bekleedden : 

. A . J . Baanders, Voorzitter ; . j . . Walenkamp. 
Tweede-Voorzitter; Jan de , ie Secretaris; J. 

g Jr.,  Secretaris; A. A. , Penningmeester; 
. E. , Bibliothecaris, en A. , plaatsver-

vangend lid. 
n October  jl . bedankte de ie Secretaris, in welke vaca-
ture in de Algemeene Vergaderingzal wortlen voorzien. 
 )at het bestuurscollege spoedig dooreen ander  vervan-

gen zal zijn, blijk t uit de agenda tlezer  vergadering, die 
niet minder  tlan vij f verkiezingen aan de orde stelt. 

 straks Uwe keuze van dien aard zijn tlat de be-
stuurders een college vormen berekend voorden taak 
en de roeping van ons Genootschap en de handhaving 
zijner  positie in de ri j  derzustervereenigingen en inde 
gemeenschap. 
Ter behandeling der  Genootschappelijke zaken en ter 
voorbereiding der  ledenvergaderingen werden gedu-
rende dit jaar  bestuursvergaderingen belegd. 

e Commissie van e was gedurende het al'ge-
loopen jaar  samengesteld uit de heeren: 

. A. . Baanders, Voorzitter ; Adr . . Secretaris; 
A. A. n de ; A. A. k ; . n W. 
A. E. van der  Pluym, leden. 

s kwamen in deze Commissie niet voor. 
Nadat de heer . Vorkink , in de  1 .Algemeene Ver-
gadering als lid gekozen, voor  de functie bedankt had. 
wees de vergadering van  Januari  den heer'W. 
A. E. van der  Pluym aan, waarmee de Commissie vol-
talli g was. 
Een verslag van de handelingen dezer  Commissie, tevens 
omtrent ons (Orgaan, wortlt tloor  haren secretaris uitge-
bracht; terwij l met betrekking tot het Plaatwerk e 
Architect"  de directeur  der  N. V. verslag zal tloen. 
Aan het bestuur  en de Commissie van e was de 
algemeen administrateur, de heer  G . J. , tot-
gevoegd. 

(Overeenkomstig onze traditi e verscheen in het begin 
van dit jaar  onze Genootschapskalender  met eene oplage 
van  exemplaren. 

n deze Commissie hadden ingevolge benoeming, respec-
tievelijk tloor  de leden en het bestuur, zitting de heeren 

. P. Berlage Nzn. en . . t ingang van 
 November  j.1. werd laatstgenoemde, die periodiek aftrad 

en ingevolge het reglement niet terstond herkiesbaar 
was, vervangen tloor  tien heer  A. A. , als zoodanig 
benoemd tloor  en uit ons bestuur. 
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e Commissie bestaat thans uit de heeren : 
. P.  de , benoemd tloor  den . N. A ; A. Salm 

(il'zn. , benoemd door  B. en W. van Amsterdam; F. W. 
. Poggenbeek, benoemd door  de . tot Bev. der 

Bouwk.; A. W. Weissman, benoemd door  dc Altl . Am-
sterdam tlier ; . P, Berlage Nzn.,benoemd doorliet 
Genootschap A. et A . en A. A. . benoemd doorliet 
bestuur  van A. et A.; terwij l het Secretariaat wordt 
waargenomen tloor  den heer  j . W. C. Tellcgen, -
teur  van het Gemeentelijk Bouw- en Woningtoezicht. 

 >

e ten vorige jare ingestelde Commissie bestaat uit 
de heeren: 
C'. W. . Baard, Voorzitter , benoemd tloor  het . 
(ludheidk.Genootschap; . B.N. Bolderman. Secretaris, 
benoemd door  de Afd. Amsterdam van de . tot Bev. 
der Bouwk.; C. , benoemd tloor  dc Vereeniging 
St. ; Etl. , benoemd door  de . Art i ct 
Amicitia ; A. J. Joling, benoemd door  de . t 
krin g  )e Violier ; . van Arkel , benoemd door  de Ver-
eeniging Amstelodamum; Jan de d tloor 
het (ienootsehap A. et A. 

t tie handelingen der  Commissie bracht de heer 
fan de r  een kort verslag uit dat hierna volgt. 
 li .
n deze Commissie kwamen geen veranderingen voor, 
zoodat zij  bleef bestaan uit de heeren A. Salm „ 
C. N. van Goor en l J. de Jongh; respectievelijk 
Voorzitter,Secretaris en Penningmeester.  let Jaarver-
slag uitgebracht tloor  den Secretaris is aan tlit verslag 
toegevoegd. 

1

n tleze Commissie kwam gedurende het al'geloopen jaar 
geen verandering; zoodat zij  bleet bestaan uit tie heeren: 

. G.Jansen, Paul |. de Jongh en A. W. Weissman. 
1

(lok deze Commissie bleet gedurende tlit jaar  onveran-
derd. Zij  bestaat uit de heeren A. A. , als lid van het 
bestuur, . Tholcns en (i. . 

n deze Commissie, die in onderlinge samenwerking der 
bouwkundige lichamen werd ingesteld, heelt voor  ons 
(ienootsehap de heer  G.Jansen zitting. 
n een kort verslag omtrent de handelingen tlezer  Com-
missie deelt de heer . G.Jansen het volgende mee: e 
Commissie heeft zich in  na hare instelling gesplitst 
in drie Sub-Commissies, die elk een deel van de stol in 
studie hebben genomen, met welken arbeid zij  nog niet 
gereed kwamen. 

. Ol 'l t
e Commissie, de jongste, werd ingesteld door  ons 

(Genootschap in zijn  ledenvergadering op
r  j.1. 

Tot leden werden benoemd de heeren Jon. . 11. 
de Groot en W. A. E. van der  Pluym. 

 leze Commissie bestaande uit de heeren Paul f.de fongh, 
 J. Walle |zn., W. N. van Vliet,  A.J . Baanders. A. 

A . k en J. g Jr. , heeft het voornaamste deel 
harer  taak volbracht. 

(lp de herziene Statuten werd reetls in den loop van dit 
jaar  de e bewilliging verkregen ; echter  rest 
nog de herziening van het huishoudelijk reglement. 

 leze Commissie is samengesteld uit leden van vier  bouw-
kundige vereenigingen, leden van den d 1 , 
en bestaat thans uit de heeren Jan Stuyt, aangewezen 
door  de . tot . der  Bouwk; , van der t 

g door  B. N. A; Alb. otten. d  de Ver. 
Bouwkunst en Vriendschap en s Plate door  het 
(ienootsehap ,,A. et A." 
Tenslotte rest nog te vermelden liegroep van afgevaar-
digden naar  de Algemeene Vergaderingen van het 

n tleze vergaderingen werd ons (Genootschap vertegen-
woordigd door  de heeren: 

. A.J. Baanders, . N. d , . . . 1'. 
C. de Bazel, J.( iratama, Jan de r  vervangen door . 

g Jr., (  J. s en S. 11. de ; terwij l de 
twee eerstgenoemtlen werden aangewezen <>m zitting 
te nemen in het Algemeen Bestuur  van het Verbond. 

Gedurende de voorgaande wintercampagne werd be-
sloten tot het (zoomogelijk  organisecren eener  excursie 
naar  het Vredespaleis, echter  wertl geen toestemming 
tot een bezoek verkregen ontler  mededeeling dat het 
stadium, waarin de bouw verkeerde geen bezoeken 
toeliet. 
n September  werd een bezoek gebracht aan de bijna 
voltooide Zuidergasfabriek te Amsterdam; aan welk 
bezoek echter  tloor  slechts weinigen werd deelgenomen. 

 >i

Gedurende eenige weken werden in de (ienootschaps-
zaal de antwoorden tentoongesteld op de door  de \ er-
eeniging „Bouwkunst en Vriendschap'"  te m 
uitgeschreven prijsvragen; welke expositie wertl ge-
volgd door  die van de antwoorden op de (ienootschaps 
prijsvragen van
Verder  werden de antwoorden op de beide . . -
man Prijsvragen tentoongesteld en vond tevens de uit-
reiking der  bekroningen in tleze prijsvragen plaats. 

e hierboven genoemde J. . n Prijsvragen 
werden in  uitgeschreven door  de besturen der  af-
deeling Amsterdam van de . tot Bevordering tier 
Bouwkunst en van ons (ienootsehap, daartoe instaat 
gesteld tloor  eene aanzienlijke bijdrage. n de prijsvraag 
A. werd het ontwerp voor  een m voor e 

d gevraagd, in de prijsvraag B. de „Afslui -
ting van het e .  le lurv bestond voor  prijs-
vraag A. uit de heeren : W. t Czn.. . . C. de 
Bazel, A. le Comte, Jan Stuyt en J. , voor  prijs-
vraag B. uit de heeren A. \Y. , d Springer  en 

. Walenkamp. 
(lp de eerste kwamen  antwoorden in, op tie tweede
n de eerste werden bekroond de heeren: F.J. u bats en 
11. F. t den eersten prijs , en met een premie 
de heer  J. , de heer .  van de Wal, en de hee-
ren J. . e en 1'. Schmidt; in de tweedede heer 
J. Crouweljr . met den tweeden prijs, de heer  G. J. -
gers met de premie, terwij l het bedrag van den niet toe-
gekenden eersten gelijkelij k werd verdeeld over  de ont-

V 
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 door  dc heeren J. P. . Petri,Joh. 
. .  en

 can het ontwerp onder  het motto:
 )e uitreiking ' der  bekroningen had  in de

 van i i
 een aantal studieprijsvragen uitgeschreven 

met de volgende onderwerpen: u. een Ambtswoning 
voor  den burgemeester  eener  groote

 voor  eene bloemententoonstelling, c. 
een  voor  een  woonhuis, tl. een (3as-
in-lood-venster  vooreen trappenhuis, c.een  'atroon voor 
een behangselpapier  en f. het omslag voor  den

t uitzondering van de onder  il. genoemde, zijn al deze 
prijvrage n als geslaagd te beschouwen. 1 )c jur y bestond 
uit de heeren 11.1'. Berlage,Jan Stuyt cn . A .J . Baan-
ders.  )c bekroningen werden toegekend als volgt: 
11. de eerste prij s aan den heer s Plate, de tweede 
aan den  Th. Philippi . 
li. de eerste prij s aan den heer  X. ; de tweede 
aan  den heer  J. . Vink ; 
c. de eerste prij s tuin den heer  C. J. Blauw ; de tweede 
aan den heer  C. A. C. ; 
Voor  il. werden geen bekroningen toegekend. 
e. de eerste en de tweede prij s aan den heerW. Bogtman. 
Voor  laatste bestond de Jury uit  bestuurders. 
n  werden de volgende Genootschapsprijsvragen 

uitgeschreven. 
 het Omslag voor  den (ïenootschapskalender

ft. het Ontwerp voor  een s eener  groote (ie-
meente ; 
 het ()ntw erp voor  een

tl. het (>ntwerp voor  een Pianinokast; 
e. het Ontwerp voor  een Steenen  en 
/'. het Ontwerp voor  een

 eerstgenoemde bestond de Jury wederom uit
bestuur; voor  alle overigen uit de heeren : . P.

. X. d 1 lolst. Paul J. dejongh, C. W. Nijhofl'en J. 
E. van der
Op  onder  11. genoemde prijsvraag  ant-
woorden  Bekroond en voor  uitvoering aangewezen 
werd het ontwerp van den heer  (r. . 
()p  onder  / genoemdekwamen  in,
uit dat van den heer  Bogtman bekroond werd ; terwij l 

 onder  </. en e. genoemde respectievelijk
ontwerpen in kwamen. e zijn nog niet beoordeeld ; 
terwij l  op  onder  ft. en c. genoemde 
prijsvragen in  worden ingewacht. 

 )i . 

 het jaar  werden
gaderingen gehouden. Volgens  presentielijsten wer-
den zij  gemiddeld door  ruim  leden en  introducees 
bezocht. (()vcr  bedroegen deze cijfers
Uit  zij  het volgende gememoreerd: 

 vergadering op Januari: 
 van den

het  van een
Commissi!.'  van . 

g over  werk" , door  den
. P. C. de  toegelicht

 tot de Vereeniging tot
 in Nederland 

Vergadering op  Eebruari: 
Voordracht van den heer  A. \V. Weissman: n . 

„Causerie van den heer  Jos. Th. J. Cuypers, Tentoon-

stelling van de  op de -prijs -
 over  1

 vergadering : 
 der  discussies over  de . 

l | 1- ' vergadering op : 
Behandeling van de door  het bestuur  voorgestelde motie 
inzake de  van  ant-

 op  prijsvragen van  en Vriend-
schap." 

 i  op  April : 
Voordracht van Prof. . . Brugmans „Een bezoek 
aan een Nederlandsche Stad in

 op  April : 
Goedkeuring der e  Bepaling van de 
onderwerpen der  voor-
dracht van den heer  E. Blesseman  „Electricitei t in 

 Woonhuis". 
 vergadering, gecombineerd met  vergadering 

van  Aid .  der . tot Bev. der  Bouwk.; 
op : Uitreikin g der  Onderscheidingen in

, en in de Genootschapsprijsvragen 
 tentoonstelling van  bekroonde ontwerpen. 
 vergadering op  September: 

Ov 'erzie'ht van het  Bespreking
, n betreffende de Stedenbouw 

Tentoonstelling te . 
 vergadering  September: 

Benoeming van een lid (den heer s Plate) der  Com-
missie van Advies in zaken betreffende Bouwkunst in 
den Bond . e vergadering spreekt met 
algemeene stemmen uit dat het ongeoorloofd is mede te 
werken  prijsvragen, die niet door  P.  gecon-
trasigneerd zijn. Bespreking van de kwestie l 

. 
^e  October: 

Voordracht van den heer  C. : „Elementair e Vlak-
versiering"  met lichtbeelden, Besprekingen over  het 

 de kwestie l t en het onder-
houd van het . 

 October: 
Voordracht van den heer  E. van der  Pek: „Toelich -
ting tot drie  loofdvverken van l Angelo", Bespre-
king van de kwestie l t tot het 
in eene vergadering in  tegenover  elkaar  stellen 
van het pro en het contra nopens de openbare

 Vergadering op  November: 
g van den heer  Corn, van den Sluijs:  huidige 

 en versiering der  wanden". Besprekingen 
over  wenschelijkheid van het instellen eener  leerstoel 
in den Stedenbouw en van het opmaken van een plan van 
Groot- e  geeft

 meening te kennen dat dit plan het best kan
kregen worden door  het uitschrijven
prijsvraag. 

 op  November: 
Causerie van den heer  Willem C. Brouwer  over  bouw 

 en bouwbeeldwerk. 
 op : 

 van een schrijven van den B. N. A.
van de  P. C.; verkiezing van de

 benoeming van den heer  A . W. Weissman tot ver-
tegenwoordiger  van A. et A. bij  de voorloopige bespre-
kingen betreffende g te -
zig in  Bespreking van  wenschelijkheid van
oprichtin g van een m en instelling 
van eene Commissie tot onderzoek  mogelijkheid 
daarvan. Besprekingen betreflende de reorganisatie der 
Schoonheids-Commissie. Besprekingen nopens de

A 

overbrugging te Nijmegen, de herstelling van het 1 'aleis-
s en den herbouw van den Vlissinger  St.Jacobs-

toren. 
 Vergadering, tevens  Algemeene Vergade-

rin g op : de agenda voor  dezen avond. 
T N N A A . 11 >E . 

Behalve door  andere middelen trad het (Genootschap op 
met het verzenden van de volgende adressen: 

 Januari aan de Vereeniging e Ambachtsschool 
voor m en "  wijzende op de wensche-
lijkhei d van het uitschrijven eener  prijsv raag voor  haar 
schoolgebouw. 

 Februari aan den Gemeenteraad van Zaandam ter 
zake van de bebouwing van den  )am aldaar. 

t aan den Gemeenteraad van Amsterdam ter 
zake van de  lamhebouwing te Amsterdam. 
— |uni aan e Excellenties dc s van Binnen-
landschc Zaken, van Buitenlandsche Zaken, van Justitie, 
van Witterstaat, van , l en Nijverheid, 
van Oorlog, van , van Financiën en van . 

Augustus aan den (Gemeenteraad van Amsterdam ter 
zake van den w aan het . 
— October  aan den Gemeenteraad van 's-Gravenhage 
ter  zake van de plannen tot slooping van den Schouw-
burg aldaar. 
— October  aan den Gemeenteraad van Enkhuizen ter 
zake van een plan tot oprichting van een gebouw voor 
den vischafslag in de omgeving van den . 

 November  aan de Provinciale Staten van Zeekind ter 
zake van eene verordering tot wering van inbreuken op 
natuurschoon. 

 November  aan Z. E. den r  van Binnenlandsche 
Zaken hetoogendc de wenschelijkheid van het instellen 
eener l in den Stedenbouw en Stadsuitbreiding. 

 November  aan den Gemeenteraad van Amsterdam 
betOOgende wenschelijkheid van het tloen vervaardigen 
van een plan voor  Groot-Amsterdam. 

r  aan Burgemeester  en Wethouders van Am-
sterdam ter  zake van de voorgestelde reorganisatie der 
Schoonheids-Commissie. 

r  aan de Provinciale Staten van (Gelderland 
ter  zake van de voorgestelde Waaloverbrugging te 
Nijmegen. 

r  aan dc e voor  de Beschrij-
der  Nederlandsche n van Geschiedenis en 

, aan Z.  den r  van Binnenlandsche Zaken 
en aan Burgemeester  en Wethouders van Amsterdam 
houdende verzoek om inlichtingen betredende de her-
stellingen aan het . Paleis op den 1 lam. 

. 

t Genootschap bleel lid van of trad toe totde volgende 
corporaties: 
den Bond t tot behoud van de schoonheid in 
Nederland, het Verbond van Nederlandsche -
naarsvereenigingen. de Vereeniging voor'Tentoonstel-
lingsbelangen, de Vereeniging tot Bevordering van de 
Vakopleiding voor n in Nederland, de 
Nederlandsche Vereeniging „Schoonheid in < )pvoeding 
en Onderwijs"  en de Vereeniging t Nederlandsch 

. 

- ' -

. 

Omtrent deze afdeeling is onlangs verslag uitgebracht 
en gepubliceerd in ons orgaan. k meen hier  tc kunnen 
volstaan met naar  dat verslag te verwijzen. 

'Tenslotte wensch ik dc volgende punten te memoreeren. 
die 't zij  afgedaan of in behandeling zijn: de prijsvraag-
regelen in verband met tic prijsvragen vanhet -
damsché Stadhuis, het Stadion en het l t 
te Amsterdam, 
het Congres en de 'Tentoonstelling van , 
waarvan „A . et A."  lid was, 
de huldiging van . . Cuypers op diens  ver-
jaardag op i j.l. , 
het nog in bewerking zijnde monument voor  wijlen den 
heer  |. , hoofdleeraar  aan de Academie tc den 

g en docent aan de Afdeeling V. en 11. B. ( >., 
de uitbreidin g onzer  localiteitcn in  'arkzicht en het daar-
mee verbandhoudend gewijzigd huurcontract, dc aan-
kleeding en meubileering onzer  bibliotheek, ons aandeel 
in de voorbereiding tot de tot-stand-koming van het n 
stènaarshuis, 
ons aandeel in eene proefneming met brandvrij e rietbe-
dekking te Arnhem, de reorganisatie van de Amster-
damschc Schoonheidscommissie, en ten laatste onze 
poging om te komen tot de oprichting van een Archi -

. 
n te over  om in het komende (ïenootschaps-

jaar  met levendige actie te beginnen. 
J. ,  Secretaris, a.i. 

G E T -
"  O V E

: . 

Bij  den aanvang' van het verslagjaar  was hare samen-
stelling als volgt: 

. A. |. Baanders, Voorzitter; Adr . Secretaris; 
Jan de , A. A. . A .A .  les en . 1 lack,
n de a Croix, nog eenige weken bestendigd 

door  het niet aanvaarden zijner  bent icming dt»>r  den heer 
Vorkink , werd voorzien door  dc benoeming van den 
heer  W. A. E. v. d. Pluym, die zich die benoeming liet 
welgevallen. 
Gedurende het jaar  kwam verder  geen wijziging 
meer  voor. 'Thans, aan het einde evenwel, gaan enkelen 
weer  heen en zult U zoo straks in dieontstane vacatures 
moeten voorzien. Wij  hopen van harte, dat de nieuw e 
redactieleden met even veel liefde en toewijding de be-
langen van ons orgaan zullen willen cn zullen weten voor 
te staan, als de aftredenden dat steeds in zoo ruime mate 
hebben betoond. 

E T . 

Aan het uiterlij k werd ook dit jaar  weer  alle aandacht 
besteed cn, naar  wij  met alle bescheidenheid durven 
zeggen, niet zonder  succes, 't s w aar, het had nog wel 
anders, wel veel beter  kunnen zijn, de redactie zij 
de eerste om dit volmondig te erkennen', evenwel is toch 
steeds met de meeste zorg getracht, wat tc zijn cn wat 
te kunnen „toonen" , n.1. in den vorm van goede illustra-
ties. Niet minder  dan ruim  stuks*) sieren den  ien 
jaargang, die wij  in de allereerste plaats danken aan hen 
die, hetzij  teekening, hetzij  foto, bereidwillig ter  repro-
ductie afstonden. Ook het belangeloos ter  beschikking 
stellen van diverse cliches kwam nog al eens voor. Wij 
denken hierbij  aan die van de prijsvraag van een 
burgerwoonhuis, van de Vereeniging van Nederl. Bak-
steenfabrikanten ; aan die der  )usseldorfsche 'Tentoon-
stelling, van de j  tot Bevordering der Bouw-
kunst, alsmede aan die der  Nieuwe Effectenbeurs te 
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Amsterdam, van den architect Tos. Th.J. Cuypers en 
van de „Bijenkort" , van den architect J. v.Straaten. Een 
en ander  stelde de e in staat met slechts geringe 
kosten een wekelijksche aflevering dubbel aantrekke-
lij k te maken. 
Nogmaals betuigen wij  allen onzen welgemeenden dank 
voor  hunne belangelooze medewerking. 
(>ok de toevoer  van copy was dit jaar  ruim voldoende, 
ja bijkans verrassend. Van een „komkommertijd "  is dei-

e dan ook niets gebleken, ja moest zij  „helaas" 
vele malen het: „wegens plaatsgebrek moesten verschil-
lende stukken tot een volgend nummer blijven liggen" 
inlasschen en tlit , niettegenstaande aan menignummer 
1 extra pagina's waren toegevoegd. 
 lit resultaat danken wij  enkel aan de krachtige mede-

werking onzer  leden en wensehen wij  hier  met groote 
erkentelijkheid te memoreeren de artikelen der  heeren : 
Weissman. Walenkamp, v.d. Pek, Paul dejongh, Jan 
Stuyt, v. , Nijhoff , de Bazel, , 
de  laas. (lerber,Jos. Cuypers, , , -
sing e. v. a., zoomede tie technische artikelen van de 
heeren  d. Wijnperssc en Ungcr. (lok van de zijde der 

e verscheen menig artikel , speciaal van de hand 
der heeren v. d.  'luvm, de r  en  les. 

r  toch. hoe goed het thans ook begint te gaan, het 
kan nog veel beter. Wij  zijn er  nog lang niet. Waar  blij -
ven b. v. onze tah ijke buitenleden met hun schat van er-
varing? n zij  zich gaan beschouwen als plaatselijke 
vertegenwoordigers van ...  en alles, wat het 
melden waard is, terstond onderden aandacht der -
tie brengen.  let afgeloopen jaar  gal'reeds menig bewijs 
van de activiteit dier  leden. Wij  stellen er  dan ook prij s 
op te verklaren, dat de  jaargang bij  voorbaat groo-
tendeels voor  hen gereserveerd is. 

Ook de leden „bi j  het vuur"  worden met aandrang tot 
medewerking uitgenoodigd en dusdoende, op zeer  zachte 
en vriendelijk e wijze nog even herinnerd aan hunne vrij -
willi g op zich genomen plicht: het (ienootschap - dus 
ook het orgaan — te dienen. n vooral de jongeren 
nu eens meer  naar  voren komen en wat van hun werk 
voor  het blad afstaan. Een goetl voorbeeld ten dezen gal 
het vorig jaar  ons adspirant-lid Zietsma met zijn -hoek 
en wie denkt niet dadelijk aan de kranige, handig-rake 
schetsen van ons lid de k ? e schenkingen 
vormen een aanwinst voor  ons orgaan. 
Ten slotte doch daarom niet minder  goed gemeend — 
een woord van vriendelijken dank aan 11.11. Uitgevers 
voor  hunne aangename samenwerking en onvermoeid 
streven om het orgaan steeds meer  te doen zijn: een 
waardig representant van het (ienootschap. Een be-
roep op hunne medewerking, in vaak spannende mo-
menten, mistte nooit. Ook het personeel ter  zetterij 
onze hulde voor  z'n gave van „raden en weten". 

r  aanbeveling tijdig de copy voor den nieuwen jaar-
gang van U te mogen tegemoet zien, gaan wij  vol ver-
trouwen  tegen. 

Voor  de : 
 Secretaris. 

Amsterdam, r

 SC  TOT G
W . ' 

/ liploma  <i  (>/>: ie liter. 
(lp  _y  /<;/j en volgende dagen zal 
worden afgenomen het examen voor  het  van 
Bouwkundig Opzichter  ̂ ingesteld tloor  de j 
en goedgekeurd bij e beschikking. Zij,dieop

t  den leeftijd van  jaar  nog niet hebben be-
reikt , worden tot dit examen u/el toegelaten. 

 Bouwkundig Teekenaar. 
(lp  1 o  /v/,'  en volgende dagen zal wor-
den afgenomen het examen voorliet  -eau Bouw-
kundig Teekenaar ingesteld door  de j  en 
goedgekeurd bij e beschikking. Zij , die op 

t  den leeftijd van  jaar  nog niet hebben 
bereikt, worden tot dit examen niet toegelaten. 

 van Uitvoerder van Bouwwerken (Onderbaas . 
Op  JI  /y/,'en volgende dagen zal wor-
tlen afgenomen het examen voorliet  van Uit-
voerdervan Bouwwerken (Onderbaas), ingesteld dooi-
de j  en goedgekeurd bij e beschik-
king. Zij , die op t  den leeftijd van  jaar  nog 
niet hebben bereikt, worden tot tlit examen niet
gelaten. 

 examens worden afgenomen in lui Gebouw der 
 4 . Amsterdam. 

Zij , die deze of een dezer  examens wensehen afteleggen, 
moeten schriftelij k hiervan mededeeling doen vóór
Januari rp/3 aan het Bureau der , -
straat  Amsterdam. 

e Candidaten zullen in groepen worden ingedeeld; 
aan hen, die zich hebben aangemeld, zullen alle vereischte 
inlichtingen tijdi g worden verstrekt. 

 na afloop van alle examens wordt de uitslag bekend 
gemaakt. 

E . 

E T N E N S doorA. W. 
, uitgegeven door  den Nederlandsehen Stu 

cadoorspatroonsbond bij  de lirm a  &  Co, te 
1 laarlem, prij s
Van  September  tot 6 < letober  van dit jaar  werd in het 
Gebouw van n en Wetenschappen te m 
een Nationale Vaktentoonstelling van het Stucadoors-
bedrij f gehouden ter  gelegenheid van het -jari g be-
staan van voornoemden Bond, die daardoor  heeft trach-
ten aan te toonen, dat het den hedendaagschen Stuca-
door, zoowel patroon als gezel, niet aan vakbekwaam-
heid ontbreekt. Op uitnoodiging van het Uitvoerend 
Comité van deze Tentoonstelling hield de heer  Weiss-
mann eene lezing over  bovengenoemd onderwerp, toe-
gelicht met lichtbeelden waarvan een viertal van ( -

e stucadoorswerken, gevonden in de vill a 
„Famesina"  te , in dit boekje gereproduceerd zijn. 
 len heer  11.  loïng, redacteur  van het orgaan van den 

Ned, Stucadoorspatroonsbond werd opdracht gegeven 
deze lezing in brochurevorm uit te geven enden Belang-
stellenden aan te bieden, daar, zooals genoemde heer  in 
het voorwoord zegt, deze uitgave niet alleen voor  de 
leden, maar  ook voor  stucadoorsgezellen, 1 l.l . Archi -
tecten en voornamelijk voor diegenen welke laten bouwen, 
bestemd is, opdat aller  belangstellinginhet vak levendig 
wordt. 

Uitgezonderd het omslag, dat een weinig kleurloos is, 
ziet het boekje er  goed verzorgd uit en komen de repro-
ducties ook zeer  goed tot haar  recht. Zooals de titel aan-
geeft, was het onderwerp juist iets geschikts voor  den 
heer  Weissman, dieeen zeer  duidelijk beeld wist te geven 
van den ouden gildentijd met zijne rechten en plichten 
en dien grijzen tij d toetst aan het heden, terwij l de ont-
wikkelingstij d van toen tot nu ook duidelijk behandeld 
wordt. 

t een ernstig woord tot de stucadoors om hun vak 
goed te leeren kennen, opdat zij  weer  vakkunstenaars 
worden en hun vak weer  toekomst verkrijge , besluit het 
boekje dat door  zijn aangename schrijfwijz e en dege-
lijken inhoud zeker  velen een genoegen zal verschuilen. 

A . . 

. t werk: ..Handleiding voor woningbouw vereeni-
gingen" uitgave v h Centr. Bureau voor  sociale adviezen 
mocht reeds een tweeden, herzienen druk beleven. Wel 
een bewijs dat de arbeid der  leeren . . 1 ludig |r. 
en 11. C. A y met groote belangstelling ontvangen 
is en naar  waarde geschat wordt, ja in een reeds lang 
gevoelde behoefte voorziet. 

. Betonkalender rg/j.  met bijlage ad  uit-
gever . Veen te Amsterdam. 

t nieuwe materiaal schijnt een nieuwe eigen) kalen-
deruitgave van noode te hebben. 
n een  tal hoofdstukken wordt alles inzake beton en 
gewapend beton nauwkeurig omschreven, terwij l een 
uitgebreide advertentielijst op menige vraag een af 
doend antwoord zal weten te geven. 
( lok de bijlage behandelt wat tot het betonvak kan wor-
den gerekend en is bovendien nog met een serie wetten 
verrijk t die allen in eenig of in nauw verband staan met 
het onderwerp waar  het hier  speciaal om gaat. 

. van Gendfs Bouwkalender />;'_,'.  met bijlage 
ad ƒ  uitgever . Veen te Amsterdam. 

e uitgave nog te bespreken of aan te bevelen lijk t 
ons geheel overbodig. Ze is reeds dermate ingeburgerd, 
dat ons haar  niet-verschijnen zou opgevallen zijn. 

f >N  >EN. 
E E G V A N T

. 

n het zeer  beknopt rapport der  Jury *) voor  deze prijs-
vraag, dat ook gepubliceerd is in het nummer van
 lecember  1.1. van tlit Weekblad, komt woordelijk voor  : 

„Oo k de volledigheid der  antwoorden laat veel te wen-
sehen over; aan sluizen, bruggen, viaducten en den ge-
heelen utiliteitsbouw is nagenoeggeen aandacht gewijd" . 
Nu luidde de prijsvraag woordelijk : 

n vraagt een verhandeling over  het gebruik van bak-
steen versus beton en gewapend beton, voor  het maken 
van gebonit  of gedeelten van gebouwen (de cursiveering 
is van ondergeteekende). 

, die n kent, wensch ik nu tleze vraag 
voorteleggen: 
Zij n sluizen, bruggen en viaducten, gebouwen? 
Neen, immers! 
Er zal wel niemand zijn, behalve de Juryleden, die deze 
vraag bevestigend durft beantwoorden. 

n Juryleden! Vergun mij , wien het volgens uw 
rapport mangelt aan logischen gedachtengang, toch 
even dit te zeggen : 
Een sluis, een brug, een viaduct, is geen gebouw. 
 hiidelij k staat in de prijsvraaguitgedrukt,da t het slechts 

gaat om de toepassing van baksteen en beton in de Bur-
ger  1 ijk e Bouvvkunde. 
Bij  een dusdanige beoordeeling wenscht ondergeteeken-
de natuurlij k geen ƒ  te ontvangen als „blij k van aan 
moediging." 
U, geachte e beleefd dankzeggend voor  de ver-
leende plaatsruimte, 

e inzender  van het motto „Evolutie" . 
 11. .  W .

 W .

E E V A X 
T . *i 

n het Alg.1 laiulelsblad. 
 )r. Cuypers antwoordde hierop als volgt: 

 Ugcmeen Handelsblad

 aannemersfirma 

 Steenkou-
wersfirma

e e van genoemd blad deed ten slotte boven-
staand antwoord van een onderschrift vergezeld gaan, 
waarmede wij , onnoodig haast dit nog eens te zeggen, 
volkomen accoord gaan. 

Bedoeld onderschrift luidt : 

 A . J , 

http://gm.it
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N \ 'A N -
W . EN G N OPEN BA E 

0 - . B. . C. . 

t vcntilatie-vraagstuk. Jat veel bekeken is door  rij p 
en groen, aan welks juiste oplossing wel eens getwijfeld 
is en waaraan zelfs door  vakmannen vreemde beschou-
wingen zijn gewijd, nadert in de jongste jaren zijne alge-
heele voltooiing. 
Wie ergert zich niet bij  voortdurin g over  te groote hitte 

 droogte rondom zijn volbloedig „ik "  of over  tocht cn 
koude op zijn „bloedarmen schedel ?" t ieder  naar  den 
zin te maken is niet gemakkelijk. e wordt veel 
practische kennis vereischt voor  het maken van venti-
latie-plannen en bovendien veel theorie voor  de nauw 
keurige uitvoering daarvan. Niet dus, zooals bij  vele, 
andere ingenieurswetenschappen het omgekeerde! -
schien moeten wij  in deze richtin g zoeken naar  de 
verklarin g van het langzame totstandkomen van iets 
werkelij k goeds op dit gebied. 

Alvorens nader  te beginnen met eene beschrijving van 
de nieuwere methoden van ventilatie, is het niet over-
bodig voor  den lezer, zich eens rekenschap te geven, van 
welke hoedanigheden goede lucht moet zijn en hoe deze 
moet zijn samengesteld met betrekking tot het vochtig 
heids- en koolzuurgehalte. r  heerschen nog wan-
begrippen en worden door  overigens goed ontwikkelde 
menschen verkeerde adviezen gegeven. 

Wanneer  men afziet van ziekenhuizen en andere bijzon-
dere gebouwen, dan kan met eene zaal ventilatie van
tot  cubieke meters luchtverwisseling per  hoofd per 
uur zeer  wel volstaan worden. 1 )aarbij  is vooropgesteld, 
dat niet meer  lucht noodzakelijk is, om den graad van 
vochtigheid in het vertrek binnen zekere grenzen te be-
waren. e versche lucht moet evenwel de menschen 
goed kunnen bereiken. t nu is juist de taak van een 
goed ventilatiesysteem. n vergeet, dat de 
mensch slechts een bepaald quantum lucht kan inademen. 
Zi j  openen willekeurig deuren en vensters, bederven 
daarmede de werking van eene goed overwogen venti-
latie-inrichting , om vervolgens met zelfgenoegzaamheid 
te verklaren, „dat de geleerde heeren er niets van weten". 
Niet zoozeer  overdreven groote hoeveelheden versche 
lucht doen aangenaam aan ; eerder  eene beperkte lucht 
verversching van goede hoedanigheden. e lucht mag 
niet te vochtig zijn, rook en stank dienen snel verwijderd 
te worden en de luchtbeweging mag men vooral in den 
zomer wel eenigszins aan den lijv e waarnemen. 

Bij  ietwat verhoogde kamertemperaturen, zooals dit in 
sterk bezette zalen steeds het geval is, lette men er  op, 
dat de relatieve vochtigheid der  lucht eerdertelaagdan 
te hoog zij. Schadelijke verschijnselen tengevolge van 
te vochtige lucht zijn o.a. onbehaaglijkheid door  warmte» 
ophooping in het lichaam, hoofdpijn en w vallen. e 
natuurlijk e afkoeling van ons lichaam „het zweeten" 
wordt belemmerd. k en koolzuur  doen het overige. 
Zonderling genoeg bezitten wij  geen zintuig voor 
vochtigheid van lucht en komt het herhaaldelijk voor, 
dat verdampingsbakken geëischt worden in inderdaad te 
vochtige vertrekken en wel onder  verklaring , dat de 
„luch t zoo droog is". Een hygrometer  (vochtigheids-
meter) is daarom even nuttig als een thermometer.
weinigen bedienen zich evenwel van zulk een instrument? 
< hihcwust wordt in Nederland met de vochtige luchtge-
steldheid rekening gehouden, door  het genoegen nemen 
met lage kamertemperaturen. Een vreemdeling (geen 
Engelschman) voelt zich hier  te landeaanvankelijk steeds 

huiverig en onbehaaglijk. j  is aan hongeren warmte-
graad gewend. n Amerika leeft men genoeglijk in kan-
toortemperaturen van  Eahr. en kan men daarin 
ongehinderd werken. t alleen, wijl de lucht relatief 
droog is. 

Een volwassen mensch scheidt per  uur  ongeveer
. water  af; gasvlammen produeëeren . water-

damp per  cbm. verbrand gas. n een zaal met  perso-
nen en voorzien van gasverlichting kunnen op deze wijze 
tot  i. waterdamp per  uur  vrijkomen, welke wederom 
verwijderd moeten worden, indien men de vochtigheids-
graad der  lucht binnen en buiten gelijk wenscht te hou-
den. Slechts op betrekkelijk weinige dagen is dit hier  te 
lande niet noodig, namelijk bij  zeer  drooge luchtgc 
steldheid. 

Zoo mogelijk ga men met de relatieve vochtigheid niet 
hooger  dan to terwijl  bij  eene kamertemperatuur  van 

 Eahr. zells  wenschelijk is. e lucht-
bevochtiging vervult hier  dus geen belangrijke rol bij  de 
ventilatie. , men zal bij  koelinrichtingen voor 
publieke ruimten bijzonder  rekening dienen te houden 
met vochtigheid, door  condensatie ontstaan ! 

n vertrekken, waarin rook en toegestaan is, moet de 
ventilatie daarop ingericht zijn. Sigarenrook bestaat in 
hoofdzaak uit aschdeeltjes, die lij n verdeeld en verzadigd 
met waterdamp uit den mond der  rookers treden. Aan 
vankeli jk stijgt de rook, verliest daarbij  aan temperatuur 
en blijf t ten slotte hangen als de bekende zweefnevel. 
 )oor  middel van toevoer  van warmte kan men den nevel 

opnieuw doen stijgen en vervolgens verwijderen. Waar 
geen warmte meer  bruikbaar  is, moet men zijn toevlucht 
nemen tot electro-afzuig-ventilatoren. ()f wel zeer  groote 
hoeveelheden op kamertemperatuur  verwarmde lucht 
kunnen in het vertrek geblazen worden en de rook op-
nemen, (verdunnen). < )p het gebied van rookafvoer  w < >r-
den thans door  mij  speciale proeven genomen. 

Onder de andere onaangename bijmengselen van lucht 
noem ik : koolzuur, menschen- en etenslucht en parfume-
riën. t eerste gas dient met de bedorven luchtwegge 
voerd te worden. Bij  voldoende mate van luchtverver-
sching veroorzaakt dit geen bijzondere moeilijkheid.  )e 
laatste toegaven hechten zich ook aan de wanden en 
meubelen. Een restaurant b.v. kan des morgens zeer  on-
smakelijk rieken naar  spijzen van den vorigen dag. ()ok 
herinnert U een ledige schouwburg aan de n 
der schoone sexe. 

„Aromatisch e aankleefselen"  kunnen slechts onvoldoen-
de door  veel lucht verversching verwijderd worden. 

r  is evenwel een nieuw hulpmiddel van toepas-
sing, namelijk het ozoniseeren der  lucht. t behulp van 
zeer  kleine toestellen, kan men de drie-atomige zuurstof 
zeer  groote diensten laten bewijzen. Volgens Siemens 
en i falske kan men looocbm. lucht ozoniseeren met circa 

 Watt stroomverbruik . n dus organische riek-
stoffen te verwijderen zijn, kan men deze met ozon oxy-
deeren en is het zells mogelijk, dit goedkooper  en volle-
diger  te doen, dan met behulp van het hoog opvoeren der 
gewone ventilatie. Bovendien worden pathogene ziekte-
kiemen in gunstige ge vallen door  middel van ozon gedood 

Een weldadige werking op de door  warmte en slechte 
lucht geplaagde menschheid oefent ook een lichtelij k 
bespeurbare luchtbeweging uit. s eeuwenlang ple-
gen lieve handen den waaier  te h an teer  en! Waarom zou 
onze kunst niet een kleine algemeene zephir  in het leven 
kunnen roepen? e moet echter  volstrekt niet ver-
ward worden met het begrip tocht!  let is niet gemakke 
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lij k de juiste toe te laten maat van luchtbeweging te be-
palen, doch indien men hierin slaagt, kan een gesloten 
zaal des zomers een zeer  aangenaam verblij f opleveren. 

n ziet, dat goede ventilatie aan vele eischen moet 
voldoen en dat de vochtige weersgesteldheid hier  te 
lande haar  minstens even noodzakelijk maakt als elders. 
Wi j  moeten evenwel constateeren, dat de belangstelling 

 >r dit onderwerp hier  zeer  gering is. Vele Nederland-
sche ingenieurs en architecten hebben zelfs geen elemen-
tair  begrip van kunstmatige luchtverversching met ver-
warming.*) 
 )e nieuwe methoden van ventilatie berusten alle op het 

inblazen onder  overdruk van versche voorgewarmde 
resp. voorgekoelde buitenlucht. Zelfs oppervlakkige be-
schouwingen leiden tot de gevolgtrekking, dat het kwee-
ken van een geringen manometrischen overdruk in 
de vertrekken, het ontstaan van tocht tegengaat. Steeds 
toch, zal in dat geval de lucht van binnen naar  buiten 
haar  weg trachten te vinden en niet omgekeerd ! 
()ok is het duidelijk , dat vele kleine, doch verspreid ge-
legen uitstroomingsopeningen eene gunstige luchtver-
dceling bewerkstelligen. n is dikwijl s gezondigd 
en zijn inrichtingen ontstaan, die sterke plaatselijke 
luehtstroomingen in 't leven riepen en daarmede natuur-
lij k tocht verschijnselen. Naarmate het betreffende lokaal 
hooger  is, wordt dit gevaar  evenwel minder. 
Of de lucht beneden, dan wel boven ingevoerd wordt, 
doet betrekkelijk weinig terzake. t onderwerp heeft 
al heel wat pennen in beweging gebracht. e praktij k 
kan evenwel wijzen op goede uitvoeringen naar  beide 
methoden (behoudens sterke rookgelegenheid). 
ln 't algemeen moet gestreefd worden naar  iets, wat ik 
„liltreeren "  der  lucht zou willen noemen. Bedorven en 
versche lucht moeten zich amalgameeren en te samen 
afgevoerd worden. Bespiegelingen over  te verwachten 
luehtstroomingen in een vertrek zijn zeer  onvruchtbaar 
enkomen zelden uit in de praktijk . Vertrekken met eenigs-
zins ruime hoogteafmetingen vertoonen zeer  snelle lusie 
der luchtlagen. r  persoon vormt bovendien een 
warmtebron en doet een kolom lucht opstijgen. e aan-
wezigheid van vele personen (d. w. z. groote behoefte 
aan luchtverversching) vormt dus eene ondersteuning 
van een overigens goede ventilatie. 

n theater- en concertzalen kan de versche lucht zeer 
vei deeld onder  de zitplaatsen worden ingevoerd en 
boven worden afgevoerd. j  worden echter  stof-
deelen van schoenen enz. medegevoerd. En café- en dans-
zalen vertoont zich dit euvel in nog sterker  mate. Van-
daar, dat bijna alle moderne luchtverversching van 
boven naar  beneden geschiedt. Op welke wijze het in-
blazen en afvoeren van lucht plaats zal hebben, moet 
voor  ieder  geval afzonderlijk bestudeerd worden. 

n de ventilatielucht tevens dienst moet doen als 
warmtedragër in den winter, moet met zeer  veel overleg 
te werk worden gegaan. t kan namelijk voorkomen, 
dat s< unmige deelen van de zaal of zalen zeer  veel warmte 
noodig hebben (serres); andere daarentegen weinig. 
Ten behoeve der  verwarming zijn dus geheel verschil-
lende hoeveelheden warme lucht op verschillende pun-
ten van een zelfde complex noodig; terwij l voor  de ven-
tilati e misschien tegengestelde eischen van luchthoe 
veelheid te boeken zijn. t noodzakelijk gevolgis over-
verhittin g op de ëéne- en ondertemperatuur  op de andere 
plaats. 

n deze gevallen moet plaatselijke verwarming in den 

vorm van radiatoren toegepast worden. e zijn on-
ontbeerlijk op de meest aan afkoeling onderhevige 
plaatsen. 

e algeheele scheiding van verwarming en ventilatie is 
daarom bijna in ieder  geval  wenschelijk. 

e Amerikanen verzuimen dit dikwijl s en ofschoon zij 
de grondleggers zijn. van ventilatie door  middel van in-
geblazen lucht, hebben de n gr< >ote 
verbeteringen aangebracht en betere resultaten bereikt! 

e scheiding van verwarming en ventilatie is mede van 
het grootste belang voor  de zuinigheid van het bedrijf . 
Bij  tijdelijk e geringe behoefte aan versche lucht of bij 
het voorwannen van de ruimten is het dan niet noodza-
kelij k de ventilators in werking te stellen. s scheiding 
ondoenlijk, dan moet in ieder  geval gezorgd worden voor 
eene lucht-circulatie-mogelijkheid tusschen zaal en ven-
tilator . n kan dan tenminste de zaallucht steeds op-
nieuw aanzuigen en hooger  verwarmen en men is aldus 
niet gedwongen de koude buitenlucht te verwarmen en 
warm af te voeren uit een ledige zaal.Zoodra de bezoe-
kers komen, kan weder  met versche lucht worden ge-
werkt en met gesloten circulatie-kanalen. 
Eene goede ventilatie-inrichtin g omvat vele onderdeden 
welke eerst sedert zeer  korte jaren in toepassing zijn ge-
komen of een bruikbaren graad van volkomenheid heb-
ben bereikt. e zeer  origineele gedachtengang van den 
ingenieur  O. l te Nürnber g heeft een grooten stoot 
aan de ontwikkeling van onze kunde op dit gebied ge-
geven. Een door  hem uitgevoerden aanleg in het nieuwe 
theater  te Nürnberg' kan men als voorbeeld beschouwen 
van tal van andere goed geslaagde inrichtingen. 
n dit theater  wordt alleen lucht ingeblazen (van boven 
naar  beneden) en zijn geen afvoerkanalen noodig ge-
bleken (tot  cbm. lucht per  uur inblazen). 
Ja, het heeft zells moeite gekost dit gebouw voldoende 
dicht te bouwen, zoodat er  overdruk bleef bestatin. 

j  moet de neutrale zone van luchtdruk beneden 
den vloer  van parterr e blijven. All e vroeger  geprojec-
teerde afvoerkanalen zijn later  dichtgemetseld. r 
diene men in 't oog te houden, dat in den schouwburg 
niet gerookt wordt. 

 )e afvoer  der  cbm. lucht per  uur geschiedt uit 
sluitend door  de poriën van het gebouw en door  de 
neven vertrekken. n kan zich dit aldus verklaren, dat 
dat aldra na het in werking brengen der  ventilatoren een 
opstuwing van lucht in het gebouw plaats vindt. m 
is overdruk het gevolg en gaat de lucht zich door  de 
poriën en naden een uitweg naar  buiten zoeken. Naar-
mate de overdruk toeneemt, vermeerdert ook de snel 
heid der  lucht in de poriën, totdat een evenwicht bereikt 
is en evenveel lucht wordt aangebracht als afgevoerd. 
 )e versche buitenlucht, welke voor  de ventilatie dienen 

zal, moet, indien eenigszins mogelijk, bovendaks ge-
nomen worden. r  is de lucht het zuiverste, tenzij  veel 
schoorsteenen in de nabijheid zijn. Vanuit de versche 
lucht-schacht doet men goed de lucht eerst in een groote 
rustkamer te leiden. r  verliest zij  hare snelheid en 
laat de grovere stoldeelen vallen. s kan deze 
luchtkamer door  een lucht-lilte r  van wol of neteldoek 
vervangen worden. 1 liermede schept men zich evenwel 
een onderdeel, dat voortdurend reiniging en onderhoud 
behoeft. 

Vanuit de rustkamer passeert de lucht de ventilatoren. 
e ventilatoren zuigen dus de lucht aan en persen haal-

verder  door  het gebouw. e veel gebruikte schroefven-
tilator  ruimt langzamerhand hare plaats in voor  den z.g. 
hoogdruk-ventilator. t nuttig effect van het eerste 
type is bijzonder  klein en daalt vaak tot  pCt., terwij l 
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het  moeilijk is daarmede druk verliezen in de lucht-
leidingen te overwinnen. e aanschaffingsprijs is veel 

 dan die van den centrifugaal-ventilator,
men moet dit voordeel meestal in den vorm van meerder 

 zeer  duur
t kiezen van den  in een

geval is zeer  moeilijk. t ware te wensehen.dat dit al-
leen door  hen geschiedde, welke hiervan speciale studie 
hebben gemaakt. Onder  dezen tellen  volstrekt niet 
alle  welke wel eens eene een-
voudige ventilatie-inrichtin g uitgevoerd hebben. 
 )c statische cn dynamische druk verliezen van kanalen 

en werktuigen  berekenen  niet gemakkelijk. Toch
dit volstrekt noodzakelijk, indien men teleurstelling wil 
voorkomen.  )c samenhang tusschen  aantal omwen-
telingen,  weerstandsvcrliezcn,  verplaatste lucht 

 het krachtverbrui k resulteert uit  volgende wetten: 
ii.  hoeveelheid  is evenredig met het  om-
wentelingen. 
b.  totale verkregen overdruk is evenredig met het 

 van het aantal omwentelingen. 
t krachtverbrui k  evenredig met de derde macht 

van het  omwentelingen. 
 )e ventilatoren mogen niet  hard loopen, teneinde hin-

derlij k geruisch  vermijden, lien waaieromtreksnel-
hcid van r  persccundc vormt ongeveer  de grens 
waarbij  de lucht  hinderlijk e trillin g t

 van den waaier  doet feitelijk minder 
ter  zake. Toch zal het direct koppelen met

 veelal niet doenlijk zijn. t „brom -
men"  van den motor  verbiedt dit. alsmede  draai-
stroommotoren  onmogelijkheid  tourenregeling. 

 thans weder  den weg van

1  achter  den ventilator  worden meestal de verwar-
 de verkoelingslichamen geplaatst. e 

moeten  alstelbare groepen verdeeld worden, zoodat 
men de regeling van warmte of koude geheel  de hand 
heelt. Nog beter, ik zou bijna willen zeggen, onontbeer-
lij k zijn  werkende warmteregelaars.  laar-
mede worden dc afsluiters der  groepen niet  de hand 
doch indirect, door  middel van voor  warmte gevoelige 
lichamen geopend of gesloten. 

 gevoelige lichamen kan men op grooten afstand
 ventileeren lokalen aanbrengen.  )e meerdere 

kosten van  toestellen zijn snel terugverdiend  den 
vorm van  van minder
personeel. 

 verwarmde, eventueel  bevochtigde lucht moet 
door  kanalen naar  uitstroomingsopeningen
trekken van bestemming geblazen worden. e kana-
len moeten beslist toegankelijk zijn voor  de reiniging. 
Op den duur  toch, scheidt zelfs gefiltreerde lucht nog 
stof ill , dat zich langzaam ophoopt. j  zeer  verhoogde 
luchttemperaturen gaat deze  zells „droog-distillee-
ren"  wordt, onze frissche ventilatielucht „branderig" . 
 )c lucht mag this niet  veel worden verhit. Zooals we 

reeds zagen, kan men het beste binnen critieke grenzen 
blijven tloor  scheiding van ventilatie  verwarming. 

t doelmatigste zijn temperatuurverschillen tusschen 
 van slechts enkele graden

 van  C. moeten feitelijk nooit voor-
komen. 

t  lucht  dc vertrekken mag  geen 
geval met groote snelheid geschieden. r  vormt
meter  per  secunde reeds de uiterste grens, tenzij  de 
ruimten zeer  hoog zijn.  de uitstroomingsriehting

van invloed op het  van tochtverschijnselen en 
moet in juist verband met dc zoldering constructie wor-
den bepaald.  )e lucht moet zich zooveel mogelijk waai-
ervormig kunnen uitspreiden en in deze beweging niet 
gehinderd worden door  balkconstructies enz. Al tleze 
kleinigheden zijn van groot gewicht voor  ongestoorde 
functien en maken eene voorafgaande en innige samen-
werking tusschen ingenieur  architect noodzakelijk. 

 der  voordeden
latie-inrichtin g is dc mogelijkheid tot ventileeren gedu-
rende den zomer en tot koelen. Om dit doel met behulp 
van dezeltde installatie te bereiken, kunnen verschillen-

 wegen worden ingeslagen. n de verwarmingslicha-
men achter  den  kan men koud water  een 
koudmakend mengsel (zomer) doen circuleeren. Ook 
bereikt men hetzelldedoel met inblazen van fijn verdeeld 
water  in  luchtkamer. t water  verdampt tamelijk 
volledigen onttrekt de

 aan de lucht.  lucht koelt dus
Voorts is het mogelijk kleine zalen  behulp
blokken te koelen. e  gelegd in

Ten slotte wil ik  langer  stilstaan  het koelen met 
behulp van nachtlucht.  )aartoc wordt de ventilator  des 
nachts in werking gesteld en  koele nachtlucht door 
de lokalen geperst. Aldus worden  wanden verschei-
dene graden afgekoeld. Vooral in massieve gehouwen, 
waardcluchttoevocrkanalcnin zwaargebouwde kelders 
liggen, is groot succes te verwachten. Belangrijke hoe-
veelheden „koude"  worden vastgehouden en dienen den 
volgenden dag tot koeling van dc warmere buitenlucht. 

t streven, om steeds lichtere gebouwen op te richten 
is uit dit oogpunt bezien, dus geenszins toe te juichen. 
Om nog grootere resultaten te bereiken zou ik willen 
voorstellen in
cn raadzalen enz.) een minstens . zware steenen 
voering aan te brengen. e voering is met behulp van 
een isoleerende spouw van de buitenmuren tc

e aldus verkregen steenen  zal zoowel in 
den winter  als in den zomer groote diensten bewijzen en 

 binnen uiterste grenzen houden. 
r  zal ik een naar  hierboven gegeven hoofd-

regelen uitgevoerden ventilatie-aanleg beschrijven en 
het stuk met afbeeldingen verluchten. Thans hoop ik 
eenige belangstelling in deze werken te hebben gaande 
gemaakt. 

VA N . 

z
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 2  de Oplosbare tauten uit 
 beton hadden zieh daar in centimeters-lange pegels 0011 de onder-

tijde afgezet. 

 ilal bij ba/hen mei hoogstens 3pCt. wapening 
(+ 1000 A  ijzerspanning), tegen + 70  max. be ton-
Spanning), wette zelden wordt overschreden, een beton van bv.
portland-cement,  tras, -> zand, .» grind'in  hel algemeen even bruik-
baar is als beton met zuiver cement,

 7,

voortgang

 hooge mate
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*  * 

uitzo/hit ring op -ti T€gtl

(Ontvangen  gaan van dit nummer). 
e van „Architectura "  te Amsterdam. 

. 
Omtrent de wijze  liet k Paleis wordt 
gerestaureerd, t Volk : 

 )c  11.  Baanders,  van het architec-
tengenootschap  et

 ol'  kuit van  Vrijmoedi g ging hij  het
 tot op den steiger. j 

 van het ergerlijkst denkbare vandalisme. Ge-
 aan het werk 

met beitel en  Zij  gezonden  de firm a 
 èv Co.,  voor  kunstambacht 

 ten

 >e werklieden  de  om
 van het  verweerd

te  En  nu

nen en  wer-
den  de stompjes bestreken met

d 
 gestuurd,  er  armen en 

beenen voor  in de plaats maken, die later  met bronzen 
 worden

Toen de  Baanders  had, sloeg hij  dadelijk 
 „Architectura "  de

 om opheldering wordt gevraagd". 
k  f'  wel niet te

k

niet  tympan en  evenmin ge-
tuige  van  vandalisme,  be-
schreven  en dat  zeker  wel niet
heelt. (>ok van  tot het  van

k  ten  te

 in het belang van de zaak, als om mijn naam en 
die  Genootschap  te maken van geheel on 

Vertrouwende, dat U het bovenstaande in het
 van  weekblad  op-

nemen, verblijve,
. .

 f  f  f
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