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1. BESCHOUWINGEN EN AFBEELDINGEN VAN, ZOOWEL HIER TE LANDE, ALS ELDERS UIT
GEVOERDE GEBOUWEN OF AFZONDERLIJKE CONSTRUCTIEN. 

Nieuw stelsel van dakstoelen, uit gesmeed en gegoten ijzer, naar het Fransch, van 
JOMEAU, met a/beelding op plaat 1 , door de Redactie Bladz. 10. 

Over het toevoeren der dampkringslucht tot geheel a/gesloten vertrekken, en over het 
aanwenden der ventilatie tegen koude en vochtigheid in gebouwen, naar het Hoog-
duittch, van T . RUDOLPÜ , door de Redactie . » 13. 

De stallen en Rijschool van het hertogelijk Paleis te Wiesbaden, naar het Itoogduitsch, 
van GÖÏIG, met twee platen, No. 3 en 4 , door de Redactie » 35 . 

Het Entrepot-dok te Amsterdam, door J. C. DE LEEIUV , Directeur van Stads fVaterwerken 

aldaar, met eene plaat No. 5 » 65. 

Retchouwing van eenige regelen, betreffende de samenstelling va ophaalbruggen, door 

A . VAS DER VELDE C Z J . Stads Architect te Zierikzee » 73. 

De toren van de oude kerk te Delft, door A. OLTMAXS , kunstschilder te Amsterdam, met 

vignet en plaat No. 8 » 131. 

Herstelling van de St. Catharijne kerk te Utrecht, medegedeeld door C. K R A M , Provinci

aal Architect aldaar » 145. 

Het Monument vpgerigt ter eere van J. C. J . VAÜ SPEÏK, te Egmoml aan Jjtc, medege
deeld door J. C. DE LEEUW, Directeur van Stads Waterwerken te Amsterdam, met 
vignet en plaat No. 11 , . . . . » 180. 

Beschrijving eener Kist- of Vlotbrug, medegedeeld door A. VAS DER VELDE CX*. , Stads 
Architect te Zierikzee, met plaat No. 12 » 183. 

Iets over ijzeren Trappen, naar het Itoogduitsch van A. STÜLER, met eene plaat No. 
1 3 , door de Redactie » 195. 

Beschrijving der Kunstzaal van het gebouw der Maatschappij Arti et Amicitiac te Am
sterdam , door M. G . TÉTAR VA» ELVES , Architect en Directeur voor de Bouwkunst 
aan de Kon. . Ikud. van Beeldende Kunsten aldaar ; met 3 platen, Nos. 1 5 , 16 en 17 . . » 223. 



II. WAARNEMINGEN EN MEDEOEELINCEN OMTRENT NIEUWE UITVINDINGEN, ONTDEKKINGEN, HET 
GEBRUIK EN DE BEREIDING VAN MATERIALEN, TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN, WERKTUIGEN 

EN GEREEDSCHAPPEN TOT DE BOUWKUNST IN BETREKKING STAANDE, NIEUWE OF 
SCHRANDER UITGEDACHTE CONSTRUCTIEN, ENZ. 

PAIJETS verbeterde Mastik, door de Redactie Bladz. 21. 

Over het waterdigte Hennipvilt voor dakbedekking, door J. WARHSIBCK, Architect te Am-

Sterdam » 88. 

Over het uitvoeren van Timmerwerken onder icater met Duikers, door W N. ROSE, 

Stads Architect te Rotterdam, met eene plaat i\o. 9 ' H **8' 

Iets over de Napolitaunsche. Vloertegel*, door J. WAISSIITCK. , Architect te Amsterdam, 

met afbeeldingen op jttaat No. 7 " l - ^ ' 

Over Olie-mast ik, medegedeeld door J. J. P E » , Architect te Rotterdam » 230. 

Jets over eene bederfwerende bewerking van het Hout, naar het Fransch van A. R. EllT, 
medegedeeld door M. J . STUCKI , Architect te Alkmaar » 247. 

III. VERHANDELINGEN OVER DE GESCU1EDENIS, DE THEORIE EN DE AESTHETIKA D E R BOUWKUNST. 

Over de inrigtiny en hel karakter van Landhuizen , met eene plaat No. J , naar het 

Hoogduitseh van K . ETZEI, dour de Redactie Bladl. 1. 

Overzigt van de geschiedenis en ontwikkeling der Bouwkunst bij de verschillende 

volken der aarde, vrij naar het Hoogduitseh , door de Redactie: 

I. De Egyptische Rouwkunst, met eene plaat Ao. 2 » 25. 

II. De Bouwkunst hij de oude volken in het Westelijk-Azic » 57. 

III. De Bouwkunst bij de oude volken in het Oostelijk-Azie, met eene plaat ISo. 6. . . » 101. 

IV. De Grieksehc Bouwkunst met 2 platen Nos. 10° en 10' » , 3 3 -

Vervolij en slot der Griekse tie Bouwkunst w 207. 

V. De oud-Italiaansehe Bouwkunst, met eene plaat No. 14 » 215. 

'1/ieorie en Praktijk, naar het Hoogduitseh, van C. F. vo> EHEEHBBHG, door de Redactie, . » 48. 

Proeve eener handleiding tot het beuordeelen der inrigting van Heiwerken onder muren, 

door Vu'. A. FHOGER , lslen Luitenant Ingenieur te Breda, 1c gedeelte » 110. 

2c gedeelte » 165. 

Over bet gebruik run kleuren in de Griekselic Bouwkunst, medegedeeld door Jr. C. M. 

STOIUI VA* 'S GRAVESASDE, te Deventer M 188. 

Iets over de uitvoering can geschilderde versieringen aan gebouwen, zoo hij de ouden 

als thans, door Jr. C. M. STOIUI TAB 'S GaAVESANDE , te Deventer »> 23/. 

IV. KRITISCHE BESCHOUWINGEN, OVER HIER EN ELDERS VERSCHIJNENDE BOUWKUNDIGE WER
KEN, OF UITGEVOERDE GEBOUWEN EN CONSTRUCTIEN. 

Het Ziekenhuis te Rotterdam, door E. S. HEYHIHCX , Mz. Architect te Amsterdam . . . Bladz. 16. 

De Restauratie der Nieuwe Kerk te Amsterdam, door A. W. VAN DAM, Architect aldaar. . » 44. 

Ophelderingen en bedenkingen , betrekke/ijk het nieuw stelsel van dakstoelen, naar JOMEAU, 

door W. A. FKOUER , lslen Luitenant Ingenieur te Breda , met eene houtsnede . . . . » 84. 

Iels over den toestand van eeniae Kerkgebouwen hier te lande, door E. S. HEÏNINC.X , Mz. 

Architect te Amsterdam , » 93. 

V. KORTE BIJDRAGEN, TOT DE BOUWKUNST OF HARE ONDERDEELEN IN VERBAND STAANDE. 
Luchldigte deuren en vensters. Red Bladz. 18. 

Glazen IVaterleibuizen. Red » 19. 

Over de werking van het vuur op Asphalt. Red » 52. 

Iets over de Kerk Notre Dame te Parijs, door A. OLTMASS, Kunstschilder /«Amsterdam. . » 91. 

Iets over de Rijks-geschutgieterij te Delft, uit de Bijdragen voor de Nijverheid. Red. . » 98. 

Rapport over den zoogenaamden Atmospherischen Spoorweg van CLEGG. Red » 98. 

Het doorsteken van de landengte van Panama. Red » 9 9 . 

Iets over het leven onder water zonder toevoer van dampkringslucht. Red » 99 . 

Rerigt omtrent drie stoomwerktuigen, te Arras vervaardigd wordende. Red » 100. 

Doodberigt van den Ober-Baudirector GUSTHER , te Berlijn. Red » 100. 

itgave eener plaat, voorstellende den van Speykstoren te Egmond aan Zee. Red. . . Bladz. 145. 

Nieuw soort van Waterleidingen. Red » 147. 

Grootc Staal Fabrijk te Sheffield. Red » 148. 

Hydraulische Spoorweg van Shultlevvorth. Red » 148. 

Eene nuttige inrigting bij de Tapijtfabrijk van den Heer BIRME, te Deventer, door 

Jr. C. M. STORM VAN 'S GRAVESANDE » 199. 

Kunstberigt. Red » 200. 

De eerste algemeent Vergadering van Duitsche Architecten te Leipzig op den lOden , 
Hden en \2den September 1843. Red » 203. 

BINNENLANDSCHE D0UWBERIGTEN, DOOR DE REDACTIE. 
Leeuwarden. Verfraaijing der Stads wallen bladz. 97. 
's Graveuliage. Aanbesteding van het stoomwerktuig de Leegwater ;> 98. 
Delft. Inwijding der Koninklijke Akademie xoor burgerlijke Ingenieurs , ens » 98. 
Amsterdam. Ocer de bouwing der Beurs en proef neming lot liet bestraten met asphalt. . . . bl. 144, 251. 
Utrecht. Aanbesteding van den Rijnspoorweg; verbouwing der St. Maria kirk/ reigrooting ran 

het Krankzinnigenhuis bl. 146', 147. 
Itreda. Restauratie ran de grootc Kerk bladi. 201. 
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IV. 

BUITENLANDSCHE BOUWBERIGTEN, DOOR DE REDACTIE. 
Praag. Verbouwing van ket stadhuis '•> 19. 
Weenen. Verbeteringen der stad; het Diana-bad 20. 

» Betel nopens het teranderen en afbreken van oude monumenten. :) 98. 
O De orde van den ijzeren kroon aan Prof. UETSCB verleend i) 202. 
li Voltooijing van het Dianabad I 256. 

Berlijn. Aanbouwing tan een nieuw stadsgedeelte » 21. 
Maintz. Bouwing van eene nieuwe straat en Bazar » 21. 
Keulen. Vergrooting en versiering der stad » 21. 

i) Bijdragen tot den dombouw; voortgang van dien bouw LI. 202 , 255. 
Moskou. Oprigting tan een archeologisch geselschap bladz. 98. 
Londen. Inrigting eener aldaar gebouwde gevangenis a 99. 

I) Over den bouw van het Parlementshuis; tunnel; beurs; vergelijking der onkosten van 
vreemde en Engelsche spoorwegen; schoorsteen van St. Rollox; arthesischeput in zee. bl. 201,253,255. 

Liverpool. Paleis van gegoten ijzer bladz. 255. 
Munchen. Opening der Walhalla; bomoing der Befreiungshallc • a 149. 
Verona. Bouwing van een nieuw kerkhof. » L50. 
Athene. Restauratie van het parthenon; archeologische berigten » 150. 
Algiers. Triomfboog tan Dschimilah » 151. 
Nanking. De porcelein toren " 0 152. 
België. Restaur, van versch. oude gebouwen ; benoeming tan r.KimtSMtot off. derLcop. orde. bl. 200, 201. 
Parijs. liet stadhuis ; uitgaven voor publieke gebouwen sedert J830 ; het paleis Bourbon ; 

graftombe tan Napoleon; historisch museum der Bouwkunst; oprigting der sociétè 
centrale des Architectes bl. 147, 201, 252. 

Straatsburg. Oprigting eener architecten rcrecnigivg ; restauratie der Munsterkerk bladz. 202. 
Petersburg. Bouwing eener brug over den Newa » 203. 
Florence. Betel tot toltooijinq van den dom • 202. 
Aschafleuburg. Bouwing tan een Potnpcjaansch huis aldaar » 202. 
Hamburg. Wederopbouw der stad bl. 202, 256. 
Warschau. Bouwing eener kerk aan KAKEL BonoiaAErs gewijd blndz. 257. 
Egypte. Verbeteringen aan den IVijl; ontdekking tan oude graten, ens bl. 203 , 257. 
Spanje. Verfraaijing der hoofdstad bladz. 257. 
Alexandric. Bouwing eener kerk in den spitsbogenstijl » 257. 

Prijsvragen, uitgeschreven door de Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst bl. 22, 258. 
IJ v li l) D tan Ncderlandschc Letterkunde bladz. 252. 

Bekrooning door de Maatschappij van fraaije Kunsten en Wetenschappen g 252. 

Boekaankondiging » 260. 
Correspondentie bl. 152 , 206. 

Plaat 2. te plaatsen tegenover Bladz. 32. Plaat 10." te plaatsen tegenover Bladz. 160. 
» 6. te » » » 104. » 10.* te » » » 161. 
» 7. te » » » 130. » 14. te » » » 218. 
» 8. te » » » 133. 

Dc platen Nos. 1 ,3 ,4 , 5 , 9 ,11,12, 13, 15,16 en 17, kunnen het gevoegelijks! achteraan gebonden worden. 

V O O R R E D E . 

Het kon bij de oprigting der maatschappij: Tot bevordering der Bouwkunst wel 
niet vreemd schijnen, dat men er op bedacht was, om bij de middelen, die tot 
verwezenlijking van hare bedoelingen konden strekken , ook de uitgave van stuk
jes, onder den titel van Bouwkundige Bijdragen, bij wijze van tijdschrift, te voegen, 
en dat desaangaande het noodige in de maatschappelijke wetten (van art. 50—55 ,) 
bepaald werd. 

Immers mag het bestaan, en zooveel mogelijk algemeen verspreid zijn, van 
een Tijdschrift, dat aan de bepaalde behandeling van eenig vak van wetenschap 
of kunst gewijd is, als van groot belang voor de zaak zelve, en van een niet ge
ring nut voor derzelver beoefenaars beschouwd worden; en zoo dit algemeen 
waar is, het is bepaaldelijk voor de Bouwkunst van groot gewigt. 

Voor de grondige studie dezer wetenschappelijke kunst, en van alle daaraan 
verwante vakken van kennis, bestaan er , wel is waar , een aantal goede en voor
treffelijke leer- en handboeken , doch behalve door hen, die van de Bouwkunst 
hunne hoofdstudie maken, of die het tot eene zekere hoogte in de burgerlijke , 
water- of vestingbouwkundc wenschen te brengen , worden deze werken, om ver
schillende redenen , weinig algemeen gelezen en bestudeerd ; zoodat daardoor meest
al slechts een bepaald en eenzijdig nut gesticht wordt, en de regels en grond
beginselen dezer kunst niet genoeg bekend, en dien ten gevolge niet alloos ge
volgd en in acht genomen worden. Daarenboven zijn er vele bijzonderheden , 
nieuwe uitvindingen en ontdekkingen, verschillende toepassingen van bestaande 
grondbeginselen en menigvuldige onderwerpen van ondergeschikten aard, die in 
deze leerboeken niet gevonden, maar meer opzettelijk, en als daartoe beter ge
schikt , in tijdschriften kunnen opgenomen of behandeld worden. Het gebied der 
Bouwkunst, in beperkten en uilgebreiden zin, heeft vooral in den laatsten tijd aan 
omvang en belangrijkheid ongemeen gewonnen. Door latere uitvindingen en dooi
de aanzienlijke hoogte, waarop thans de aan de Bouwkunst onontbeerlijke mathe
matische hulpwetenschappen staan, als ook door praktische ervaring , heeft deze 
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kunst, met betrekking lot hare technische behandeling, een nooit voorheen gekend 
standpunt bereikt. In onze tegenwoordige eeuw , die door eenen praktischen en 
geheel speculalieven geest bezield wordt, missen voorzeker de voortbrengselen 
der Bouwkunst, als een gevolg van den algemeenen volkszin , het trotsch-reus-
achtige der Egyptische en Indische, het schoone en edele der Grieksche, het 
grootsche en prachtige der Romeinsche, het weeldcrig-sierlijke der Sarrazeen-
schc . of hel phantastisch-verhevene der middcleeuwsch-Gcrmaansche kunst; dezelve 
hebben daarentegen aan vroeger onbekende behoeften, vereischten en vorderin
gen te voldoen. Andere gebruiken en zeden, andere omstandigheden en maat
schappelijke instellingen, deden ook geheel nieuwe inrigtingen of gewijzigde 
vormen ontstaan. Nijverheid, 'handwerken, wetenschappen, technische kunsten, 
weelde, zucht tot gemak en genoegen zijn tot eene hoogte gestegen, waar
van de geschiedenis ons geen voorbeeld oplevert. Dit alles is niet zonder groo-
ten invloed op de Bouwkunst geweest, en zelfs speelt zij, in den uitgebreidsten 
zin des woords, wederkeerig daarbij eene hoofdrol; zij is, industrieel en weten
schappelijk beschouwd, met de beschaving der menschen gelijkelijk gestegen. 
Zij bevordert den handel en het onderling verkeer der menschen door havens, 
straten, kanalen en andere werken; door haar worden moerassige en ongezonde 
streken , in schoone en vruchtbare velden herschapen; zij verschaft den men
schen bekwame, doelmatige, gemakkelijke of sierlijke woningen, en zoo vele an
dere gebouwen tot algemeen nut, vermaak , voordeel of ter algemeene veiligheid. 
Dan hoevele vorderingen men ook in onze eeuw in de Bouwkunst en voorname
lijk in het vak van Straten-, Bruggen- en Waterbouwkunde, zoowel als in het 
Machinen-, Schccps- en Krijgsbouwwezen gemaakt hebbe, zoo blijft in dezen en 
hoofdzakelijk hier te lande in de burgerlijke Bouwkunst , met opzigt lot gewes
telijke , plaatselijke en bijzondere, zoowel stedelijke als landelijke, belangen, nog 
zeer veel te doen o\erig. Dit gedeelte vooral bevindt zich bij ons en bij onze 
handwerkslieden nog in eenen staat van kindschheid. Vele zaken en werkzaam
heden laten, wat uitvoering en zamenstelling betreft, nog veel te wenschen ove-
rig. Werktuigelijk wordt, hetgeen reeds honderdmalen voorkwam, door den zoon 
verrigt, wat de vader daarslclde; weinigen denken aan verbetering, aan doelmati
ger inrigting, ofschoon deze doorgaans met dezelfde , en veeltijds met mindere 
moeite en kosten verkregen worden. 

Hierin zoo veel mogelijk te voorzien . behoort het doel van een Bouwkundig 
Tijdschrift te wezen , en zulks dooi' middel van het algemeen verspreiden van 

minder bekende grondregels en voorschriften , van verbeterde construction en 
handelwijzen , en in het algemeen van alle onderwerpen, die van nut of toepas
sing kunnen wezen bij het ontwerpen of bij de oprigting en tot stand brenging van 
bouwwerken van verschillenden aard. Een zoodanig geschrift is zoowel dienstig 
voor bouwmeesters als voor werkbazen of handwerkslieden. Het strekt tot beves
tiging en onderhouding van het vroeger geleerde, doet nieuwe ervaringen bekend 
maken, spoort tot eigene uitvinding aan, en geeft, door onderlinge mededeeling, 
aanleiding tot wrijving van denkbeelden. Den laatsten vooral zal het op eene ge
makkelijke wijze meer kennis verschaffen, het werktuigelijk namaken voorkomen, 
en tevens aanleiding tot de doelmatigste en tegelijk minkostbaarste inrigtingen en 
construcliën geven. Het zal hen met de regels en beginselen der Bouwkunst be
kend maken , en een ieder in zijn afzonderlijk vak de noodige en van hem te vor
deren kennis verschaffen. Zoo zal de timmerman den aard en de hoedanigheid van 
de verschillende houtsoorten, en de beste en nieuwste construction van verschil
lende soort leeren kennen; de metselaars, steenhouwers en stuccadoors, zullen 
met het wezen hunner materialen, en de beste wijze van verbinding en bewerking 
derzelve bekend worden, en tevens voor de bereiding der metsel-, raap-, pleister
en stucspeciën de noodige voorschriften erlangen; smids en loodgieters zal men de 
beste bewerking van het ijzer, het lood en het zink kunnen mededeelen, en nieuwe 
zamenstellingen en inrigtingen, tot hunne werkzaamheden behoorende, aantoonen: 
voor schilders zullen voorschriften tot het bereiden van verwstoffen, lakken en 
vernissen van nut kunnen wezen; men zal de verschillende wijzen, om de da
ken met onderscheidene materialen op de beste en deugdzaamste wijze te dekken, 
aantreffen; in een woord, een ieder zal in zijn vak met nuttige en wetens
waardige bijzonderheden en voorschriften kunnen bekend raken , die hem in de 
praktijk van groot belang zullen wezen. 

Er bestaan, wel is waar, vele en zeer goede buitenlandsche bouwkundige tijd
schriften , doch het behoeft wel geen betoog, dat derzelver inhoud niet geheel en 
niet altoos voor Nederlandsch gebruik geschikt is. Hij , die op de hoogte van de 
Bouwkunst blijven wil, en de vorderingen, die hierin buitenslands gemaakt wor
den, ook in Nederland wil toepassen, dient uit de onderscheidene buitenlandsche 
Journalen datgene te trekken, wat hem van nut en dienst in ons Land wezen 
kan ; doch daar hiertoe aanzienlijk veel tijd, geldelijke opofferingen, en de ken
nis van verschillende vreemde talen vereischt worden , zoo zal het wel geene be
vreemding baren . dat genoemde tijdschriften hier zeer weinig lezers vinden. 
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Het valt dus niet te ontkennen , dat Nederland eene wezenlijke behoefte aan een 
Bouwkundig Tijdschrift heeft, wil het niet langer bij deszelfs naburen verre ten 
achter blijven» 

In die behoefte te voorzien, wa9 het doel van de Oprigters der Maatschappij: 
Tot bevordering der Bouwkunst; aan dit doel te beantwoorden is het streven van 
hare Bestuurders. 

Bij de uitgave van het eerste stukje der Bouwkundige Bijdragen, dat thans het 
licht ziet, zal het niet ondienstig wezen, het een en ander betreffende den aard en 
de inrigting van dit Tijdschrift nader te ontwikkelen. 

Om aan geene tijdsbepaling gebonden te zijn, hetwelk veelal tot ongerijfe-
lijkheden aanleiding geeft, zoö zullen de stukjes bij onbepaalde tusschenpoozen 
in het licht verschijnen, weshalve de uitgave grootendeels van de meer of minder 
talrijke toezending van bijdragen zal afhangen. 

Ingevolge de wet staat dit Tijdschrift onder de leiding van eene door het Be
stuur benoemde Commissie van Redactie, welke is zamengesteld uit een lid des 
Bestuurs, en twee gewone leden der Maatschappij. Deze Commissie verzamelt, be
oordeelt en redigeert de ingekomen bijdragen, of zorgt zelve voor eenen gepasten 
inhoud. Zij heeft de vrije keuze uit het haar toegezondene , en het regt van 
goed- of afkeuring; ook kan zij overigens in stijl, taal, spelling of redactie de 
vereischte veranderingen maken , en is alleen aan het Bestuur verantwoordelijk 
voor hare handelwijze. 

Ten einde de lezers van dit Tijdschrift bekend te maken met de vorderingen 
in het vak der Bouwkunst buitenslands, en met hetgeen elders verrigt wordt, zoo 
zullen uit onderscheidene buitenlandsche Journalen , uittreksels of vertalingen ge
plaatst worden, waarbij echter zooveel mogelijk eene algemeene belangrijkheid , 
en het van toepassing zijn op Nederlandsche gebruiken en bouwwijze, zal worden 
in het oog gehouden. 

Wat verder den hoofdzakelijken inhoud betreft, zoo zullen de Bouwkundige Bij
dragen in vijf hoofdafdeelingen gesplitst worden, en zulks naar aanleiding van de 
verschillende onderwerpen, welke daarin behandeld, en zoo als deze daarnaar 
gerangschikt zullen worden. 

Tot de eerste afdeeling zullen behooren alle beschrijvingen en afbeeldingen van, 
zoowel hier te Lande als elders, uitgevoerde gebouwen of bijzondere constructiën. 

Daar zich dit van het geringste werk tot de aanzienlijkste gebouwen kan uit
strekken , zoo zullen deze bijdragen bijzonder geschikt wezen, om de lezers van 
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dit Tijdschrift in staat te stellen, kennis, smaak en, in voorkomende gevallen, gepaste 
voorbeelden ter navolging te verkrijgen; en dewijl hiertoe voortbrengselen uit alle tij
den en van alle volken kunnen genomen worden , zoo zal dit hun van lieverlede een 
geschiedkundig en wetenschappelijk overzigt opleveren. Het zal tevens kunnen strek
ken, om vaderlandschc gebouwen of gedeelten daarvan, die thans bijna onbekend 
zijn, uit het stof der vergetelheid op te delven, derzelver meerdere of min
dere verdiensten opzettelijk aan te toonen, en dezelve met meer bekende bui
tenlandsche voortbrengselen te vergelijken, ten einde hieruit belangrijke gevolgtrek
kingen te maken. Ook zal dit gedeelte aan ieder, die een gebouw of eenig deel 
daarvan, alsmede het een of ander bouwkundig werk mogt hebben ontworpen en 
uitgevoerd, de gelegenheid verschaffen, om, ingeval naar zijn inzien hieraan 
iets nieuws of belangrijks kan gevonden worden , zijn werk of zijne inrigting open
lijk bekend te maken , ten einde op die wijze de voldoening te genieten , dat de 
vruchten van zijnen geest meer algemeen kunnen beschouwd en beoordeeld worden. 

Tot de tweede afdeeling zullen behooren alle mededeelingen en waarnemingen 
omtrent nieuwe uitvindingen en ontdekkingen, tot de Bouwkunst of derzelver on-
derdeelen betrekking hebbende; voorts opgaven van bijzondere handelwijzen aangaande 
het gebruik en de bereiding van de verschillende materialen, technische voorschriften 
en dergelijken ; verder beschrijvingen van werktuigen en gereedschappen tot de 
Bouwkunst in betrekking staande, die bij de uitvoering der verschillende werk
zaamheden van gebruik en toepassing kunnen wezen ; alsmede van verschillende 
zamenstcllingen, inrigtingen of constructiën van eenen meer ondergeschikten aard. 

Dit gedeelte zal alzoo uitsluitend aan technische en wetenschappelijke belangen 
gewijd zijn. Het zal bijzonder geschikt wezen , om de lezers met de nieuwste vor
deringen in het vak der Bouwkunst bekend te maken , alsmede om eigene ervaring, 
zelf gemaakte opmerkingen of genomene proeven ook aan anderen mede tedeelen , 
om zoo doende elkander wederzijds van nut en dienst te kunnen zijn. Elkeen is 
niet in de gelegenheid, alle in de werkdadige beoefening der Bouwkunst voorko
mende zaken of voorwerpen , zelf aan te wenden of te beproeven , alvorens dezelve 
tot eenig bepaald einde te bezigen; doch ingeval een ieder zijne bijzondere 
ondervinding, of zijne gemaakte opmerkingen bekend maakt, kan zulks van 
groot belang voor het algemeen zijn, daar men, anderen leerende , wederkec-
rig zelf nuttige wenken en lessen kan ontvangen. Zoo doende zal men , zich de 
verkregene mededeelingen ten nutte makende , zich zeiven voor teleurstelling en 
anderen voor nultelooze uilgaven of schade kunnen vrijwaren. 
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De derde afdeeling zal zamengcsteld zijn uit bijdragen over de geschiedenis "en de 
regels en grondbeginselen , of de theorie en aesthetika der Bouwkunst. Hierin zal 
deze alzoo bepaald als schoone kunst behandeld worden. Het is in Nederland 
een nog weinig betreden veld, doch ovcrwaardig om meer algemeen onderzocht 
en gekend te worden. Bij iedere kunst moet de kunstenaar ten doel hebben, zijne 
gedachten en denkbeelden onder bepaalde, doch meerder of minder zinnebeeldige 
vormen uit te drukken. Die denkbeelden mogen op zichzelven uit de natuur 
ontleend zijn, of tot het gebied der idealen behooren, het hoofdverschil der kun
sten onderling ligt grootendeels in de keuze der vormen, waaronder, en de wijze, 
waarop dezelve aan anderen worden medegedeeld; doch die vormen moeten, wil 
de kunstenaar zijn doel niet missen, in zichzelven klaar, en voor anderen ver
staanbaar wezen. Bij de Bouwkunst berusten deze vormen op constructieve be
ginselen, en er is geen bouwstijl bij eenig volk ontstaan, waarvan de beginselen 
niet uit de wijze van zamenstellen zijn af te leiden. De bouwkundige vormen 
zijn dus geenszins willekeurig, en zoodra zij dit worden, is het werk, waaraan 
dezelve zich als zoodanig openbaren, geen kunststuk meer; het mist alle karakter 
en uitdrukking, en behoort tot het gebied der menschel ij kc dwaasheden. Die dus, 
met eenige hoop op goed gevolg, van bouw kundige deelen en onderdeden gebruik 
wil maken, dient derzelver beteekenis, bedoeling, ontstaan en ontwikkeling te 
kennen ; die deze kennis mist, gelijkt eenen geneesheer, welke middelen voor
schrijft , waarvan hem de aard, de kracht en de werking onbekend zijn, of met 
andere woorden, eenen kwakzalver. Deze waarheden zijn zoowel op grootc ge
bouwen, als op de geringste getimmerten van toepassing, en om bij ieder werk 
ook bouwkundige kwakzalverij voor te komen, is de kennis van de, in deze af
deeling te behandelen, onderwerpen van het grootste gewigt. 

De vierde afdeeling zal bevatten beoordeelingen over, zoowel hier als elders 
versebijnende, bouwkundige werken , alsmede kritische beschouwingen over uitge
voerde gehouwen en constructiën. 

Het eerste zal den lezers dezer Bijdragen de bouwkundige geschriften, die van 
lijd lot lijd in het licht verschijnen , derzelver hoodzakelijken inhoud , en de 
meerdere of mindere waarde en bruikbaarheid doen kennen. Het nuttige en 
doelmatige biervan is te in het oogloopend, dan dat zulks eene nadere ontvou
wing zoude behoeven. 

Ook het tweede gedeelte zal van veel belang kunnen wezen. Geen mensche-
lijke arbeid is volmaakt. doch om gebreken zooveel mogelijk te voorkomen , is 
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er geen krachtiger middel, dan zich voor die van anderen te wachten; maar 
ook tevens , om het goede en schoone in andere werken zich tot voorbeeld te 
stellen, en zoo mogelijk na te volgen. Het is echter oneindig gemakkelijker in 
eenig werk de gebreken , dan wel de schoonheden te vinden , omdat tot het eer
ste alleen verstand, tot het laatste ook gevoel en smaak vereischt wordt. Beide 
pogingen vereenigd, dienen echter het doel van een tijdschrift als het onderhavige 
te wezen, en hierop te letten, moet het streven van de beoordeelaars zijn ; 
op die wijze kan elke bcoordecling nuttig en belangrijk worden. Ook kan bij 
eenig werk van kunstmatigen of wctenschappclijkcn aard, eene gematigde en op 
gronden steunende kritiek nimmer beleedigend voor den vervaardiger wezen, 
maar in tegendeel hem voor het vervolg van nut en dienst zijn. Om dit zoo
veel mogelijk te bevorderen , en tevens alle laakbare nevenbedoelingen te voor
komen, is in de maatschappelijke wet bepaald, dat de beoordeelingen nim
mer naamloos mogen opgenomen worden. Daar hier toch gcene personen maar 
zaken te pas komen , kan geen beoordeelaar schromen , ingeval zijne beoor
deeling gematigd en onpartijdig is, dezelve met zijnen naam te bekrachtigen ; 
wie zulks niet durft, geeft te kennen, dat hij met zijne beoordeeling andere dan 
loijale oogmerken heeft. 

Onder de vijfde afdeeling eindelijk zullen gerangschikt worden, alle onderwer
pen van gemengden aard, die, tot de Bouwkunst of hare onderdeden in ver
band staande, voor algemeene mededeeling vatbaar en van genoegzaam belang 
kunnen geacht worden. 

Alhoewel het hoofddoel der Maatschappij , en dus ook van dit Tijdschrift, het 
zooveel mogelijk bevorderen en aankweeken der Burgerlijke Bouwkunst is, zoo 
zullen echter , daar de Water- en Veslingbouwkunde van hare bemoeijingen niet 
zijn uitgesloten, ook onderwerpen, tot de laatstgenoemde vakken behoorende, 
behandeld en opgenomen worden. 

Oorspronkelijke, zoowel als uit vreemde talen overgebragte bijdragen , zullen in 
dit Tijdschrift opgenomen , en volgens verkiezing van de inzenders met of zonder 
hunne namen geplaatst worden , zijnde alleen , zoo als bereids is opgemerkt, het 
laatste voor de, tot de vierde afdeeling behoorende, bijdragen niet geoorloofd. 

Wij meenen in het bovenstaande den aard , de bedoeling en inrigting van het 
uit te geven Bouwkundig Tijdschrift, genoegzaam te hebben aangetoond en ont
wikkeld. Ons rest alzoo niets meer, dan hetzelve in de belangstelling , deel-
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neming en medewerking van alle Nederlandsche Bouwkundigen of Liefhebbers en 
Bevorderaars der Bouwkunst in het algemeen, en van de Leden der Maatschappij 
in het bijzonder , aan te bevelen. Eene geregelde en ijverige medewerking zal 
aan de Bouwkundige Bijdragen al die belangrijkheid, dien omvang en dat algemeen 
nuttige kunnen verschaffen, waarvoor dezelve ingevolge hare strekking en bedoe
ling vatbaar zijn. De inrigting geeft tot eene algemeene medewerking eene ge
schikte aanleiding. Een ieder zal naar zijnen bijzonderen werkkring, of over
eenkomstig zijne hoofdstudie, tot het groote doel kunnen behulpzaam zijn ; en 
de bijdragen, van geringen of uitgebrciden omvang, zullen zoowel zaken van 
ondergeschikten aard, als onderwerpen van het grootste belang kunnen bevat
ten, zoodat dit Tijdschrift zooveel mogelijk voor algemeen gebruik geschikt en 
ingerigt zal wezen. 

Amsterdam, 
25 Augustus 1842. 

Is. W A R N S I N C K , 

Secretaris der voornoemde Maatschappij. 

OVEB DE INRIGTING EN HET KARAKTER VAN LANDHUIZEN 

(Allgcmeine Bauzcitmg, 1842. — K. ETZEL.) 

Wanneer men eenen blik werpt op den toe
stand der bouwkunst in de vorige eeuw, en zich 
de toen daaromtrent hcerschende begrippen 
voorstelt, dan moet onwillekeurig een lach op 
het gelaat zweven. Onze voorvaderen hadden de 
opmerking gemaakt, dat sommige der gebreken 
of goede hoedanigheden van een huis aan de 
inwendige verdeeling, en andere aan de wij
ze van zamenstclling van hetzelve moesten 
worden toegeschreven , en zij leidden daaruit 
het zeer juiste besluit af, dat eene gemakke
lijke en doelmatige inrigting, zoo wel als hecht
heid , wezenlijke vcreischten van een gebouw 
moesten zijn. 

Men had daarenboven opgemerkt, dat som
mige uiterlijke vormen eenen meer bevre
digenden indruk op den aanschouwer maak
ten , en dat dit bij andere minder plaats had, en 
men hield het derhalve, zonder verder naden
ken , voor noodzakelijk, om als derde vcr-
eischte ook dc schoonheid op te ncinen. 

Deze drie hoofddeugden werden echter in 
de scholen als zoo vele geheel verschillende, 

en van elkander onafhankelijke doeleinden 
voorgesteld, en in dc boeken bij afzonderlijke 
hoofdstukken behandeld. Hieruit ontstonden 
echter vele zwarigheden. Hoewel het vrij 
gemakkelijk was, om vaste beginselen aan te 
nemen aangaande dc doelmatigheid en hecht-

I. I). 

hcid der weinige gebouwen, waarmede des
tijds een architect de moeite nam zich onle
dig te houden, liet zich echter dc schoon
heid niet zoo gemakkelijk behandelen. Men 
zag wel is waar in, dat het gemak bij on
derscheidene gebouwen door verschillende in-
rigtingen moest verkregen worden, dat dc 
hechtheid hier meer en daar minder werd 
vereischt; niemand kwam echter op het denk
beeld, dat ook een schoone vorm, betrekke
lijk , of liever onwillekeurig een uitwerksel 
der beide eerstgenoemde eigenschappen kon 
zijn, want hoe zoude men ooit een zoo be
vallig geheimzinnig luidend systcma , als dat der 
bouwkundige drieëenheid, kunnen opofferen. 

Goede raad was dus duur. Over het ge
heel was men hel daarover eens, dat de bouw
kundige werken der Ouden schoon zijnde , ook 
hunne wijze van bouwen ten voorbeeld 
kon strekken, en men wenschte derhalve 
tot dc kennis der samenstellende deelcu de
zer antieke schoonheid te geraken. In plaats 
echter, dat men, geholpen door grondige 
historische kennis, in den geest der oude 
bouwkunst trachtte in te dringen, beschouw
de men dezelve als eene geheel uitwendi
ge zaak, die met den geest des tijds, den 
trap van beschaving in hel algemeen, en 
met de technische kennis <licr lijden in 
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het bijzonder, niet het minste in verband 
stond. 

Men meende haar wezen in haren blootcn 
uitcrlijkcn vorm te vinden, en, door dezen 
laatstcn zuiver te volgen, in den geest der 
Ouden te werken. Hieruit ontstond evenwel 
eene andere zwarigheid. De vormen der ou
de bouwkunst lieten zich namelijk slechts 
zeer zeldzaam bij sommige openbare gebou
wen, afzonderlijk ontwikkelen, cn ook dan 
nog noodwendig in verband met derzelver in
wendige vcrdccling, den aard der voorhan
den zijnde bouwmaterialen en de door de 
luchtstreek gevorderde voorzorgen. In het 
verdere gedeelte van het bouwwezen, waren 
de hoogten der verdiepingen van onze hui
zen , regtstrecks in strijd met de verhoudin
gen eener Korinthischc kolom, even als de 
houten construction met de antieke marmeren 
/.uilen en derzelver hoofdgestel. Het ergste 
van alles was , dat men noch tegen de hoog
te van onze verdiepingen, noch tegen de aan
wending van dc ons nu eenmaal tc.i dienste 
staande bouwmaterialen, redelijker wijze iets 
zeggen kon. Het onbrak derhalve het gc-
Iicclc stelsel der antieke proportion en vor
men , aan eenen natuurlijken grond , cn dage
lijks werden door dc bouwmeesters, dc meest 
storende fouten tegen dcnzelvcn gemaakt, 
terwijl men voor alles de doelmatige inrigting 
der gebouwen in het oog had. 

Om dezen misstand tc gemoct te komen, 
begon men, de Grieken cn vooral dc Romei
nen tot grondslag ïicme.idc, met bclagchclijke 
naauw gezetheid, eene menigte van voorschrif
ten uit tc werken , die in het geheel gcenc 
betrekking hadden op den eigenlijken vorm 
en de schoonheid der gebouwen, maar meest 
altijd op geheel oxerbodigc bijzaken, en niet 

passende versieringen. — Voornamelijk speel
den dc kolommen daarin eene grootc rol. 
Deze daar te stellen, waar dc middelen het 
slechts ccnigennate veroorloofden, zonder de 
minste acht te slaan op de verdceling cn wij
ze van zamenstelling bij een gebouw, werd 
schoon gevonden, cn hierdoor ontstond het 
gccsteloozc denkbeeld der schoone bouwkunst, 
welke buiten tempels, triomfbogen cn palei
zen , slechts in zooverre op burgerlijke gebou
wen van toepassing werd geacht, als aan de
zelve zuilen, pilasters, enz. konden worden 
aangebragt. 

Van eene landelijke of huishoudelijke bouw
kunst wist men in het geheel niets. Bezat een 
vermogend inensch een landgoed cn een woon
huis daarbij, zoo zorgde hij in dien tijd der 
hervorming ten minste voor een half dozijn 
kolommen, welke een portiek met fronton 
daarstcldcn , of wanneer dit dc middelen niet 
toelieten, althans voor eene versiering, waai-
bij halveen driekwarts kolommen, pilasters, 
banden, lijstwerken, urnen, balustraden, enz. 
nagebootst werden; welke versiering van het 
dikwijls houten gebouw met ieder voorjaar ge
heel of gedeeltelijk afviel, cn wederwerd aange
bragt. Het dak werd achter een attiek verbor
gen , hetwelk deo afloop van het regenwater 
verhinderde, en daardoor de kiem van bederf 
voor do kapwerken met zich voerde. Leu
ningen met de wonderlijkste krullen en eene 
rijk versierde huisdeur, zetten eindelijk dc 
kroon op deze schoonheid. 

Wat dc omliggende woningen betreft, de
ze bleven grootendcels van de verfraaiing ver-
schend, dewijl men er aan wanhoopte de
zelve ooit een dragelijk aanzien tc geven. 
Men meende slechts tc moeten zorgen, dat 
het beschaafde oog niet te veel door ruwe 

boersche vormen werd gekwetst. Men maakte 
dus, in plaats van het uitstek der daksparren, 
eene net bewerkte lijst, welke van tijd tot 
tijd verging en vernieuwd moest worden. In 
plaats van het eenvoudige puntdak, hield men 
eene mansarde met dakvensters voor bevalliger 
en doelmatiger; men maakte hier cn daar 
boven eene deur nog een kroonlijstjc, en ging 
op deze wijze voort, tot dat het landelijke 
karakter met wortel en tak was uitgeroeid. 

Zulke verkeerde denkbeelden van bouw
kunsten architectonische schoonheid, vertoo-
nen zich nog ten huidigen dage; j a , hoezeer 
het bijna ongcloofclijk is, zij dwalen nog in 
dc hoofden rond van mannen, die door hun
nen werkkring en stand, op den goeden smaak 
van gansche landen en geheele geslachten 
van jonge kunstenaars, eenen beslissendcn in
vloed uitoefenen. 

Deze wansmaak komt echter grootendcels 
uit eene zekere academische opleiding voort, 
welke zich ten doel stelt, de jonge bouwkun
digen, in plaats van hunnen geest te laten wer
ken, slaafs te doen volgen, zoodat de tijd, 
welken zij aan eene gezonde kunst- cn natuur
beschouwing , en het verkrijgen van degelijke 
kennis en geschiktheid moesten wijden, met 
het oanleeren van schoonhcidsvoorschriftcn 
verloren gaat, cn men hen daardoor aan het 
natuurlijke veld onttrekt, waarop zich dc aan
leg voor de kunst zelfstandig en in al zijne 
declen ontwikkelen kan. 

Hieruit ontstond dat dwaze streven naar 
een stelsel van bepaalde en naauwkeurig te 
beschrijven bouwkunstige schoonheid, het
welk , indien het ooit te verkrijgen ware, ten 
hoogste als een zeer bekrompen hulpmiddel 
voor onbeduidende talenten zou kunnen die
nen. 

Beschouwen wij nu in tegenoverstelling, als 
het verhevenste voorbeeld, dc kunstige werk
zaamheid der scheppende natuur, dan vinden 
wij, dat dc hoogc schoonheid in hare voort
brengselen , niet door toevoeging van sommige 
regelmatig schoone vormen, of door het ge
bruik van sommige, met derzelver verschillen
de bedoelingen weinig te zamenhangende mid
delen wordt bereikt; maar integendeel door 
eene volkomcnc overeenstemming van den 
vorm met de strekking; door de keus der 
middelen, door welke het voorgestelde oog
merk niet alleen op de doelmatigste, maar ook 
op de eenvoudigste wijze wordt bereikt; dat 
daarbij hare bewonderenswaardige wijsheid 
zich zoowel in de bewerktuigingen van den 
laagstcn trap, in de daarstelling der slak, van 
den grashalm, van het kristal, als in die van 
den verhevensten rang, in den mensch, dc 
heer der Schepping, openbaart. Passen wij deze 
stelling op dc bouwkunst toe, dan vinden wij: 

Ten eerste, dat de schoonheid geenszins eene 
toevallige eigenschap, maar het noodwendige 
gevolg is van het bestaan der overige wezen
lijke eigenschappen van een gebouw. 

Ten tweede, dat onder die wezenlijke ei
genschappen , als zamcnstellcnde dcelcn der 
schoonheid van eenig bouwkunstig werk, be
halve eene gemakkelijke inrigting cn hecht
heid , ook de spaarzaamheid behoort. 

Ten derde, dat iedere soort van gebouwen 
voor denzelfden hoogen graad van bouwkunsti
ge schoonheid vatbaar is; doch dat 

Ten vierde , ook iedere soort van gebouwen 
ecu bijzonder eigendoinmelijk schoon behoort 
te hebben. 

Onderscheiden wij verder eene openbare, 
eene burgerlijke en eene landelijke of huis 
lioudelijkc bouwkunst, dan vinden wy.dat 
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iu dc openbare bouwkunst, liet eerst acht moet 
worden geslagen op doelmatigheid cn hecht
heid , waarbij dc spaarzaamheid ccnigzins op 
den achtergrond kan worden geplaatst, dewijl 
men de maatschappij als een onsterfelijk on
eindig rijk persoon kan beschouwen, waar
door derzelver werken indiukwckkcnd moe
ten zijn door hunne sterkte, hunnen duur en 
rijkdom. 

Bij dc burgerlijke bouwkunst komt mede 
eene gemakkelijke inrigting in dc eerste plaats 
in aanmerking, terwijl een mindere graad van 
hechtheid wordt gevorderd cn spaarzaamheid 
daarentegen een vercischte wordt. Het bur
gerlijke woonhuis, met meer innerlijke dan 
uitwendige pracht voorzien, moet eene hechte 
bewoonbaarheid aantooncn. 

Bij dc landelijke en huishoudelijke bouw
kunst staan gemakkelijkheid en spaarzaam
heid niet minder op den voorgrond, terwijl 
de hechtheid ondergeschikt wordt. Een land
huis moet door een ongedwongen vrolijk uiter
lijk, voornamelijk op ons gemoed werken. Even 
zoo zal ons eene verschillend bebouwde land
streek, met derzelver sleden cn dorpen, een 
getrouw afbeeldsel geven van het op zoo ve
lerlei wijzen bcwogene leven, cn ons door 
eene gestadige afwisseling van indrukken, aan
gename aandoeningen verwekken. 

Hoe zoude ons ecliter eene landstreek voor
komen, waar dc hiervoren bedoelde theoriëu 
van schoonheid, met al haren omslag zich ge
vestigd hadden-, waar men in plaats van alle 
liefelijke aandoeningen slechts verbazing kon-
de gevoelen ? Zeker niet beter dan een con
cert , waar, in plaats van eene harmonische 
Kamen .. erking der verschillende instrumenten, 
uitsluitenden aanhoudend op de pauken werd 
gespeeld, of een drama, waar alle nevenper

sonen waren weggelaten , en slechts koningen 
cn vorsten ten tooncclc kwamen. 

Indien wij nu het karakter der landelijke 
bouwkunst cn haar cigcndommclijk schoon 
nader willen doen uitkomen, zoo vinden wij, 
dat dezelve in waarheid beslaat: 

Ten eerste, in dc plaatsing der gebouwen. 
Hierbij valt voornamelijk op te merken, dat 
eene gemakkelijke en gezonde ligging der ge
bouwen , zoowel op zich zclven als met be
trekking tot dc verschillende hemelstreken, 
nooit aan dc ongelukkige zucht naar symetrie 
mag worden opgeofferd. 

Ten tweede, in eene doelmatige inrigting 
der gebouwen, waardoor hunne bestemming 
ook uiterlijk ten duidelijkste wordt aange
toond. — Ook hierbij moet de symetrie wel 
is waar niet, waar zij zich zelve aanbiedt, 
opgeofferd, maar nog veel minder, waar dit 
«iet zoo is , met opofferingen gekocht worden. 
Hoe vele oorzaken van schilderachtig schoon 
in eene ongedwongene groepering der ge
bouwen cn hunne aanhoorigheden gelegen 
zijn, zal wel niet behoeven te werden aange
toond. 

Ten derde, in dc doelmatige zuivere zamen-
stclling der afzonderlijke dcclcn van een ge
bouw. Hierbij komt vooreerst de keus en 
dan dc zamcnvocgiiig der materialen in aan
merking. Dc hier op den voorgrond staande 
spaarzaamheid , moet altijd voor die bouwstof
fen pleiten, welke hel digst bij dc hand zijn, 
of met de geringste kosten aangevoerd kun
nen woiden. — Iedere bouwstof is onder som
mige omstandigheden doelmatig, en kan en 
mag dei halve gebezigd worden; zoo als ge
houwen, gebakken cn ongebakken steen; 
hout, stroo, mos enz. Tc gcloovcn, dat 
leeinwaiiden en stroodaken voorwerpen zijn, 

waarmede zich een kunstenaar niet kan inla
ten zonder aan zijne waarde te kort te doen, 
zoude een bepaalde terugkeer tot dc koloin-
menzucht zijn. Integendeel, hoe geringer de 
bouwstof schijnt, hoe grooter dc zwarigheden 
zijn, die iu derzelver aanwending zijn gelegen, 
des te meer lof zal dc kunstenaar inoogstcn, 
als hij door de wijze van aanwending de ge
breken onschadelijk maakt en dc voordeden 
doet uitkomen. 

Met betrekking tot de zamcnstclling der 
bouwstoffen, moet voornamelijk worden opge
merkt, dat op het land slechts zelden zulke 
geoefende handwerkslieden gevonden worden 
als in dc steden, cn men dus in het algemeen 
op constructiën moet bedacht zijn, die ook 
bij eene mindere zorgvuldige behandeling de 
benoodigde zekerheid aanbieden. 

Voorts kan als algemecne regel gelden, dat 
iedere bouwstof, ieder samenstellend deel van 
een huis, onopgesmukt cn open getoond; alle 
ondoelmatige, alleen op versiering doelende , 
bedekkingen, alle onnoodigc betimmeringen 
zorgvuldig vermeden moeten worden, daar 
geen van al deze zoogenaamde schoonheids
middelen het schilderachtig uitwerksel kan 
verbeteren , dat door eene passende zamcnvoc
giiig der bouwstoffen van verschillende kleur 
cn stof, op de ongedwongendste wijze wordt 
bereikt. 

W i l men hier nog meer versierselen bij
voegen , zoo moeten deze natuurlijk niet in 
nagebootste zamcnstclliugcii, kolommen die 
niets te dragen hebben, blinde ramen cn der
gelijke bestaan, maar iu snijwerk, dat zich 
echter nooit boven dc bekwaamheid van den 
timmerman moet uitstrekken, cn in eenig 
schilderwerk. — Door houtwerk, naar ver
scheidene figuren bearbeid, wordt alle gevor

derde rijkdom daargcsteld, en het naïvc ka
rakter van een landhuis geenszins geweld aan
gedaan. 

Het schilderwerk moet zich bepalen tot 
eenvoudige lijnen cn ornamenten cn tot ccnige 
bevallige trekken , die voorwerpen uit het land
leven voorstellen. Voor beide zijn dc een
voudigste wijzen, cn ccnige weinige penseel
streken, voldoende. — Hier is ook de kunst 
in woorden uit te drukken, en zal eene spreuk 
of een vers, juist van pas bij eene bron of 
rustbank, of boven eene huisdeur gesteld, 
eenen aangenamen indruk maken. 

Dc schoonste cn sprekendste versieringen 
verkrijgen deze landhuizen, door allerlei na
tuurlijke bijwerken , zoo als bloempotten .wijn
gaardranken , voor cn terzijde van het huis 
geplaatste boomen, cn het gchcclc omliggende 
landschap, zoowel als door het gchcclc lan
delijke leven, dat zich binnen en buiten de
zelve vertoont. Dc verschillende jaargetij
den geven den landman afwisseling van werk
zaamheden, die alle op het uiterlijke der ge
bouwen invloed hebben. Verschillende voor
raad wordt verzameld, en gedeeltelijk bui
tens huis bewaard. Mannen, vrouwen en 
kinderen, gereedschappen, gevogelte , kud
den enz., alles door elkander bezig cn ver
spreid, maken met dc gebouwen een geheel 
cn geven daaraan eerst het geheclc karak
ter. 

Dc hiervoren ontwikkelde beginselen wer
den behandeld en in toepassing gebragt bij 
eene gelegenheid , welke /.ieh daartoe iu den 
verleden zomer aanbood. —• Onder de plaat
sen, welke thans na dc daarstelling der Wcc-
ner-Raaber-Spoorweg door de inwoners van 
Wecncn dagelijks tot uitspanning bezocht 
kunnen worden, behoort in dc ccistc plaat» 
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Vöslau, zeer gezocht om deszclfs aangename zorgeloos, door gcenen stcedschen dwang ver-
ligging, warme bronnen en baden. ontrust genot der vrije natuur, van eene 

Het gebrek, dat zich terstond na de frisschc verkwikkende lucht, en eenvoudige en 
opening des spoorwegs aan doelmatige zomer- krachtige spijzen, kortom, in eene tegcnstcl-
verblijven deed gevoelen, gaf den bezitter ling van het landelijke bij het steedsche leven, 
der heerlijkheid Vöslau, den graaf V A N FRIES, Hoe strenger deze tegenstelling kan wor-
aanleiding, om een gebouw daar te stellen, den volgehouden, hoe meer men zich on
geschikt, om in de behoefte van eenigc huis- gestoord aan de genoegens overgeven, en 
gezinnen tc voorzien. het voorgestelde doel, eene verkwikking voor 

Tegelijker tijd besloten verscheidene fami- ziel en ligchaam tc verkrijgen, zal kunnen 
Hén uit Weencn, zich door het vervolgen van bereiken. Het is derhalve een eerst ver
dien aanbouw een geschikt verblijf tc Vös- cischtc, dat alles, wat ons op het land om-
lau tc verzekeren; tc dien einde werden ringt, met de landelijke natuur in overcen-
eenigc schoon cn doelmatig gelegene dagloo- stemming is , ten minste in zooverre zulks 
nerswoningen met de daarbij gelegene gron- geschieden kan, zonder ons zekere gemakken 
den aangekocht. Voor laatstgemcldcn werd te ontrooven, die ons door dc gewoonte tot 
in dc nabijheid van den spoorweg een ander eene tweede natuur geworden zijn. 
terrein overgenomen, om inde oogenblikke- Deze behoeften, welke niet zoo zeer door 
lijkc en misschien later tc ontstane behoefte dc landlieden gevoeld worden, strekken zich 
te voorzien, cn waar alzoo langzamerhand voornamelijk uit tot ruime cn doelmatig ingc-
eene kleine kolonie kan ontstaan. rigtc woningen, terwijl de overige punten, 

Hier bood zich dus eene geschikte gelegen- waarin zich de landelijke bouwwijze van die 
hcid aan , om den niet alleen smakcloozcn, maar der steden onderscheidt, ons niet in onze 
zelfs slechten bouwtrant dier streken tc ver" gewoonten storen, maar integendeel in ver
beteren , en besloot dc eigenaar der heerlijk- scheidene opzigten gezond cn aangenaam kun
heid , daartoe al zijnen invloed in het werk te nen genoemd worden. 
stellen, en tevens, om de daartoe strekkende Er werd derhalve besloten, dat het aantal 
pogingen door voorbeelden, bij den voorgc- cn de afmetingen der vertrekken, die der 
nomen bouw van het hier bovengemelde huis deuren cn ramen, dc inrigting van verwar-
krachtdadig tc ondersteunen. mingstocstellcn cn der keukens, naar dc 

Hier ontstond nu echter de vraag, of cn in beste stadswoningen zouden worden geregeld; 
hoe verre het karakter van een eigenlijk land- doch dat met betrekking tot de overige cou-
huis kon strooken met de woning van eenen structién cn de in- en uitwendige versicrin-
stedeling op het land, cn nog wel in de na- gen, de hiervoren ontwikkelde grondstellin-
bijheid der stad. gen zooveel mogelijk zouden worden toegepast, 

Men kwam eindelijk overeen, dat het vol waarbij echter tegelijker tijd keuze cn behan
gende hier in het algemeen tot rigtsnoer zou deling der bouwstoffen, even zorgvuldig als 
kunnen strekken. Het genoegen van het bij de grootste en voornaamste landhuizen zou 
landleven, gedurende den zomer, bestaat in een worden in het oog gehouden. 

Zoo ontstond het gebouw, waarvan wij, pl. 1, 
opstand, doorsnede en platten grond mede-
dcclcn. Het zal echter dienstig zijn, er nog 
dc volgende inlichtingen bij tc voegen. 

Het gebouw staat ongeveer 20 voet (6,32 
Ned. el.) van den straatweg verwijderd, cn 
met de hoofdfacadc naar denzelvcn gekeerd, in 
het midden van eenen kleinen door heggen af
gesloten tuin, en biedt, dc straatzijde uitge
zonderd, in alle rigtingen dc schoonste ver-
gezigten aan. Dc bewoonbare ruimte kan 
naar verkiezing worden gebruikt, namelijk» 
het geheel eene enkele groote woning uitma
ken, of in twee, drie of vier afzonderlijke ge
deelten verhuurd worden. Dit gaf aanleiding 
tot den symetricken aanleg, plaat 1, fig. 4, 
5, 6, 7. die deze wijzen van gebruik, wel is 
waar, alle mogelijk maakt, doch zonder voor 
eene dcrzclvc volkomen gemakkelijk tc zijn. 
De inrigting, die wij op onze teckening heb
ben aangeduid , veronderstelt, dat het huis, 
gelijkvloers in woningen is afgedeeld, ieder 
bestaande uit eene voorkamer, twee zij
kamers en cene keuken; dc eerste verdieping 
is echter geschikt, om in eens te worden ver
huurd. Van de drie bovenste vertrekken 
wordt in dit geval dc achterkamer afzonder
lijk verhuurd, cn de aan beide zijden liggende 
aan de bewoners van het benedenste gedeelte 
afgestaan. 

Ook de kelder is voor deze wijze van be
wonen ingcrigt, daar de beide afdcelingcn 
ter linkerhand, ieder met eenen afzonderlijken 
ingang voor de woningen gelijkvloers, en die 
aan de regterzijde voor de eerste verdieping 
zijn bestemd. Om de kagchels tc kunnen ont
beren, die des zomers overtollig zijn en altijd 
veel plaats wegnemen, zijn ter verwarming 
van het gehcele huis op iedere verdieping twee 

stookplaatsen (volgens MEISZNEÜ) gemaakt, door 
welke men uit dc voorkamers de drie daar-
aangrenzende vertrekken kan verwarmen, voor 
zooverre dit in een zomerverblijf gevorderd 
wordt. Houten buizen (b), die gesloten kun
nen worden cn tusschen den vloer cn de bal
ken liggen, voeren dc noodige versche bui
tenlucht in dc stookplaatsen. 

Dc keukens zijn voorzien vanbraadkagchcls, 
waarin het vuur besloten is, cn die den noo-
digen toevoer van lucht insgelijks door bui
zen (c) ontvangen, welke geheel gelijk de 
vroeger gemelde zijn ingcrigt, doch onder dc 
geheime gemakken uitkomen, met het doel 
om dc uitdampingen der riolen weg te ne
men. Laatstgcmcldc bestaan in aarden pijpen 
van 7 dm. (0,182 Ned. cl) in doorsnede, die 
van binnen verglaasd zijn cn met het bene
deneinde in waterbakken rusten, om tegen 
dc uitwasemingen der zinkputten (r/) lucht-
digt te zijn. De zich onmiddellijk in de 
nabijheid bevindende bouwstoffen, welke 
derhalve volgens de vroeger gemelde be
palingen moesten gebruikt worden, beston
den in breuksteen (conglomeraten), zeer grof 
van korrel cn van eene warme lichtgrijze kleur, 
die wel is waar, wegens deszclfs vastheid 
niets te wenschen overig liet, en tegen dc 
vorst volkomen bestand was, doch door des-
zelfs onregelmatigheid cn hardheid iedere regt-
hoekige en kantige bewerking belette. Groo-
terc stukkcu hardsteen voor plinten, trappen, 
deur- cn venstcrdorpels, waren niet dan met 
aanmerkelijke kosten op cenigen afstand te 
verkrijgen. Dien ten gevolge werd het muur
werk der fonderingen uit ïuwcu breuksteen 
cn dc gewelven der kelders uit gebakken stce-
ncn zamcngesteld. Voorts werden voor dc 
plinten , de buiten- en binnenmuren van het 
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gebouw, welker dikte niet minder dan 15 
dm. (0,39 Ned. el) bedroeg, breukstcencn ge
bruikt, terwijl die binnenmuren, welke slechts 
van 6 dm. tot 1 voet (0,158 tot 0,316 Ncd. el) dik 
waren, alsmede dc warmtcleidingen cn schoor-
steenen, even als dc bogen boven dc deuren 
en ramen, van gebakken stecnen werden ge
maakt. Uitwendig droeg men zorg, om de 
bepleistering zoo veel mogelijk te beperken, 
aangezien dezelve, vooral aan de onderste en 
meest aan den regen blootgestelde gedeelten 
van het gebouw, noch aan de werking der 
vochtigheid van den grond, noch aan de stort
regens wederstand kan bicden, en dus ieder 
jaar kostbare herstellingen behoeft, voorts al 
lc gebreken, welke soms in de bewerking der 
muren zoude kunnen bestaan, bedekt, cn daar
door tot eene minder miauw keurige behande
ling uitlokt, cn eindelijk, omdat dezelve in 
dc meeste gevallen, de schilderachtige wer
king van het ganschc gebouw zeer benadeelt. 
Te dien einde liet men dc plinten en dc ge-
heelc hoogte der verdieping gelijkvloers onbe-
plcistcrd, en de hierdoor bespaarde kosten 
werden aangewend, om de buitenzijde van 
het muurwerk zooveel naauwkcurigcr lc be
handelen , hoezeer ook dc onregelmatige ge
daante der breukstcencn bleef bestaan. Hier
van is echter uitgezonderd een gedeelte rond
om de grootc huisdeur, hetwelk uit afwisse
lende lagen van gebakken steen en witte pleis
ter bestaat; voorts de ruimte tusschen dc 
bcido banden van gebakken steen, die, on
middellijk boven de strekschc bogen der onder
ste ramen doorloopendc, de balklagen aantoo-
nen en eindelijk dc borstweringen der eerste 
verdieping Deze oppervlakten zijn met witte 
pleister bedekt en dc laatstgenoemde borst
weringen, met ccnige in dc natte pleister 

bewerkte lijnen cn rosctten versierd. Dezelf
de witte pleister is tevens aangebragt over de 
gchcclc hoogte der eerste verdieping. Om het 
koude cn harde wit van den pleisterkalk tc 
verminderen, werd bij de laatste bewerking 
een zeer wit zand, dat in den omtrek voor
handen was, gebruikt. 

Eene zeer doelmatige versiering, ontstond 
van zelve uit de gewoonte der metselaars om 
voor den aanleg der verschillende verdiepin
gen, gebakken steencn te nemen, die zich 
alzoo aan dc buitenzijde van het gebouw als 
horizontale en doorloopendc roodc banden 
vertoonen. Dergelijke banden werden niet 
slechts dadelijk boven de plinten en ter hoogte 
der eerste balklaag, maar ook onder dc ven
sterbanken aangebragt; een sierlijke band van 
dezelfde soort, zamengesteld uit eene laag van 
liggende, waarop eene laag, van onder eenen 
hoek van 45 graden, staande stecnen en daarop 
weder eene liggende laag, dekte de buiten
muren van het gebouw, cn diende tot onder
laag der tweede rij balken cn van het dakwerk. 

Eindelijk werden in onbepleisterde gebak
ken steencn, dc bogen boven de onderste ra
men opgetrokken, en tot al deze werken 
voornamelijk vierkante en hoogroodc slcenen 
uitgezocht. De deur- en vensterkozijnen aan 
de buitenzijde des gebouws werden, uit aan
merking van den hoogen prijs der hardstccnen, 
van zuiver bewerkt larixhoutgenomen, zwaar 
voor de deuren 8 bij 8 duim (0,208 Ncd. dm.) 
cn voor dc ramen 6 bij 6 duim (0,158 Ncd. dm.), 
juist passende aangebragt, en met ligteijzeren 
ankers aan den muur verbonden. Onder de 
deurkozijnen werden tot weringder vochtigheid 
0 duim hooge steencn neuten geplaatst. Eene 
eiken balklaag dient tot dekking der verdie
ping gelijkvloers; men gaf aan dezelve, om 

alle nuttelooze versterking der buitenmuren 
tc vermijden, slechts 3 duim dragt, en zij 
werd op afstanden van l ' / i a 2 klaftcr (2,844 
a 3,792 Ned. cl), door ijzeren ankers aan den 
muur verbonden. Eene gewone bcbalking is 
op de eerste verdieping aangebragt, en wel 
op het midden gedeelte van het gebouw, over 
dcszelfs diepte, doch op dc vleugels in dc i ig-
ting der lengte; zoodat de uiteinden der bal
ken aan alle zijden 6 duim voor dc muren 
springen , en inct den vroeger vermelden band 
van metselsteen en de muurplatcn , ccne soort 
van lijst vormen, welke door uitgewerkte, voor 
dc koppen der balken gespijkerde, plankjes cn 
door ccnige daar tusschen, op dc natte pleister 
aangebragte kleuren , met geringe kosten een 
sierlijk aanzien verkrijgt. Dc buitenste, naar 
dc afwaterende zijde van het gebouw liggen
de, balken dienen tegelijk als muurplatcn tot 
bevestiging der kap. Vier balken, welke bui
ten den voor-, zoowel als buiten den achtergevel 
uitsteken, dragen kleine balkons. Het dak 
is op dc eenvoudigste wijze zamengesteld, cn 
voor de gevels van het gebouw werd een hou
ten raamwerk opgerigt, dat, gelijk onze tcc-
kening aanduidt, van buiten beschoten cn 
inwendig, vcor zooverre dc bewoonde ruimte 
strekt, beinetseld cn bepleisterd is. Een lig— 
ter raamwerk, even zoo beschoten cn bepleis
terd, maar niet bcmctscld, vormt dc tusschen -
muren der kamers in dc dakverdieping. De 
zolderingen der vertrekken aldaar werden ge
deeltelijk door het beschoten dak gevormd, 
zoodat men zooveel mogelijk tegen dc hitte 
moest waken. Dc in deze omstreken algemeen 
tot dekking gebruikte spanen, schenen hier
toe het doelmatigste te zijn , en het dak be
kwam derhalve daarvan ccne dubbele bedek
king, niet op latten , maar op een doorgaand 

I 1). 

beschot. Om aan dezelve eenen langeren duur tc 
verzekeren, werden zij met een mengsel van 
hout- en stecnkolentccr bestreken, daarop met 
zand bestrooid cn vervolgens, na behoorlijk 
gedroogd te zijn, op nieuw geteerd. Boven
dien werd door dc opengewerkte versierselen, 
welke in het beschot der gevels ter regter en 
linker zijde, cn boven dc ramen zijn aangebragt, 
voor eenen gedurigen doortogt van lucht tus
schen het buiten- en binneiibcschot der dak
spanten gezorgd. Van veel nut is bij land
huizen een ver vooruitspringend dak, niet al
leen, omdat hetzelve dc gchcclc buitenzijde 
van het gebouw cn de wclligt daartegen ge
plaatste voorwerpen beschut, maar ook, omdat 
het water ver van dc fonderingen verwijderd 
cn het grondwerk droog blijft, terwijl dc kost
bare , gedurig herstel behoevende, goten ver
meden worden. Bij dit gebouw bekwam het 
dak dus ook eenen voorsprong va:i 3 voet 
(0,948 Ncd. cl), welke op dc eenvoudigste 
wijze door verlenging der daksparren werd 
daargesteld , cn welke laatstcn, voor zoover 
zij zig!baar zijn, met de daarop geplaatste deel 
net geschaafd werden. Aan de buitenste spar, 
bij ieder der vier hoeken, werd eene houten 
versiering aangebragt, bestemd , om de dikte 
der sparren te verbergen, cn tegelijk tot hoek
stuk cn krooning te dienen. Dit gezamenlijke 
houtwerk aan dc buitenzijde van het gebouw 
bleef OTigcvcrwd. 

Een houten trap leidt inwendig van den 
grond tot op den zolder. Deze is zoodanig in-
gcrigt, dat dc treden , wanneer die door het 
gebruik zijn afgesleten, er uitgenomen kun
nen worden, om dezelve te vernieuwen, zon
der dat het (als gewoonlijk) noodig is, den gc-
heelen trap af tc breken. De trapleuning be
staat uit gesnedene plankjes, die door boven 

2 
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cn ondcrrcgct tc zamcn worden gehouden. 
Van het timmerwerk vermelden wij alleen dc 
vloeren cn vensterluiken. De eersten zijn ge
heel van eikenhout; zij kosten iets meer dan 
de helft van eiken parketten. Dc laatstge
noemden zijn, daar het huis des winters goed 
gesloten moet kunnen worden, als deuren be
werkt , cn de bovenste ontbrekende pancelen 
door eenvoudig ijzeren traliewerk vervangen , 
om lueht cn licht dooi tc laten. 

Wat de verw van het gezamenlijke houtwerk 
binnenshuis betreft, daartoe had men de kleur 
van lindenhout gekozen, in plaats van het al
gemeen gebruikelijke, doch koude wit. Aandc 
0 duim (0,158 Ned. cl) hooge plint, die in 
alle kamers omloopt, gaf men eene eenigzins 
donkerder tint, b. v., als eikenhout. Eindelijk 
werden nog de deuren, luiken en de traplcu-

NIEUW STELSEL VAN DAKSTOELEN, 

(door M. 'JoMEAV, werktuigkundig 

ning op eene min kostbare wijze versierd, door 
ccnigc lijnen cn ornamenten van donkere 
houtklcur, in den smaak van ingelegd werk. 
Voor de kamermuren koos men spiekende, doch 
gcene schelle kleuren, zonder figuren, slechts 

met eenvoudige lijnen en boordsels afgetee-
kend, van eene lichter of donkerder kleur, 
die met den grondtoon overeenstemt. 

Zoo hebben wij bij ilit kleine gebouw, welks 
versieringen hunnen oorsprong in den goeden 
bouwtrant zei ven vinden, getracht, alle wille
keurige overtolligheden tc vermijden, indien 
men daartoe ten minste dc kleine nissen ter 
zijde niet wil rekenen, die bestemd zijn voor 
figuren van gebrande klei, of de spreuk bo
ven de huisdeur: 

D E H E E R ZEG ENE DEN IN- EN UITGANG. 

U I T G E S M E E D E N G E G O T E N I J Z E R . 

3 Smid. — Technologist, 1842.) 

Dit stelsel van bekapping, hetwelk eene 
spanning van 100 ellen kan tc boven gaan, 
en /.eer bruikbaar is voor bruggen cn zeer 
verhevene dakwerken, van eene grootc span
ning, is zoodanig zamcngesteld, dat het een 
onbewegelijk geheel voimt, waarvan de uit
einden op twee draagpunten rusten, als ecu 
eenvoudige balk, geplaatst op twee op zich zelve 
staande muren, waardoor noch drukking noch 
intrekking dcrzclve kan plaats hebben. 

Het is voornamelijk <!e toepassing van het 

gesmeed en gegoten ijzer als horizontaal 
draagmiddel, op dc grootst mogelijke schaal 
gebezigd, door het aanbrengen van tegen
overgestelde krachten van zamendrukking cn 
trekking, ingevolge bekende wetten, om aan 
boide krachten hare natuurlijke veerkracht 
tc doen bewaren, cn door het daarstcllen van 
alle noodige zamenvocgingen, ten einde alle 
nadeelige gevolgen der uitzetting tc voorko
men. 

De noodige proefnemingen, om zich van dc 
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uitvoering te verzekeren, zijn genomen op een stoel, in 1840 op de natuurlijke grootte uil-
model van 100 ellen, op cene schaal van0,02 cl gevoerd, over eene binnenplaats ter breedte 
cn wegende 0 Ncderlandschc ponden; dit heeft van 20 ellen; dit ondersteunde een plat, met 
bij de proefneming een gewigt van 500 pen- houtwerk bedekt, inhoudende eene opper
den wederstand geboden, en op eenen dak- vlakte van 80 vierkante ellen. 

Grondstellingen en waarnemingen, waarop dit stelsel berust. 

1) . Aan de uiteinden slechts twee steunpun
ten , waarvan de kracht geëvenredigd is aan 
het te dragen gewigt. 

2) . Twee cilinders tot draagpunten. 

3) . Dc beide uiteinden van den dakstoel 
rusten horizontaal als raaklijnen op dc beide 
cilinders, en het midden van den dakstoel is 
cene beweegbare scharnier. 

4) . Een dakstoel, zamengesteld uit twee te
gen elkander werkende krachten. 

5) . Twee krachten, welke onderling we
derstand bieden. 

0). Dc grootc wederstandbicdende krachten, 
onderhevig aan de trekking, moeten gecnen 
last dragen (zelfs niet hunne eigene zwaarte , 
die over de lengte werkt). 

7). Het ontmoetingspunt van dc vcrtikale 
middellijn der cilinders niet den omtrek, is 
als middenpunt (draagpunt) der wederstanden 
genomen, welke zich in den priem van het 
midden verecnigen. 

1) . Deze steunpunten verkrijgen slechts eenen 
vertikalen last. 

2) . Deze cilinders zijn beweegbaar, om «Ie 
werking der uitzetting te ondergaan. 

3) . De uiteinden rusten horizontaal, om aan 
de steunpunten uitsluitend eene vertikale druk
king tc geven ; het midden van den dakstoel 
is eene scharnier, om de bewegingen der uit
zetting te bevorderen. Wanneer eenen dakstoel 
meer dan 25 of 30 ellen spanning wordt ge
geven , cn dezelve zware lasten of schokken 
tc wederstaan heeft, is men genoodzaakt, schar 
nieren op het midden van iedere helft van den 
dakstoel aan te brengen, en het geheel on
derling tc verbinden volgens het tweede mo
del , ten einde over de geheele uitgestrekt
heid de noodige veerkracht tc erlangen. 

4) . Eene dezer krachten bewerkt eene gedu
rige drukking, terwijl de andere cene gelijke 
trekking daarstclt. 

6) . Zij moeten in tegendeel van afstand tol 
afstand gedragen worden, door de zamendruk-
kende gedeelten, ten einde altijd eene regie lijn 
tc vertooncn. 

7) . Op'dezc wijze worden de lasten of schok
ken, welke dc wcdeistandbiedende krachten 
moeten ondergaan, door de steunpunten ge
dragen. 

'ï* 
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8). Dc breedte ofhooglc van eenen dakstoel 
inoet minstens >/20 zijner gchcclc lengte bedragen. 

9) . Dc hoogte tot in het middenpunt der 
middenscharnicr, moet minstens '/co der gchcclc 
lengte bedragen, zijnde deze maatstaf geno
men uit ccne regtc lijn, getrokken uit dc bo
venkanten der cilinders. 

10) . Alle genomeneproeven, om gesmeed en 
gegoten ijzer aan gedurige lasten van trekking 
en zamendrukking tc onderwerpen, bekend 
zijnde, moet men zich daarnaar regelen, om 
de krachten tc bepalen. 

11) . Niet tc vergeten, dat dc zamendruk-
kende kracht op dc andere werkt volgens dc 
stelling van den hefboom, in reden van het 
verschil der breedte met de lengte. 

12) . Alle boogvormige gedeelten als kracht 
uit tc sluiten cn hen alleen als versierselen te 
dulden. 

13) . Het getal der dakstoelen incet geëven-
redigd zijn naar hunne lengte. 

14) . Als grondstelling kan men aannemen 
de lengte van 100 ellen tc overschrijden, maar 
het gewigt cn dc onkosten laten niet toe, deze 
maat verder uit tc strekken. 

8) Bij minder breedte dan '/2 0 der lengte 
zouden de trekkende wederstanden niet vol
doende zijn, zonder dezelve van zwaardercu 
omvang te maken, 

9) . Indien het middenpunt digtcr bij die lijn 
kwam, zouden dc wederstandbiedende krach
ten ophouden tc werken. 

10). Men moet in alle gevallen bedacht zijn, 
om dc grootste lasten niet het vierde gedeelte 
der brckingvcroorzakcndc kracht tc doen 
overschrijden. 

t l ) . Om die reden verkrijgen de trekkers 
eenen minder of meerder zwaren last tc dragen, 
hetgeen zeer noodwendig bekend moet zijn 
door proeven op verschillende grootte te ne
men. 

12). Dc modellen met aandacht onderzoe
kende , cn vooral, wanneer zij beladen zijn, 
zal men kunnen oordeclcn, hoe volstrekt noo-
dig het is, alleen regte lijnen tc bezigen, en 
tevens de onmogelijkheid inzien, om kromme 
lijnen, onverschillig in welk gedeelte, aan tc 
brengen. 

14). De lengte van 100 ellen is aanzienlijk; 
lust evenwel dit stelsel, zoo als men mag aan
nemen, op juiste gronden (dewijl alles even
redig vermeerdert of vermindert), dan zou 
daaruit volgen, dat er geen bepaalde grens be
staal. Het model, hetwelk deze grootte voor
stelt , is zoodanig geplaatst, dat het dc wer
king der uitzetting, lasten en schokken kan 
ondergaan, de zamenvoegingen zijn in de lengte 
op vijf verschillende plaatsen verdeeld. Eene 
grootere lengte zou er meerder vorderen, zoo-

13 

Fig. 8, pl. 1, stelt het profd van den in 
1840 uitgevoerden dakstoel voor; hg. 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16 cn 17, zijnde on
derdeden zijner zamcnstclling, alwaar dc-

wcl als eene uitgebreidere zamcnstclling cn 
zwaardere lasten, cn eindelijk meer weder
standbiedende steunpunten. Dc onkosten en 
dc moeijelijkheden, welke zich zouden voor
doen , kunnen ons niet voor eenigc meerdere 
ellen schadeloos stellen, zoodat wij mogen 
aannemen, dat het model, als stelsel, het maxi
mum der kracht cn lengte in zich vercenigt. 

zelfde letters dezelfde voorwerpen als in fig: 
8 aanduiden, en fig. 18 is het tweede model, 
waarover wij gesproken hebben. 

OVER HET TOEVOEREN DER DAMPKRINGSLUCHT TOT GEHEEL AFGE
SLOTEN VERTREKKEN, EN OVER HET AANWENDEN DER VENTILATIE 

TEGEN KOUDE EN VOCHTIGHEID IN GEBOUWEN. 

(Uit de Wiener Bauzeilung, medegedeeld door T . RUDOLPH). 

Hoe moeijclijk het is, al dc vertrekken van 
een groot gebouw zoo in te rigten en te ver
deden, dat elk derzclve volkomen aan zijne be
stemming beantwoordt, zal wel iedereen, welke 
met de uitvoering der gebouwen belast is, 
dikwijls ondervonden hebben. Niettegenstaan
de alle ervarenheid, welke men bezit en dc 
moeite, welke men zich geeft, is het niet zel
den onmogelijk sommige localiteiten dc voor 
hare bestemming noodigc inrigting tc ver
schaffen , zonder andere belangrijke vertrek
ken tc benadeden of op te offeren. Zoo zijn 
in eene spijskamer (ter bewaring van levens
middelen) , eene lage temperatuur, en zoo mo

gelijk ook licht, hoofdbehoeften; hoe zul
len wij haar die verschaffen, wanneer de 
doelmatigste verdccling der overige vertrek
ken , het niet toelaat, ccne andere plaats te 
vinden, dan die, waar het haar bestendig 
aan licht ontbreekt? — Bij het ontwerp van 
het Scitzcrhof-gcbouw kwam ik in dezemoci-
jclijkheid; doch door dc navolgende verorde
ning, welke in het vervolg zeer doelmatig is 
bevonden, hebben wij deze zwarigheid trach
ten tc overwinnen. 

In de, dc spijskamer omsluitende , dikste mu
ren liet ik regthockige, 12dm. (0,316Ncd. cl) 
lange cn6dm (0,158Ned. el) brecdc, pijpnc uit-
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sparen, welke even als schoorsteenpijpen lot 
boven het dak zijn opgetrokken en ook gelijk 
deze ter zijde geopend , om het invallen van 
den regen te verhinderen en de pijp droog 
tc houden. Onmiddelijk onder de bedekking 
of liet plafond der spijskamer is cene opening 
van ongeveer 0 dm. (0,158 Ncd. cl) vierkant 
aangebragt, welke met de luchtpijp in verbin
ding staat, zoodat dc buitenlucht met die der 
spijskamer gemeenschap heeft. Door middel van 
eene even groote opening, even boven de vloer 
aangebragt, bestaat er circulatie tusschen de 
lucht der keuken en de spijskamer (1). 

In de keuken heerscht gewoonlijk eene hoo-
gere temperatuur, en is tc:i gevolge daarvan 
het evenwigt met de dampkringslucht verbro-

(1) Eene dergelijke, alleen in het principe verschil
lende inrigting, is door den heer K. A. MESZEL in zijn 
getehrift onder den titel van : Invloed der woonhuizen 
dp de gezondheid van derzelver bewonen, aanbevolen. 

Er beslaat een wezenlijk onderscheid tusschen de door 
den heer ME>ZEL aangegevene en dc door mij toegepaste 
inrigting, hetwelk hoofdzakelijk daarin gelegen is, dat 
bij eerstgenoemde de vertikule luchtpijp ter afleiding der 
bedorvenc lucht wordt aangewend , terwijl bij de in het 
Scilzcr-hofgcbouw bestaande circulatie de gezonde damp
kringslucht duur dezelve wordt toegevoerd, cn zulks, 
zoo als hier boven gezegd is, aan het duel volkomen 
beantwoordt. 

Volgens melding van den heer H O B U zal de be-
(lorvcne lucht in het te ventileren vertrek haren weg door 
de luchtpijp nemen, welke hij nog ter bereiking daarvan in 
de nabijheid der schoorsteenpijp gebrugt wil hebben. Op 
welke wijze dc wijkende lucht zal vervangen worden, 
hierover spreekt MF.NZEI ihVt, en door ondervinding 
de geringe werking dezer luchtpijpen kennende, wanneer 
?.ij niet in onmiddclijke verbinding (even als een hevel) 
met dc buitenlucht slaan , of dat men door eenen diglbij-
zijnden schoorsteen eene grnotere lucht trekking verkrijgt, 
zoo meen ik mijne inrigting den voorrang te moeten ge
ven , omdat duur de nabijheid der spijskamer eu keuken 
een totslroonien der uitwendige lacht in de eerste slechts 
doclnrati;; zijn kan. 

ken, welke dit evenwigt zoekt te herstellen , 
en door alle openingen dringt, welke daartoe 
leiden. De aandrang der buitenlucht is zoo 
sterk, dat het verbindingskanaal tusschen dc 
keuken e i spijskamer onnoo.lig is, wanneer 
die vertrekken door cene deur onmiddclijke 
gemeenschap met elkander hebben. 

Is dc kelder van een gebouw droog cn luch
tig, dan kan men de pijp, door welke de bui
tenlucht tot dc spijskamer gevoerd wordt, 
ook tot de kelder voortzetten. In het warme 
jaargetijde, wanneer de trekking der damp
kringslucht niet toereikend is , om aan dc be
waard weidende levensmiddelen dc noodijre 
koelie te verschaffen, wordt hierdoor een 
tweede luchtstroom aangebragt, welke in dal 
gebrek der dampkringslucht voorziet. Het 
is echter raadzaam, dc pijp zoo in tc rigten, 
dat men dezelve in den winter, wanneer de 
kelders gewoonlijk warm zijn, kan afsluiten. 

Verkrijgt men door deze zoo goedkoope als 
gemakkelijk daar te stellen inrigting reeds het 
grootevoordeel, dc levensmiddelen, zelfs die, 
welke dikwijls zeer spoedig aan bederf on
derhevig cn alsdan der gezondheid nadcelig 
kunnen zijn, langen tijd onbedorven tc be
waren, zoo levert deze inrigting ooi in an-
derc opzigtcn voordcelen op, welke derzelver 
daarste'ling ten hoogste aanbevelen. De on
dervinding, namelijk, heeft mij geleerd, dat, 
in keukens, welke met de spijskamer cn door 
bovengenoemde inrigting met dc dampkrings
lucht in verbinding slaan, het vuur veel be
ter biandt cn dat ook dc rook veel sneller 
weggevoerd wordt. De oorzaak daarvan ligt 
in den aard «Ier zaak en het zal overbodig 
zijn, zulks verder aan te toonen (2). 

(2) Beide even aangevoerde inrigtingen zijn in het 

In het bovenstaande heb ik aangegeven, op 

welke wijze men, zonder het minste nadeel 

voor dc soliditeit van het gebouw , cene ge

regelde luchtzuivering, zelfs in afgesloten 

vertrekken , kan verkrijgen. Ik wil nog eenigc 

woorden, over het aanwenden der lucht als 

werkzaam behoedmiddel tegen koude cn voch-

lighcid, hier bijvoegen. 

Het gebruik der dubbele vensterramen te

gen koude is zeer algemeen; men brengt zc 

aan, zonder zich verder oin de vraag te be

kommeren , waarom dubbele ramen zulk ecu 

groot vcschil in de temperatuur der kamer 

te weeg brengen. 

De beantwoording dezer vraag is zeer ge

makkelijk en toch zullen duizende menschen, 

welke dc weldaden der dubbele vensters ge

nieten , zulks aan dat cene raam meer niet 

toeschrijven; cok is hel minder dat raam, dan 

wel de tusschen beide ingeslotcne lucht, welke 

zulk ccue greote besparing bij dc verwarming 

der kamer aanbrengt (3). 

Scüzer-hofgebouw daargesleld, en hebben derzelver prak
tische doelmatigheid in hoogra graad bevestigd; alleen 
heb ik nog ondervonden, dat in de eerste cn tweede 
Terdieping, waar het gewigtvertchil der Ilichtkolommen 
nog zeer aanmerkelijk is, dc monden der luchtpijpen in 
het worde gedeelte van den schoorsteen grootendcels moesten 
gesloten worden, wijl de toevoer der buitenlucht te sterk 
cn daardoor eene te spoedige vertering der brandstoffen 
veroorzadit wordt. Om deze reden moeten alle lucht-
openingen nut ventilators of schuiven voorzien wor
den , welke men meerder of minder, naar gelang der be
hoefte , kan openen. 

(3) In groote vertrekken vooral is de bezuiniging van 
brandstoffen, door dubbele ramen zeer aanmerkelijk. De 
in het Seitzcr-holgcbouw bestaande groote glasgalerij 
moest in den eer>ten winter zonder dubbele ramen tot 
eenen zekeren graad verwarmd worden; hoewel dc ramen 
digtgeslotcn waren , kon men dezelve slechts door eene 
groote hoeveelheid brandstenen verkrijgen. In den vol
genden winter echter kon men den benoodigden warmte 
graad gemakkelijk en met veel minder or.ki-sten bereiken. 

Ook tot het weren der vochtigheid is eene 
ingcsloteuc luchtkolom een zeer voortreffelijk 
middel, vooral, waar b;j ongunstige omstan
digheden drooge vertrekken gevorderd worden. 

Schrijver dezes heeft bij vele in kelders 
gebouwde Mcissnersche stockplaatsen, zelfs 
in cene dergelijke, welke boven eenen ijs
kelder tc staan kwam, door dit eenvoudig 
middel zijn doel bereikt. Hier liet hij, den 
raad zijns leermeesters, Professor MEISSNEU, 

volgende, tusschen den jaren lang vochti-
gen hooiuinuur des kelders en de wanden 
der stookplaats cene tusschenruimtc van 3 
(0,079 Ned. el) tot 4 dm. (0,103 Ncd. cl), in 
welke eene luchtkolom besloten was. Het ge
volg beantwoordde aan dc verwachting, wijl 
de eenmaal drooggestookte binnenwanden, 
niets meer van den nadceligcn invloed der 
hoofdmuren tc lijden hadden. 

Tot heden is de lucht als kcermiddel der 
vochtigheid zeer zelden gebruikt; cn toch 
ware het wensciicüjk cn raadzaam, haar als 
zoodanig meer toe tc passen (4). Hoe vele 
gebouwen zien wij niet dagelijks, welke 
door onder of boven den grond aaugebragte 
construction geheel doornat zijn, en wel
ke derzelver vroegere beschadiging alleen 
daaraan te wijten hebben! Hoe gemakkelijk 
ware het daar niet geweest, door dc toch zoo 
weinig kostbare aanbrenging van eenen twee-

(4) Reeds de ouden hebben deze eigenschap der lucht 
gekend en dezelve op vele gebouwen toegepast. Zoozng ik , 
bij voorbeeld, in den omtrek der Fitta van Adrian** niet 
ver van Tiroli ren langwerpig gebouw, (volgens het oor
deel der oudheidkenners) dc kazerne der Keizerlijke lijf
wacht , welke tc#cn eenen berg aangebouwd, eenen dub
belen muur bezit, tusschen welken over de geheelehoogte 
cene luchtkolom is ingesloten, welke waarschijnlijk geen 
ander doel kan hebben , dan de verbreiding der vochten 
naar binnen tegen te gian. 
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den slechts zwakken steencn muur, ccnige 
duimen van den hoofdmuur verwijderd, en 
door eene doelmatige ventilatie dat kwaad, 
het komc van binnen of van buiten, tc keer 
tc gaan. 

Ten slotte merk ik nog aan, dat de tus
schen twee muren ingeslotcne luchtruiinte, 

met dc dampkringslucht door ccnige openin
gen in verbinding moet staan, waardoor deze 
zich steeds kan hernieuwen. Het is het ge
schiktste, deze openingen daar, waar de mu
ren vrijstaan, aan het hoogste cn laagste punt 
aan te brengen. 

H E T Z I E K E N H U I S T E R O T T E R D A M . 

Het nieuwe ziekenhuis is nog ver van vol
tooid tc zijn; het is uitwendig nog onberaapt, 
de balustraden cn hoofdgestellen zijn slechts 
gedeeltelijk gemetseld, de lantaarns zijn nog 
niet geplaatst, en inwendig is men nog min
der gevorderd. 

Men verspreidde onlangs het gerucht, dat 
het weder zou worden afgebroken, cn wel; 
omdat het zoo sterk wegzakte; wij kunnen 
echter verzekeren, dat hieromtrent geenc be
raadslagingen hebben plaats gehad, noch voor
stellen, daartoe betrekkelijk, zijn gedaan, maar 
dat in tegendeel het besluit genomen is, om 
met dc verdere opbouwing voort te gaan, 
en dat dezer dagen door de regering van Rot
terdam , ten dien einde sommen zijn aangewe
zen, intussclieii ishet eene waarheid , dat het 
gebouw gezakt is, zelfs voor dat het tot de 
thans bestaande hoogte was opgetrokken ; wij 
hebben getracht, dc oorzaak daai van tc onder
zoeken, cn aarzelen niet, onze onpartijdige op
merkingen, voor zoover wij dezelve hebben 
kunnen inwinnen, aan de beoefenaars der 
bouwkunst mede te dcclen. 

Men heeft vier of vijf proefpalen geheid , 
die aantoonden, dat dc palen voor de fonde-
ring eene lengte van zestien ü zeventien ellen 
vorderden; deze zijn ook werkelijk geleverd 
cn ingeheid geworden; geen van allen echter 
zoo, dat zij niet meer wilden zakken; een 
dennen mast van twee cn twintig ellen lengte 
echter uitgezonderd, welke weigerde dender
den dag weder iu beweging te komen; den
kelijk was het heiblok te ligt in vergelijking 
van de zwaarte van den mast of de persing 
der kleilaag. De overige gewone heipalen 
waren niet op den stuit te hcijcn; die van ne
gentien ellen zakten op het laatst gemakke
lijker dan die van zestien ellen. De grond
boringen hebben geleerd , dat bijna het groot
ste gedeelte der stad Botterdam staat op eenen 
grond , die, uitgezonderd de bovenkorst, uit 
veen cn klei bestaat, het veen heeft van een 
tot vier ellen, dc klei van dertien tot zestien 
ellen dikte, dan volgt na kleine afwisselingen 
ccne zandlaag, en het is tot op deze laag, 
dat men gewoon is te hcijcn. De ondervin
ding heeft vooral geleerd , dat men ten streng-
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ste moest in acht nemen , de uiteinden der pa
len tot in deze zandlaag tc hcijcn, cn tc zor
gen , dat zij nimmer dezelve doordrongen, ter
wijl daardoor dc palen veel minder wederstand 
boden; deze bekende maatregel is bij het 
hcijcn der palen van het ziekenhuis met dc 
meeste zorg in acht genomen cn toegepast 
o-eworden; wij moeten hier echter bijvoegen, 
dat het zand vloeizand is, cn het aan bouw
kundigen bekend is, dat dit bijna altoos eenen 
paal doorlaat, zelfs dan , wanneer hij niet voor
zien is van ijzeren schoenen. Een ander 
zeer natuurlijk verschijnsel, bij het hcijcn 
opgemerkt, was, dat de palen , die eenen nacht 
gestaan hadden, verscheidene honderde sla
gen vorderden, eer men die weder in bewe
ging kon brengen; dit werd veroorzaakt door 
de sterke zuiging der kleilaag, die, zoo als 
men bij ondervinding weet, eenen grooten wo-
derstand biedt, om welke redenen een kun
dig heibaas nooit in zulke gronden eenen on-
volheiden paal zal laten zitten tot den volgen
den dag. 

Onder het opbouwen werd dc fondoing 
niet alleen aangeaard, maar het terrein met 
meer dan twee ellen gronds opgehoogd, cn 
kort daarna vertoonden zich dc eerste ver
schijnselen der zakking; men begreep oogen-
blikkclijk dc oorzaak, maar het was tc laat, 
en men moest aan den tijd overlaten, wan
neer deze zakking zoude ophouden, en maat
regelen nemen om dezelve, zoo mogelijk, dc 
minst nadecligc gevolgen te doen hebben. 

Met het voorjaar toen dc zetting van lie
verlede begon op tc houden, heeft mende 
fonderingen opgegraven, nagezien, en, het
geen mogt geleden hebben, hersteld. Dit werk 
is nu voleindigd, en bij dit onderzoek werd 
voldingend bewezen, dat de zakking alleen 

I. D. 

moet toegeschreven worden, aan dc inklin-
kiug der kleilaag, veroorzaakt niet alleen door 
dc ophooging, maar ook door het voortdu
rend aanvoeren van eene grootc hoeveelheid 
materialen , waarmede deze grond , die te vo
ren nooit iels tc dragen had, is bezwaard ge
worden. Dat dit werkelijk zoo is, blijkt uit 
vele kcntcekcncii: 1". doordien gecne zak
king werd waargenomen, daar, waar goene 
ophooging van grond heeft plaats gehad; 2". 
door de zakking van den langen dennen mast, 
waarvan wij hiervoren spraken; 3'. doordien 
palen, welke verkeerd geslagen waren en 
daardoor ongebruikt moesten blijven, evenwel 
met de andere waren weggezakt, endoor de 
zakking van eenen ée'»-stcens muur, welke 
slechts ter hoogte van vier ellen was opge
trokken , zoodat deze palen bijna niets te 
dragen hadden. Ook is dc zakking belang
rijk , wegens de regelmatigheid; zij vertoont 
eene kromme lijn, gelijk aan een slapgcspan-
ncn touw of eenen ketting; dc doorbuiging 
of zakking is in het midden het ergst cn be
reikt bijna een' voet, terwijl zij op dc uitein
den bijna op niet uitloopt. 

Opmerkelijk is het tevens, hoe weinig dc 
muien over het algemeen geleden hebben; 
allen zijn loodregt blijven staan, weinigen zijn 
gescheurd, engcenen, die niet zeer goed her
steld kunnen worden ; zoodat er gecne rede
nen beslaan, waarom dit gebouw zou moeten 
worden afgebroken, temeer, daar sedert eenen 
geruiinen tijd aan de belangrijkste gedeelten 
gecne beweging meer tc bespeuren is. 

Wij vertrouwen hierdoor genoegzaam de 
ware oorzaak te hebben aangetoond, welke 
aanleiding heeft gegeven, tot die tegenspoeden, 
waarmede dit gebouw eenigen tijd te kampen 
heeft gehad. Elk onbevooroordeeld buuwkuu-

3 
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slcnaar /.al zich met ons verheugen, dat de te 
tegenspoeden alleen en uitsluitend moeten 
worden toegeschreven aan den slechten cn 
slappen grond, waarop dit zware gebouw is 
opgetrokken, cn voorzeker zal elk welden
kende het zich tot pligt stellen, de daarom
trent in omloop zijnde tcgenstrijdigstc geruch
ten tc logenstraffen. 

Gaarne hadden wij thans reeds zeer breed
voerig dit voor de kunst belangrijke gebouw, 
vooral wat het acsthelischc betreft, behandeld ; 
wij behouden ons voor, zoodra het deszclfs 
voltooijing meer nadert, hier op terug tc 
komen; cn willen nu slechts in het voor
bijgaan zeggen, dat dc iuwendige vcrdccling 
van het gebouw niets tc wenschen overlaat; 

dat alle onderdeden , daartoe betrekkelijk, met 
de uiterste zorg zijn bestudeerd cn behandeld 
geworden; dat het uitwendige in den Loin-
bardischen stijl, door cene stoute hand , met 
zeer veel gevoel en smaak is ontworpen, cn 
het geheel een vrolijk aanzien oplcvcit, cn 
dat eindelijk dc ontwerper vooral in het oog 
heeft gehouden de toepassing onzer inland-
schc materialen. Rotterdam zal dus weldra 
den lijders een geslicht aanbieden, waar zij 
alle mogelijke verzorging, gemakken cn be
hoeften op de meest doelmatige wijze zul
len vcrecnigd vinden, cn dc kundige cn voor
treffelijke bouwmeester zal alsdan dien roem 
inoogstcn, waarop zijn verheven talent regt-
matigc aanspraak heeft. 

Amsterdam, E. S. HEIJNINCX, MZ. 

September 1842. 

• 

L U C H T D I G T E D E U R E N E N V E N S T E R S . 

Men heelt onlangs in de constructie van 
deuren cn vensters cene belangrijke verbete
ring aangebragt, waardoor men volkomen in 
staat is, het indringen der buitenlucht voor te 
komen. Ouder de vele middelen, welke vroe
ger tot datzelfde einde zijn opgegeven en aan
gewend, verdient het volgende vooral in aan
merking te komen, omdat men het met ge
ringe kosten kan aanbrengen. 

Het is de bast van den kurkeik of het zoo
genaamde kurk , hetwelk , om dcszelfs eigen-
dommclijkc veerkracht en tevens om den wei
nigen imlord , welken de veranderingen van 

1 

het weder op hetzelve tc wecg brengen, op 
dc volgende wijze gebezigd wordt. 

Men schaaft in dc vier regels van ieder raam 
of van iedcren vleugel ecuc sponning, welke 
ongeveer eenen Nedcilandschcn duim breed 
en even zoo diep is, echter zoodanig, dat aan 
weerszijde van deze sponning minstens een 
half duim staan blijft; in dezelve bevestigt 
men cene juist passende vierkant gesnedene 
reep kurk, zoodat het raam of dc vleugel 
zijnen vorigen vorm weder terug bekomt. Op 
deze wijze verkrijgt men een luchtdigt ven
ster, wijl het kurk door zijne veerkracht zich 

zoodanig tegen dc vensterstijlen aansluit, dat 
cr hoegenaamd gecne lucht kan doordringen. 
Kurk cn hout sluiten op deze wijze zelfs zoo 
tegen elkander, dat het raam zich niet zon
der ccnige krachtinspanning opent. Bij het 
gebruik moet het kurk in zijnen natuurlijken 
toestand blijven, cn mag op hetzelve geen 
olie- of lijnverw gebragt worden, wijl dc olie 
de veerkracht vermindert, en dc waterverwen 
er toch niet lang op zouden kunnen stand 
houden; ook is het geheel overbodig, een 
kunstig aanzien tc zoeken, wijl het kurk 
regt cn zuiver in dc sponning van dc raam-

rcgcls gewerkt zijnde, zulks van zelf een 
goed cn sierlijk voorkomen verkrijgt. 

Even zoo als bij dc vensters, kan men het 
kurk aan de deuren toepassen, cn is dit mid
del niet alleen zeer geschikt ter besparing 
van verwarmingskosten, maar het levert ook 
een wezenlijk voordeel op bij de inrigting van 
ziekenkamers of woonvertrekken, omdat de 
togt hierbij niet bestaan kan. 

De uitvinder van deze luchtdigte ramen en 
deuren is dc kastenmaker C . T. SCHOP te 
Berlijn, die hierop een octrooi genomen 
heeft. {Polytcchnisches Journal 1842.) 

G L A Z E N W A T E R L E I R U I Z E N. 

M. BREMONT, Directeur van eene glasfabrijk 
te P cm saks, kanton Frijburg, is op het 
denkbeeld gekomen, de bouten, gebakken, 
gesmede of gegoten ijzeren waterleidingen, 
te vervangen door glazen waterleibuizen, 
waaraan cene lengte van 0,60 el, eene mid
dellijn van 0,05 cl cn eene dikte van 0,006 

el gegeven wordt. Deze buizen worden even 
als dc andere tc zamengevoegd. Dc stede
lijke regering van Basel heeft daarvan reeds 
cene bestelling van duizend ellen gedaan, 
welke geleverd cn aangebragt worden voor 
den iniddclmatigcn prijs van bijna 84 centen 
de strekkende el. 

G E M E N G D E R O U W K U N D I G E B E R I G T E li. 

PRAAG. Het is bekend, dat de verbou- muurwerk van het hoofdfront aan dc oostzij-
wing van ons stadhuis in het jaar 1838 eenen dc , alsmede van den gcheelcn noordcrvlcugel 
aanvang nam, en niettegenstaande menige af- voltooid cn onder dak gebragt was. Intus-
kcurendc aanmerking zoo spoedig werd voort- schen nam, gedurende het bouwen, dc reeds 
gezet, dat reeds na verloop van 3 jaren bet bij het begin zich geopenbaard hebbende af-

3* 
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keuring toe. Evenwel was er weinig hoop, 
om de commissie, die het plan ontworpen 
had, tot andere gedachten tc brengen; ook 
kwam het bezwaarlijk voor, dc stedelijke kas, 
die tot hiertoe uit hare niet bijzonder rijke 
middelen dc aanmerkelijke bijdrage vanƒ80,000 
C. M. gegeven had, voor het mislukken van 
den bouw aansprakelijk tc maken, geheel bui
ten schuld der gemeente, cn voor dc kos
ten , die cene herbouwing zoude veroorzaken. 
Daarom werden wij zoo veel tc meer ver
rast door het onlangs uit Wecnen gezonden be
vel, waarbij dc eindbeslissing over het lot 
van het bereids opgebouwde stadhuis grooten
dcels aan cene commissie weid overgelaten, 
die, in plaats van samengesteld tc zijn uit 
menschen van rang of ambtenaren, nu be
stond uit personen, even bekwaam in het the
oretische als practischc van hun vak. De re
gering onthield zich van allen invloed op de 
gevoelens der commissie, en hoe doelmatig 
zulks was, bewijst dc inhoud van het verslag, 
waardoor de commissie op ontegensprekelijke 
gronden aantoonde, dat dc in dc verbouwing 
van het stadhuis bestaande gebreken, name
lijk het vergrijp tegen den goeden smaak en 
tegen eene doelmatige verdeeling van het in
wendige , alleen weggenomen konden worden 
door het afbreken van liet gehcele, tot dus
verre opgebouwde, gedeelte, cn het aannemen 
van een ander plan tot den wederopbouw. 

Om evenwel der legering dc toestemming 
gemakkelijk te maken , die van haar met volko
men regt verwacht wordt, cn wel voorname
lijk ten aanzien der geldmiddelen, hebben 
zich vele onzer gegoedste burgers vereenigd 
om de kosten, die door genoemde afbreking 
en wedeiopbouw ontstaan zullen, niet ten 
laste van dc gemeentekas te doen komen: 

maar dezelve door vrijwillige bijdragen te dek
ken. Deze verdienstelijke handelwijze, welke 
dc eenstemmigheid onzer inwoners doet ken
nen, is overigens met dusdanig goed gevolg 
bekroond geworden, dat zich dezer dagen cene 
commissie uit hun midden naar Wecnen zal 
begeven, om aan de regering den dank 
te betuigen voor hare krachtige bemoeijingen 
in deze zaak, en aan dezelve de voor eenen 
beteren opbouw van het stadhuis benoodig-
de en reeds bij elkander gebragtc gelden aan 
te bieden. Kunslblatt 1842. 

WEENEN. De oude huizen verdwijnen 
langzamerhand cn nieuwe komen in derzel
ver plaats. Dc tegenwoordige burgemeester 
der stad Wecnen, de regeringsraad TZAPKA, 

onderscheidt zich van vele zijner voorgangers 
door den ijver, welke hij voor doelmatige 
versieringen cn verbeteringen aan den dag 
legt. Dc eerste schrede daartoe werd gedaan 
door het wegbreken van twee groote huizen, 
welke het gezigt op cn van de Graben be
lemmerden. Men is ook voornemens in an
dere gedeelten der stad dergelijke wezenlijke 
verbeteringen aan te brengen, welke ook 
reeds zijn voorgeslagen geworden, zoo als 
onder anderen het centrum der stad, de 
Mivhaëlisplaats, dc Kohlmarkt, dc Graben cn 
Slock-am-cisen met gas tc verlichten. Dit al
les moet te meer in aanmerking genomen 
worden. wanneer men bedenkt, hoe wei
nig tot hiertoe in Wecnen voor openbare 
verfraaijing gedaan is, cn dat er, behalve het 
standbeeld van Keizer JOSEPH, niet één open
baar gedenkIceken bestaat, hetwelk op den 
naam van kunstwerk aanspraak maken kan, 
e enige bronnen mogelijk uitgezonderd. Het 
Diauabad zal cene grootere uitgebreidheid 
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verkrijgen door dc in den verleden zomer be
gonnen bouw van eene winterzwcmschool. 
Het plat daartoe bestaat uit cene enkele zaal 
van 168 voet (Wccncrmaat) lang, 64 v. breed 
en 46 v. hoog. Zestien inwendig zigtbarc 
halfcirkelvormige bogen van gegoten ijzer, 
dragen dc dakschilden ter overdekking der 
zaal. Twee rijen klccdkabinctten zijn over 
de lengte der zaal aangebragt. Twee trappen, 
aan beide einden der zelve, voeren naar cene 
rondloopcnde gallerij, en door deze tot twee 
hoogcre, boven dc eerste rij kabinetten. Het 
bassin, 112 v. lang, 10 v. breed en van on
gelijke diepte, zal met gebakken tegels be
kleed worden; dc zaal cn kabinetten zullen 
met stoom verwarmd cn des avonds verlicht 
worden. Dc watermassa van het bassin zal 
ook eveneens gedeeltelijk door stoom cn ge
deeltelijk door gedurig tocstroomend warm 
water verwarmd worden. (Kunslblatt 1842.) 

BERLIJN. Op het Kópnikervcld houdt 
men zich thans dagelijks bezig met dc daar-
stelling van het grootsche plan ter aanbou
wing van een nieuw gedeelte der stad aldaar; 
hetzelve zal door dc bicede cnrcgtlijnigestra
ten, als ook door dc hoogte cn gelijkheid der 
huizen, een imposant aanzien verkrijgen. 

Dc straten, welke aan dat gedeelte grenzen, 
zijn afgcLroken gewordcu, om oude straten in 
het veld tc verlengen, of om nieuwe , welker 
rigting reeds door een groot aantal opgebouwd 
wordende huizen bepaald is, met oude in ver
binding tc brengen. Het nieuw te graven 
kanaal, een groot plein cn verscheidene stra
ten zijn door palen afgebakend. Meer dan 200 
voorname kapitalisten hebben zich vereenigd, 
om hier huizen te bouwen. Hierbij komen 
nog dc grootsche publieke werken , welke te 

dezer stede zullen ondernomen worden; zoo 
is, b. v., het bouwen eener groote kazerne voor 
een regiment der garde reeds vastgesteld. Het 
plan van een strafverblijf is tegenwoordig den 
Koning ter ondertcekening aangeboden, zoo
dat terstond na dezelve met dc uitvoering zal 
kunnen begonnen worden. (Kunstblatt 1842.) 

MAINZ. Er zal hier cene schoone straatlangs 
den Rijn gebouwd en daarin eene grootsche 
Bazar ingcrigt worden, waartoe dc kosten op 
160,000 gulden begroot zijn. (KunslblattlSi'2.) 

KEULEN. Volgens een grootsch plan, 
hetwelk voor dc vergrooting en versiering on
zer stad dooi den Garten-Director GREIS ont
worpen is, zal het voor de stad liggende ei
land Rhcinau onder het stadsgebied begrepen 
worden , waardoor dit gebied dus voor een vier
de deel vergroot. Deze ruimte zal dienen tot 
wandelingen, markten , magazijnen cn kaaijen , 
welke voor het stedelijk verkeer bcnoodigd 
zijn. Bij dergelijke verfraaiende nieuwe wer
ken is het tc betreuren, dat er thans zoo 
weinig eerbied voor dc nationale gedenktcc-
kenen heerscht, zoo zelfs, dat onder ande
ren nog in dit jaar het op dc markt staande 
Byzaiitijnschc Huis niet werd verschoond. 

{Kunslblatt 1842.) 

PAYETS verbeterde mastik (Slcinkilt.) 
Zamcnstelling : 

Zand of gemalen zandsteen. . . . 3l'/i PJ-
Gezuiverd krijt lO'/i — 
Loodwit 2'/» — 
Geelgegloeide Menie 1 —" 

Bij dit mengsel voegt men zooveel 
opgeloste loodsuiker, dat het genoeg
zaam bevochtigd is> om als deeg bewerkt 



tc worden. Hierbij voegt men nog pa-
pavcrolie of ook wel ccne verhardende 
olie 3 Pd. 

48'/2Pd. 
Bereiding. Dc droogendc olie wordt zoo dik 

mogelijk genomen, omdat dc dunne oliën, 
wanneer zij ingetrokken zijn, dc massa na ver
loop van ccnigen tijd zoo mager doen worden, 
dat zij water doorlaat. Deze materialen wor
den in ccne machine gewreven , cn gedurende 
deze bewerking met water bevochtigd. 

Gebruik. Deze mastik kan, behalve tot het 
gewone gebruik, ook tot voegspecie cn ver-
biridiiigsmatcrialcn der steen dienen, als ook 
om er muren en terrassen mede te bckleedcn, 
ten einde het indringen van water en vochtig
heid tc verhinderen. Men kan denzelven ver. 

der gebruiken om afdrukken van allerlei voor
werpen te maken, zoo als beelden , basreliëfs , 
lijstwerken, kapiteelen, enz. — Men is crook 
in geslaagd, om mastiken van allerlei kleur 
te vervaardigen. Het is hiertoe niet voldoen
de , dc verwstoffen met de massa tc mengen; 
doch men moet vooraf wel op derzelver eigen
schappen letten, vermits sommige vcrwstof-
fen tc sterk droogen, en anderen in het ge
heel niet, wanneer men van dc overige uit 
zichzelven droogende stoffen diezelfde hoe
veelheden blijft gebruiken; ook dient dc ver
houding der grondstoffen tot elkander te ver
anderen , naarmate van de bij te voegen verw, 
waarvoor men vooral die kleuren dient te ne
men , welke duurzaam en standhoudend zijn. 

{Polytechnischcs Journal 1842.) 

PRIJSVRAGEN, UITGESCHREVEN VOOR DEN JARE 1842, DOOR DE MAAT
SCHAPPIJ: TOT BEVORDERING DER BOUWEN VST. 

Dc Maatschappij stelt voor: als 

EERSTE ONDERWERP, 

(?cncn ^ c f m i u u b m i j , 

ioor eene groote stad des Rijks , geschikt zoo
wel tot oer toon ing can treur- en hlijspe-

lr/i , als ran zangspelen en balletten. 

Dc Zaal voor dc aanschouwers zal 1400 tot 
1500 zitplaatsen moeten bevatten. 

Behalve de ruimte voor het tooneel, en al 
hetgeen daartoe behoort, moet dit gebouw 

bevatten de noodige vcrverschingzalen (foyers) 
eene zaal cn een spreekvertrek voor het Be
stuur , eene boekenkamer, eene garderobe en 
magazijnen, berg- of bewaarplaatsen voor de
coration , enz. Voorts eene woning voor den 
concierge, de noodige kleedkamers voor too-
ncelistcn, figuranten en verder personeel, als
mede werkplaatsen voorschilders, timmerlie
den en machinisten, en in het algemeen alle 
zoodanige vertrekken cn localen, welke bij 
eenen welgeordenden Schouwburg vcreischt 
worden. 

Onder het tooneel verlangt men eene ruimte 
van minstens zes ellen hoogte. 
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Dc toegang moet ongehinderd tc voet cn met De schail voor dt'n platten grond moet zijn 
rijtuig kunnen plaats hebben, en behooren van vijf strepen op de el, cn die voor dc 
alle communicaties ruim cn gemakkelijk tc noodige opstand- cn doorsnedc-tcckcningen, 
7 ; j n , van éënen duim op de el. 

Dc verwarming cn ventilatie moet met hcetc Aan den vervaardiger van het best gekcur-
lucht worden bewerkstelligd. dc ontwerp zal worden toegewezen een V E R -

Men verlangt minstens drie platte gronden, E E R E N D GETUIGSCHRIFT , benevens ccne premie 
dc opstanden van het front cn van eenen der zij- van VIJF E N ZEVENTIG GULDEN. 

gevels, de doorsneden over de lengten cn breed
ten, alsmede eene toelichtende beschrijving. ALS DERDE ONDERWERP. 
De schaal voor de teekeningen moet zijn van 
vijf strepen op dc el, voor dc plans, cn van J J C 2l0öT(JCUCl VIM CC» Kofii JÏUU0 , 
venen duim op de el, voor dc opstanden cu 
doorsneden. gelegen op een stads plein , tusschen twee bc-

Aan den vervaardiger, van het best gekeurde lendende pcrceclcn, en waarvan dc breedte 
ontwerp, zal worden toegewezen een V E R E E - bedraagt zeven ellen. 
it END GETUIGSCHRIFT , en ccne premie van T W E E Men verlangt hieraan een eigenaardig ka-
HONDERD E N VIJFTIG GULDEN. rakter gegeven te zien. 

Ter mededinging worden uitgenoodigd alle De tcekening op ccne schaal van vijftien 
Bouwkundigen, geboren of woonachtig in het strepen op dc el. 

Aan den vervaardiger van het best gekeurde 
ontwerp, zal worden toegewezen een V E R E E -

REND GETUIGSCHRIFT , met ccne premie van 

Koningrijk der Nederlanden. 

ALS TWEEDE ONDERWERP, 

(Efcttc B o c v c t t ï t o f ö . c b c , V I J F E N TWINTIG HULDEN. 

Ter mededinging naar deze beide laatste 
onderwerpen, worden alleen dc Leden der 
Maatschappij toegelaten. 

uit de daartoe vereischte gebouwen eigenaar
dig zamengesteld. 

Dezelve zal bevatten eenen koestal voor 
dertig beesten, eenen stal voor acht paarden, 
eene deel of dorschplaats, ccae berging voor 
hooi en eene voor granen , eenen koelkelder, 
eene" woning voor den boer, benevens de 
noodige werk- cn bergplaatsen, cn verder toe-
bchooren. 

Daarenboven verlangt men, dat voor den 
eigenaar, twee of drie vertrekken, benevens ten vóór of op den lstcn November 1843» 
een stal voor twee paarden, koetshuis, kleine vrachtvrij worden ingezonden aan den Sccrc-
keuken cn kelder, voor afzonderlijk gebruik taris der Maatschappij, op dc Keizersgracht 
geschikt, worden aangebragt. bij dc Hartcnstraat. No. 288 

ALGEMEEN E BEPALINGEN. 

A R T . 1. 

Alle stukken , dingende naar den prijs , moe-
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ART. 2. 

Dc in tc zenden stukken zullen met ccne 
spreuk of merktccken getcekend, cn voorzien 
moeten zijn van een verzegeld briefje, waar
op van buiten dezelfde spreuk, benevens een 
kennelijk tecken ter eventuele terugvordering, 
en van binnen dc naam, kwaliteit en woon
plaats des makers vermeld zijn. 

ART. 3. 

De toelichtende beschrijvingen cn het let
terschrift op de teekeningen moeten door eene 
andere hand, dan die des makers , geschreven 
zijn: cn zoo het blijken mogt, dat de inzen
ders in deze contrarie gehandeld, of zich op 
deze of gene wijze, als dc vervaardigers der 
ingezonden stukken kenbaar gemaakt hadden, 
zoo zullen zij, al mogtcn hunne ingezonden 
stukken bekroond worden , vau den prijs ver
stoken blijven. 

A R T . 4. 

De bekroonde stukken blijven dc eigendom 
der Maatschappij; dc onbekroonde daarente
gen zullen, tegen opgave van het in ART. 3 
vermelde kennelijk tecken op het naambriefje, 
aan de belanghebbenden worden teruggege
ven. 

ART 5, 

De vervaardigers der bekroonde stukken 
zijn, desgevorderd, verpligt, om hunne teeke
ningen, inden kortst mogehjken tijd, op zulk 
eene verkleinde schaal over tc brengen, als 
door dc Directie voor de gravure zal verlangd 
worden. 

Uit naam van Bestuurders, 

I. WARNSIKCK, 

Amsterdam, Secretaris. 
1». Julij. 1842, 



OVERZIGT VAN DE GESCHIEDENIS EN ONTWIKKELING DER BOUW
KUNST BIJ DE VERSCHILLENDE VOLKEN DER AARDE. 

Gelijk, dc beschaving van het menschelijk 
geslacht, van de vroegste tijden af tot op 
onze dagen, eene menigte trappen van ontwik
keling moest bestijgen, even zoo als zij in den 
loop der eeuwen, dan eens ras voorwaarts 
streefde, dan eens stil stond, en als het ware 
gelijk eene bruisende golf terugweek, om 
nieuwe kracht tot grooten en geweldigen 
voortgang te verzamelen, zoo heeft ook de 
Bouwkunst, die kunst, waarnaar men den 
waren trap van beschaving in ieder tijdperk 
zoo juist kan afmeten , eene menigte perioden 
van ontwikkeling doorloopen. — Die ontwik
keling zelve moet ook bij dc onderscheidene 
volken verschillen, naarmate klimaat, be
hoefte, de wijze van denken en uitdruk
ken anders waren, en derhalve andere voor
schriften aan dc bouwkunst gaven.] Hieruit 
ontstonden dc verschillende stijlen in dc ar
chitectuur, die meer of minder zelfstandig 
ontwikkeld, met het eigenaardige lands- cn 
volkskarakter ten naauwstc verbonden zijn. 

Wij leeren deze verscheidenheden op het 
veld der geschiedenis het beste kennen, en 
vermecnen, dat het voor onze lezers geens
zins onbelangrijk , cn geheel overeenkomstig 
de strekking van een Bouwkundig Tijdschrift 
zal zijn, om achtereenvolgende mede tc dcc-
len, wat beroemde schrijvers ons te dien 
aanzien Iccren. 

I. D. 

Wij stellen ons derhalve voor, een overzigt 
te geven van de Geschiedenis der Bouw
kunst en derzelver ontwikkeling, bij de voor
naamste volken der aarde , van de vroegste 
tijden tot heden , en zullen door eenige platen 
de eigenaardigheden in den stijl van ieder 
tijdvak trachten te verduidelijken. 

Die beschouwingen zullen behelzen : 
1. De Egyptische bouwkunst. 
2. De bouwkunst bij de oude volken in hel 

Westelijk Azic. 
3. De bouwkunst bij de oude volken in het 

Oostelijk Azie. 
4. De Grickschc bouwkunst. 
5. Dc Oud-Ilaliaanschc bouwkunst. 
6. Dc bouwkunst der Romeinen. 
7. Dc Oud-Christelijke bouwkunst. 
8. Dc Islamitische bouwkunst. 
9. Dc bouwkunst in den Roomsch-Kcrkc-

lijken stijl. 
10. Dc Duitsche, Germaansche oi Golhiekc 

bouwkunst. 
11. De moderne bouwkunst. 
12. Voortgang der bouwkunst iu den te-

genwoordigen tijd. 
13. Dc bouwkunst der Noordschc en Amc 

rikaanschc volken, gedurende de hoogste oud
heid. 

De geschiedenis van de kiudschhcid der 
bouwkunst, is even als die van alle andere 

4 
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kunsten, cn van het menschdom over het ge
heel, in diepe duisternis gehuld: de behoefte 
aan eene woning schiep haar. Zoo lang slechts 
weinig menschen dc aarde bewoonden, en zij 
hun onderhoud, van het cene oord naar het 
andere trekkende, zochten, deelden zij inct 
dc dieren dc natuurlijke schuilplaatsen, welke 
zich aanboden. Holle boomen, holen en digt 
kreupelhout, beschermden hen tegen de on
stuimigheid van het weder, cn verleenden voor 
het oogenblik cene woonplaats. 

Toen echter dc begeerte ontwaakte, om 
sommige plaatsen uitsluitend te bezitten, en 
met deze begeerte zich tevens dc noodzakc-
ijkheid deed gevoelen, om zich zclvcn cene 
woning tc bereiden, waar de natuur die niet 
altijd aanbood, was de eerste grond voor de 
bouwkunst gelegd. De mcnschclijkc werken 
in deze kunst ontstonden uit dezelfde ruwe, 
zinnelijke behoefte, welke den bever en an
dere dieren tot soortgelijken arbeid drijft; cn 
waarschijnlijk waren het ook slechts navol
gingen van hetgeen zich in dc natuur voor
deed: — uitgegraven holen, hutten van tak
ken cn loof, of tot betere beschutting, van 
stecnen en boomstammen. 

Doch het is mocijclijk, tot die tijden op te 
klimmen; wij weten niet, in welk landde 
eerste eenvoudigste gedenk teekenen van bouw
kunst gezocht moeten worden. Niet voor dat 
de eerste trap van beschaving uit Zuitl-Azie 
naar Afrika was overgebragt, toen de Indi
sche Argonauten aan dc oevers van den Nyl 
in Mcroü cn Egypte hunne staten grondvest-
leden , begint dc geschiedenis ons voor tc lich
ten, cn in staat te stellen, om de ontwikke
ling der bouwkunst gade te slaan. In tusschen 
vertoont de houwkunst zich in die oudste 
overblijfselen reeds tol zulk eenen trap van 

volmaking gevorderd, dat wij gerust aanne
men kunnen, dat cr duizenden van jaren ver-
eischt werden, om haar tot die hoogte tc bren
gen , waarop wij haar voor het eerst aan
schouwen. 

Merkwaardig is de vergelijking der oudste 
Egyptische met de oudste Indische bouw
kunst ; in den grond zijn zij onmiskenbaar 
verwant, doch hunne ontwikkeling is geheel 
verschillend, en het Oosten en Westen vor
men ook hier cene volstrekte tegenstelling. 
Langs de Egyptische Nylocvers, merken wij 
bij eenen grootschen stijl op, dat koele redene
ring cn een bepaalde wil denzclvcn heb
ben geregeld; in Azic daarentegen, omstreeks 
den Hindustan en het oosten van dit wereld
deel, vindt men cene veel levendiger ver
beelding, een warmer gevoel, dat echter, door 
niets gebonden, dikwijls in het vormlooze 
ontaardt. Vreemd zijn de gcdcnktcekcnen in 
beide landen; bij dc Egyptische gevoelt men 
zieh gedrukt, cn bij dc Indische verstrooid. 

1. DE EGYPTISCHE BOUWKUNST. 

Over den vroegtijdigen bloei van Egypte, 
over deszclfs eigenaardige Godsdienst cn de 
uitdrukking van deszclfs gedenktcckenen, 
bezitten wij talrijke berigten in dc oorkonden 
der oudheid, zoowel in de Hcbrccuwsche ge
schriften (onder anderen in den Bijbel), als 
in die der Grieken en Romeinen. Het vreemde 
land, dat zich als cene lange smalle streek, 
door woestijnen begrensd, van het Zuiden 
naar het Noorden langs den Nyl uitstrekt, was 
overdekt met eene ontelbare menigte kolos
sale gcdcnktcekcnen. Vele zijn tegenwoordig 
verdwenen, daar dc ingedrongen volken, dc-
zelvc gebiuikt hebben als steengroeven voor 

de werken, die zij zclvcn wilden daarstellcn. 
Vele echter zijn nog aanwezig, en vertoonen 
zich meer of minder vervallen, maar steeds 
in hunne grootsche pracht. Opper-Egypte en 
het hieraan grenzende Neder Nubie, waar de 
Egyptische godsdienst werd overgebragt, zijn 
vooral te dezen opzigtc noemenswaard. De 
bloei van Egypte reikt tot in het duister van 
den fabcltijd , daar het reeds geordende staten 
bevatte, toen het omtrent het jaar 2000 voor 
CHRISTUS geboorte, door zwervende horden, 
de zoogenaamde Hyksos (herderskoniugen), 
werd overheerd. Toen een paar eeuwen later 
dit vreemde juk was afgeschud, begon, door 
«leze nieuwe vrijheid bezield, de glansrijkste 
tijd van het volk en de prachtigste monu
menten staan daar, als getuigen van dit 
geluk. 

De Egvptcnaren legden er zich op toe, om 
gcenc belangrijke gebeurtenis onopgemerkt te 
laten voorbijgaan, maar alles vast te houden, 
en op eene duurzame wijze voor de nakome
lingschap tc bewaren. Men kan hunne monu
menten aanzien als geschiedboeken, die met 
reuzenschrift geschreven zijn. Met de bouw
kunstige vormen verbinden zich dc werken 
der beeldende kunst, die zich nu eens voor
doen als standbeelden, dan weder als basre
liëfs , die de wanden cn overige gedeelten van 
het gebouw bedekken. In dezelve zijn alle 
voorvallen en omstandigheden uitgedrukt, die 
betrekking hadden op den bouw der monu
menten cn op de stichters zclvcn, zoodat zij 
eene uitgebreide beeldspraak vormen. De con
struction , zoowel als beeldhouwwerken waren 
gewoonlijk met cene heldere kleur geschilderd, 
en vooral in de grafgewelven maken deze 
gekleurde reliefs blijkbaar den overgang tot 
werkelijke schilderijen, waarmede reeds dc 

manier, waarop zij aangebragt zijn, over
eenkomt. 

Toen de Hyksos Egypte overstroomden, 
verwoestten zij alle monumenten, die zij. 
in het land vonden. Slechts dc kolossale 
grafteckenen van het oude Memphis, dat 
tegenover het hedendaagsche Kairo lag, en 
een der bloeijendste straten was, bleven 
verschoond. Dit zijn de wijdberoemde pyra-
miden, die, volgens de tot ons gekomen 
historische berigten, tot eene onberekenba
re oudheid behooren. Zij bevinden zich 
langs dc helling van de Lybischc bergketen, 
over eeuc uitgestrektheid van acht mijlen 
verspreid, in verscheidene groepen, die men 
thans naar de namen der nabijgelcgcne dorpen 
noemt. 

Zij zijn omstreeks 40 in getal, cn derzelver 
tegenwoordig uiterlijk is werkelijk dat eener 
pyramide van den eenvoudigsten vorm. Dc 
hoogte is zeer onderscheiden, daar eeuigc 
slechts klein, andere echter reusachtig groot 
zijn. De grootste bevinden zich in dc groep 
Ghizeh, en dc belangrijkste onder deze draagt, 
volgens de oude Egyptische overleveringen, 
den naam van koning CHEOPS , die dezelve tot 
een graftcckeu bouwen liet. Hare grondvlak
te beslaat, volgens verschillende metingen, 
cene bicedte van 728 voet, hare hoogte 
bedraagt 448 voet. Dc tweede pyramide van 
Ghizeh, die van koning C H E P H R E X , meet 
663 voet in de breedte en 4372/5 voet in de 
hoogte. 

De schuinsche zijden der pyramiden waren 
met kostbare stecnen bekleed, en met bccld-
houwwerk versierd. Om deze bekleed ineen 

op eene gemakkelijke en zekere wijze aan 
te brengen, werden de pyramiden dikwijls 
bij gedeelten gebouwd; de bouwstoffen van 

4* 
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de onderste gedeelten op dc hoogcre gebragt, 
cn alzoo met dc voltootjing der bovenste doe
len een aanvang gemaakt. In de Middel
eeuwen echter hebben de Arabieren overal 
van onderen deze bcklecdingcn weggenomen, 
zoodat men thans doorgaans slechts den ru
wen vorm ziet. Vele pyramiden zijn thans 
slechts ruwe puinhoopen. Het binnenste ge
deelte is echter nog vast en sterk, en van 
ccnige , hoewel weinige, niet brcede , gangen 
en kamers doorsneden. In het hoofdver-
trek was de sarkophaag der koningen ge
plaatst. Dc ingang tot het binnenste gedeelte 
werd niet bijzonder aangeduid; en slechts 
door eenen, van dc overige bcklccdingen niet 
te onderscheiden, steen gesloten. 

Buiten dc omstreken van Memphis (cn eeni-
ge overblijfselen in het naburige landschap 
Fayoum) worden in Egypte gecne pyramiden 
van dat tijdvak meer gevonden. 

Na dc verdrijving der ingedrongen Hyksos 
begint dc eigenlijke bloeitijd van Egypte. 
Tot dit tijdperk behooren dc schitterendste 
gedenkteekens, die aan den oever van den 
Nyl gebouwd werden, cn waarvan nog tot 
op onze dagen een belangrijk gedeelte behou
den is. 

Boven allen zijn in dit opzigt de gedenktec-
kens van Thebe iu Oppcr-Egypte te noemen, 
als dc zetelplaats der magtigc bcheerschers, 
van welke dc mecstvciccrdc, RAMSES de grootc, 
of SESOSTHES geliceten (die omtrent het mid
den der vijftiende eeuw voer C. leefde), zijne 
wapenen lot dc afgclegcnstc volken der aarde 
voerde. In Thebe, door dc Grieken dc stad 
der honderd poorten genoemd, bevinden zich 
nog vele overblijfselen dier lijden. Dc middel
lijn der stad hield in dc lengte, zoowel als in 
de breedte, twee gcographische mijlen. He

den liggen aldaar dc overblijfsels in afzonder
lijke groepen verstrooid; men kenmerkt de
zelve naar dc namen der dorpen, welke het 
armoedige nageslacht binnen dezelve gesticht 
heeft. 

A l dc ruïnen bestaan uit paleizen, graf-
stecnen en tempels. Een krachtig bewijs 
in het belang der oudheid van de Egypti
sche bouwkunst, is dc omstandigheid , dat 
ccnige der oudste monumenten van Thebe 
gedeeltelijk uit de bouwstoffen van nog oudere 
gebouwen, wier oorspronkelijke vorm en be
handeling met die aan deze gedenkteekens 
uitkomende overeenstemt, gesticht gewor
den zijn. 

Wij willen de voortbrengselen der Egypti
sche bouwkunst vooreerst in hunnen eenvou-
digen vorm beschouwen. Ook hierin is weder 
de oudste bouwkunstige vorm, die der pyra
miden, op te merken. De muren vertoonen 
zich uitwendig in eene schuine rigting cn dc 
overdekkingen vormen horizontale vlakten. 
Het op deze wijze ingerigte muurwerk omvat 
eene inwendige ruimte, die ccne eenvoudige 
kubieke gedaante heeft, terwijl dc muren aan 
dc binnenzijde zich loodregt voordoen. Tot 
het inwendige geleidt eene deur aan den voor
gevel des gebouws, zonder helling, regthoe-
kig omsloten, cn met eene kroonlijst omge
ven ; zij vormt eenigermate eenen bijzon,leren 
bouw, die, dc vorming van het inwendige 
aanduidende, in den voormuur des gebouws 
als ingeschoven is. Op zulk eene wijze zijn de 
eenvoudigste gedcnktcckencn gevormd. Deze 
wijze van zamcnstclling maakt ook bij de 
rijkste bouworden overal den grondtrek uit. 
Doch er zijn met zulke gebouwen over het 
algemeen nog voorhoven verbonden, en hier 
doet zich eene andere eigenaardigheid der 
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Egyptische bouwkunst opmerken. Het voor
portaal is over het geheel belangrijker cn 
aanzienlijker dan het gebouw, en dit wordt 
nu met dcszclfs schuinschen voormuur even 
zoo in het portaal ingeschoven, als dc deur 
in het gebouw is daargesleld. Dit inschuiven 
herhaalt zich gedurig, al naar dc meerder of 
minder uitgesterkte zameustelling van het ge
heel. 

Dc achterste ruimte des gebouws moet, voor 
het eigenlijke doel van hetzelve, bovenal als 
het gewigtigste beschouwd worden. Bij den 
tempel bevat zij het heiligdom, slechts voor 
den ingewijden toegankelijk; bij dc gedenk
teekens der graven dc evenzeer geheiligde 
ruimte, waar dc doode rust; bij het palcis 
des allcenhcerschcrs dc woning van den vorst. 

Als ecu zeer belangrijk gedeelte is aller
eerst het voorhof tc noemen. Het komt bij de 
gedenkteekens van Thebe voor, als van ronds
om met muren omgeven. Het dak wordt in 
het algemeen door zuilen ondersteund, wier 
aantal, naar evenredigheid der uitgestrekt
heid, menigvuldig afwisselend is, en somwij
len een geheel zuilcnwoud vormt. Het gcheclc 
voorhof is, volgens zijnen oorspronkclijkcn 
aanleg, donker, cn slechts cp den plcgtigcn 
indruk eener kunstmatige verlichting iugcrigt. 

De kolommen der oude Thcbcïsche gedenk
teekens zijn over het geheel zeer eenvoudig 
gehouden; zij hebben of alleen maar aan het 
onder- en boveneinde der schaft ccnige ge
graveerde sieraden , of anders is dezelve af
wisselend met loodregte en verticale lijnen 
versierd. Alleen bij uitzondering, en voor
namelijk in belangrijke ruimten, bevinden zich 
op de zuilen menigvuldige zinnebeeldige or
namenten, namelijk hieroglyphen, gegraveerd. 
Bjj dc latere gedenkteekens wordt deze rij

kere versiering, die den indruk stoort, dik
wijls tnct grootc overlading aangewend. De 
betrekking der zuilen in hoogte, sterkte cn 
afstand tot elkander is afwisselend; in het 
algemeen verwekken zij, op zichzelven even
zeer als in zamenhang, eenen eigenaardig 
krachtigen indruk. 

Voor het voorhof bevindt zich gemeenlijk 
een besloten plein, welks muren met zuilen 
of kolommen omgeven zijn. Boven den ar» 
chitraaf, dien zij dragen, bevindt zich als 
kroonlijst een holle band. Zijn er pijlers 
in plaats van zuilen aangewend, dan hebben 
deze steeds ten doel, om aan kolossale beel
den, die met ovci elkander geslagen armen voor 
hen staan, cn als priesterlijke wachters der 
heilige ruimte verschijnen, tot ruggesteun 
te dienen. 

Dc ingang tot het plein is ccne prachtige 
deur aan de overige gelijk. Aan derzel
ver insanjt bevinden zich kolossale vleugel-
gebouwen bij wijze van torens, welke aan 
den ingang der gedenkteekens ccne hoogst 
sprekende uitdrukking geven. Op langwer
pige grondvlakten verheffen zij zich in pyra-
midale gestalte; aan hare zijden, even als de 
overige gebouwen, met rondten, holten cn ban
den gekroond. Men heeft deze dubbele torens 
den naam van pylons gegeven. Op afbeeldin
gen, welke zich als reliefs onder dc oudste 
gedenkteekens bevinden, ziet men den pylon 
met groole masten cn vlaggen voorzien; ook 
is er tc Edfu nog dc grondslag van een' tem
pel overgebleven, waar aan de oppervlakte 
der torens grootc uitholingcn tot plaatsing 
dezer masten gevonden worden. — Voor den 
pylon verheffen zich gewoonlijk obelisken (vier
kante gedenkzuilen met hieroglvpheiischrift 
bedekt), die zich naar boven toe verdunnen, 
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en in eene pyrainidcvormigc spits uitloopcn. 
Ook -worden wel in derzelver plaats kolossale 
beelden als gedcnkteekcns gevonden. 

Voor den pylon is dikwijls nog een tweede 
voorplein, waarvoor weder een pylon staat, 
somtijds ook wel een derde. In andere geval
len worden de nevengebouwen met het hoofd
gebouw verbonden, cn ten dcclc daarmede 
vereenigd. Eindelijk zijn ook de straten, welke 
tot den hoofdingang leiden, op het prachtigste 
versierd, inet rijen van ram- of sphinx-figu-
ren, die terzijde van den weg geplaatst zijn. 
Deze alleen worden somtijds afgewisseld door 
groote ecrepoortcn, in den vorm van dc bo
ven beschrevene. 

Van de op zich zclvcn staande gedcnkteekcns 
halen wij hier nog slechts aan de overblijf
sels van twee reusachtige paleizen te Kurnah 
en tc Luxor, die door eene over de 6000 voet 
lange allee van sphinx-figuren verbonden wer
den. Aan hel voorste plein van het palcis is 
een tempelgebouw zoodanig verbonden, dat des
zclfs pylon op het plein uitkomt. Een tweede 
tempelgebouw ligt ter zijde af in dc nabij
heid van het palcis cn naast hetzelve nog 
een kleiner; het laatste behoort echter naar 
alle waarschijnlijkheid tot den lateien tijd der 
Egyptische bouwkunst, bij Medinel Ahu ligt 
insgelijks een groot paleis (van welks neven
gebouwen later meer). Noordwaarts van het
zelve een bouwval met vele fiagmenten van 
kolossale beelden, van welke twee nog regt-
op zitten; een derzclve is het beroemde 
beeld van MEJÏNON, dat bij het opgaan der 
zon een zonderling geluid liet hooren. Waar
schijnlijk zijn het dc overblijfsels van het in 
dc oudheid vereerde praalgraf van OSYMAN-

D Ï A S . 

Een ander doodcnpaleis ligt by Kurnah. 

Dit gebouw heeft in zijne bouwkunstige za-
mcnstelling cene in het oog vallende eigen
aardigheid. Er zijn namelijk voor het ge
bouw geenc voorhoven en pylons, maar dc 
voorzijde van hetzelve is met cene rij kolommen 
voorzien. Hierbij doen zich evenwel de zijwan
den van het gebouw, zelfs het begin van dei 
voormuur met zijne schuine buitenvlakken, op 
cene wijze voor, dat zulks het aanzien heeft, 
alsof de voormuur gedeeltelijk uitgehouwen, 
cn in plaats daarvan dc kolommen gebragt 
zijn. Ook dc overblijfsels van het gedenk-
tecken te Mcd-Amnlh, hetwelk slechts uit 
eenigc rijen kolommen bestaat, schijnen 
daarmede in verband gestaan tc hebben. Zui
lenrijen , die buitenwaarts uitkomen, schijnen 
echter aan de Egyptische bouwkunst oorspron
kelijk niet eigen geweest tc zijn: de zoo 
ovengenoemde onregelmatige inrigting strekt 
daarvan ten bewijze. 

In het gebergte, ten westen van Mcdinct-
Ahn en Kurnah, vindt m n graven in de rot
sen uitgehouwen, waaiaan dc belangrijkste 
de koninklijke graven in het ontoegankelijke 
rotsdal Biban-el-mal uk zijn. Ten opziglc van 
derzelver bouwkunstige waarde, staan deze 
werken bij de vroeger genoemde verre ten 
achteren. Als onderaardsche grotten missen 
zij alle uitwendige bouwkunst; de toegang, 
die altijd eng, bij wijze eener deur is, heeft 
slechts geringe sieraden. Ook het inwen
dige draagt doorgaans, hoewel uit vele ga
lerijen , voorportalen, zalen cn cellen bestaan
de, het karakter eener ernstige eenvoudig
heid. In de grootcre ruimten zijn pilaren 
als stcunsels van het dak blijven staan; deze 
hebben echter slechts eenen hoogst ecnvoudi-
gen, vierkanten vorm. Zeer merkwaardig is hier 
de omstandigheid, dat meercudeels, bijzonder 
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in dc grootcre ruimte, het dakwerk in den 
vorm van een gewelf uitgehouwen is, en dat 
zelfs in dc hier cn daar aangebragte ver
sieringen der wanden , zulk een bogenvorin 
weder voorkomt. Overigens zijn dc wanden 
der Egyptische rotsgraven rijkelijk met beeld
houw- en schilderwerk voorzien. 

Met de beschouwing der Thcbaansche ge
dcnkteekcns verecnigen wij ccnige dergelijke 
overblijfselen in Beneden-Nubië (tusschen den 
eersten cn tweeden val van den Nyl), die 
van Ipsambul, Derri, Girschch en Sebua, 
daar deze bepaald als werken van datzelfde 
vroege tijdvak te beschouwen zijn, maar te
gelijk een eigenaardig geheel uitmaken. Zij 
zijn geheel of ten decle in de rotsen uitge
houwen ; zonder twijfel praalgraven, of als 
zoodanig aan dc nagedachtenis van aanzien
lijke overledenen toegewijd; wat den aanleg 
aangaat, met de zoo ovengenoemde rotsgra-
vcn tc vergelijken, maar zeer veel verhe
vener gevormd. Ook hierbij zijn gewoonlijk 
de vierkante pilaren aangebragt, terwijl 
dc kolommen slechts als eene zeldzaamc 
uitzondering, in het voorste gedeelte vaneen 
dezer gedcnkteekcns voorkomen. Gewelfde 
zolderingen vindt men hier echter niet, inte
gendeel ontmoet men in plaats daarvan overal 
slechts horizontale vlakken. De grootste be
langstelling verdienen de beide gedenkteekens 
van Ipsambul (of Abussambul), voornamelijk 
het grootste van dezelve, dat aan den grootcn 
RAHSES is toegewijd geweest. Beide gedenk
teekens zijn geheel in de rotsen uitgehouwen. 
Het grootste bestaat, behalve uit eenigc cel
len in den achtergrond., in twee voorkamers, 
van welke dc achterste met vier, en dc voor
ste met acht eenvoudige vierkante pilaren, 
waartegen kolossale beelden rusten, zijn voor

zien. Het kleinere gedenktecken heeft slechts 
ééne voorplaats, met zes pilaren zonder stand
beelden. Eene eenvoudige deur geleidt tot 
de binnenste ruimte. Aan dc zijden cn bo
ven de deur, zijn de buitenste wanden zeer 
indrukwekkend opgesierd. Naast dc deur van 
het grootste gedenktecken zijn namelijk vier 
kolossale zittende beelden van 65 voet hoog 
(staande zouden zij omtrent 83 voet hoog zijn) 
uitgehouwen; het geheel is daarbij in lijst
werk besloten, volgens de vormen der op zich 
zclvcn staande gebouwen. Naast de deur van het 
kleine gedenktecken verheffen zich zes staande 
beelden van kleiner afmetingen dan de vorige. 

Het gedenktecken van Derri, evenzeer ge
heel in de rots gewerkt, is van denzclfdcu 
aanleg, doch heeft geen uiterlijk sieraad 
zoo als de zoo evengenoemden; deszclfs be
werking is overigens tamelijk ruw. — Het 
gedenktecken van Girscheh verecnigt met 
eenen aanleg van dcnzelfden aard, een op 
zich zelf staand voorhof, dat van voren met 
eenen pylon afgesloten is. Het voorhof had, 
behalve twee rijen pilaren met standbeelden 
(zoo als die tevens in dc binnenruimten van 
het gedenktecken voorkomen), eenigc zuilen. 
Dc laatste, als ook dc gezamenlijke standbeel
den, zijn hier echter van eenen zeer zwaren, 
zelfs ruwen vorm, hetwelk men als een ken
merk van eenen zeer Imogen ouderdom be
schouwd heeft. — Aan het gedenktecken van 
Sebua (of Essebua) zijn slechts de cellen in de 
rotsen gewerkt. De voorste ruimte is aange
bouwd, maar het voorportaal, grenzende aan 
dc cellen , is nog als in de rotsen aangelegd 
behandeld, daar het namelijk met pilaren, te
gen welker middelste rij wederom beelden 
leunen, voorzien is; voor het voorportaal is 
ook hier weder een voorhof of pylon. 
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Dc volgende lijn dc belangrijkste gedenk
stukken in Neder-Nubiï, Egypte en de Oa
sen der naburige Lybische Woestijn. 

Als de zuidelijkste moeten allereerst over
blijfselen van tempels genoemd worden. die 
in ccne streek boven de tweede hoofdtak van 
den Nyl liggen, namelijk die van Jesseh en 
Soleb. Dc bouwvallen van laatstgenoemde 
plaats zijn dc belangrijkste cn behooren echter 
tot die voortbrengselen der Egyptische bouw
kunst , welke minder zwaar dan de overige 
zijn daargesteh'. 

Een gedenkstuk te Ammadon (tusschen Der~ 
ri cn Sebua) heeft, aan zijnen later bijgevoeg-
den aanbouw , eene soort van Grieksch-Dori-
schc kolommen inet hicroglyphen. Ten noor
den van Sebua , te Maharraga, bevindt zich 
een gebouw van eenen geheel eigenaardigen 
vorm; het bestaat uit eene rij van kolom
men, omsloten door eenen regthockigen muur, 
zoodat het veel overeenkomst heeft met dc 
Griekschc Ilvpethraal-tempcls, maar de ko
lommen hebben den Egyptischen vorm (zij 
schijnen echter onvoltooid te zijn). Dc daar
op volgende gedenkstukken van Kesseh, Dek-
keh , Danduhr , Kalabsche, Te/ah , Cartas, 
Debut, beantwoorden volgens hunnen aan
leg aan de gewone Egyptische bouwmanicr 
Bijzonder opmcikenswaardig is het groote ge
denkstuk van Kalabsche. Hier bevindt zich 
ook een klein gedenkteeken in de rots ge
werkt, welks hoofdcel door twee kolommen 
van Dorischcn vorm, cn met hieroglyphen 
voorzien, ondersteund wordt. 

In Opper-Egyplc verschijnen, onmiddellijk 
beneden den eersten hoofdtak des Nyls, als 
zeer belangrijke inrigtingen, die op het eiland 
Philae. Zij werden in den tijd der Grieksche 
regenten van Egypte, de PTOLOMECN , gebouwd. 

Twee eigenaardige tempels bevinden zich op 
het eiland Elephantine; derzelver cellen zijn 
namelijk geheel door rijen van pijlers en ko
lommen omgeven, in dier voege , dat aan de 
laagste zijden zich pilaren bevinden , tusschen 
welke twee zuilen (met ronde kapiteelen) 
staan; daarbij is, geheel als eene bijzonder
heid, volstrekt geene hellende neiging der 
buitenzijden van het gebouw aanwezig. Een 
kleinere tempel van eene gewone gedaante te 
Syene. — Eene dubbele tempel van eeneneigen-
aardigen aanleg te Ombos, uit den tijd der 
PTOLOMECN. — Rotsgraven te Silsilis. — Een 
grooter tempelgebouw te Groot-Apol linopolis 
het tegenwoordige Edfu), weder uit den tijd 
der PTOLOMECN. Een kleinere tempel te Eile-
thyia, gelijkende op dien van Elephantine, 
in welks nabijheid zich ook belangrijke rots
graven bevinden. — Twee tempels te Lata-
polis (het tegenwoordige Esneh), de eene 
zwaar en schijnbaar strenger van vorm, de 
andere stellig van lateren tijd. Een insgelijks 
later gebouwde tempel te Contralato, tegen
over Esneh. — Een kleinere tempel te Aphro-
ditopolis (Eddeir). Een eigcndominelijke, 
evenzeer van lateren tijd afkomstige tempel 
te Hermonthis (Erment) enz. 

Hierop volgen de monumenten van Thebe; 
verder noordwaarts de minder belangrijke over
blijfsels van Klein-Apollinopolis (Kous) en 
van Koptas (Kuft). — Voorts een prachtvolle 
tempel te Tenlyris (Denderah), door CLEO

PATRA cn JULIUS CAESAR begonnen, door de 
Romcinschc Keizers voltooid. Zeer eigenaar
dige overblijfsels te Abydos, vermoedelijk een 
praalgraf: verschillende, door muren afgedeel-
dc rijen kolommen, waarnevens eene rij ka
mers met ccne soort van gewelfde zoldering. 
Tc Anleopolis een voor korten tijd ineenge-

33 

storte rij kolommen, wier kapiteelen eene 
schoone, slanke, rietbladcrige versiering heb
ben; zon Ier twijfel wederom van lateren tijd. 
Tc Lycopolis (Syut) vindt men weder graven 
in dc rotsen. 

Van de gedenkteekens in Midden- cn Bcnc-
den-Egypte, die meestal zeer veel uitdruk
king hadden, zijn slechts geringe over
blijfsels behouden. Onder dezelve is slechts 
eene kolommenrij, namelijk te Hermopo-
lis, te noemen, welker vorm (met ronde ka
piteelen) overeenkomst heeft met de The-
baanschc. — Over de pyramiden te Mem
phis is reeds gehandeld; in derzelver omstre
ken zijn ook menigvuldige ondcraardschc 
grafplaatsen, ecnige met kolommen, waaron
der zich weder Grieksch-Dorische bevinden. 
Het landschap aan het meer van Moeris (het 
tegenwoordige Fayoum), dat aan Midden-
Egypte grenst, muntte evenzeer door gedenk
teekens uit, onder welke vooral het Laby
rinth als een zeer zonderling werk voorkwam. 
Het was een praalgraf, bestaande uit vele 
pleinen met kolommen, cn ontelbare vertrek
ken , zalen, gallci ijen cn andere ruimten , deels 
onder, deels boven den grond. Naast hetzelve 
stond ccne pyramide. — In dc Oase (eene 
vruchtbare streek in de woestijn) El-Kargeh 
en El-Dakel, welke oudtijds tc zamen onder 
den naam vandc ytgrootc Oase" bekend waren, 
ten westen van Thebe, bevinden zich ver
schillende bouwvallen in den Egyptischen stijl, 
onder welke vooral dc grootc tempel van El 
Kargeh; andere op de kleine Oase (Elkasr) 
ten noorden van dcnzelvcn. Op dc Ammo-
nische Oase (Siwah) zijn van den beroem
den , doch niet zeer grooten tempel van Am-
mon nog slechts weinige overblijfsels bij Om-
Bcijdah bewaard. Hier bevinden zich ook we-

I. D. 

der gebouwen in Egyptisch-Romeinschcn stijl. 
Zoowel in de talrijke bouwkunstige wer

ken , die als tempels en gedenkteekens een 
meer dichterlijk doel hadden, als in onder* 
nemingen van algemeen nut, onderscheidden 
zich dc oude Egyptenaren. Dit betreft voor
namelijk den waterbouw, die door dc gedu
rige overs'.roomingen van den Nyl noodza
kelijk was. 

Oin van deze rivier het grootst mogelijke 
voordeel tc trekken, cn de nadcelcu, die 
uit dezelve konden voortvloeijen, zoo veel 
doenlijk te verhoeden, zag mei zich tot het 
maken van menigvuldige waterkecringeu ge
noodzaakt. De vruchtbaarmakendc vloeden 
moesten algemeen over het land verspreid, 
en dezelve even zeer doelmatig beperkt 
worden; incn moest de woningen tegen het 
stijgende water beschutten, en tevens een 
gedeelte van hetzelve voor het drooge jaar
getijde behouden. Een zeer uitgebreid stel-
scl van grootcre cn kleinere kanalen, vijvers 
en incren, van dammen, sluizen en brug
gen breidde zich in het vervolg over liet gan-
schc land uit. Het meer Moeris, hetwelk 
men vooronderstelt door mcnschcnhandcn tc 
zijn gegraven, was waarschijnlijk ccne tot 
dit doel dienende bewaarplaats van het wa
ter. Tot regeling der overstroomingen was 
het noodzakelijk, om dc hoogte van den wa
terstand tc meten. Eene inrigting daartoe, 
uit verscheidene, in de rotsachtige oevers uit
gehouwen , trappen bestaande , is op het eiland 
Elephantine bewaard gebleven. Aan deze 
menigvuldige inrigtingen had het land dcszclfs 
grooten bloei tc danken en het verwaarloozen 
dcrzelvc, voornamelijk sedert den lijd dei 
Turkschc overheersching, heeft dcszclfs ver
val ten gevolge gehad. 
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Dc gcdenkteekcns in Oppcr-Nubiti (Meroë) 
zijn over het algemeen van latere dagtcckening 
dan de bovenbeschrevene; cn deels praalgra
ven , deels tempels. De eerste zijn pyramiden 
van betrekkelijk kleinen omvang (dc grootste 
zijn niet boven de 90 voet hoogt, die in tal
rijke groepen bij elkander staan. De belang
rijkste worden in den omtrek der oude stad 
Meroë bijzonder bij het tegenwoordige Assur 
gevonden; andere, insgelijks in groot aantal, 
verder noordwaarts op de plaats van het oude 
Napata, het tegenwoordige Mcrawe, bij den 
berg Berkal. Deze pyramiden onderscheiden 
zich van de Egyptische, behalve door hunne 
kleinere afmetingen, nog door hunnen slanken 
vorm; eene bijzondere zaïncnstelling der hoe
ken en door eigenaardige voorspringende ge
bouwen , welke onder anderen bij die van 
Assur den vorm van kleine pylons hebben. 
In dc [aanwending van deze pylons, die op 
zich zeiven slechts bestemd zijn, om een goed 
gesloten geheel daar tc stellen, cn geenszins 
om tot versiering tc dienen, herkent inen 
eene slecht begrepenc navolging cn eenen late-
ren tijd van ilaaistelling. De voorhoven zijn 
over het algemeen met tongewelven gedekt; 
bij Merawe is zelfs in een enkel geval de punt-
bogcnvnrm aangewend. Een der pyramiden 
tc Assur heeft van binnen eene cel, wier zol
dering mede den vorm van een tongewelf heeft. 
Hier bestaat geen voorgebouw, maar slechts 
cene gewone deur. 

Onder dc tempels zijn vooreerst die van Me
rawe te noemen, over liet algemeen in den stijl 
der grootcre Egyptische gebouwen, maar door 
eigenaardig zwaic cn ten dcele latere vormen 
onderscheiden. In het vooihof van den groot
sten dier tempels hebben de kolommen, of
schoon voor hel overige Egyptisch, slechts 

een klein kapiteel, met den vorm van den 
Grieksch-Dorischen Echinus overeenkomen
de. — Zoo ook zijn er eene menigte tempels 
te Naga, ten zuiden van Assur, aanwe
zig, waarin over het algemeen dc Egypti
sche stijl evenzeer teruggevonden wordt. Een 
dezer gcdenkteckcns echter vertoont cene zeer 
sierlijke omwerking van den Egyptischcn bouw
stijl, naar Romcinschen aard. Het is een on
overdekt portiek, hetwelk cene opene ruimte 
omsluit, zamcngcsteld uit vier kolommen in 
de lengte en breedte, cn die door muren met 
borstweringen aan elkander verbonden zijn, 
waarboven opene vensters, gedeeltelijk boog
vormig en ook in Egyptischen stijl. — Zui
delijk van Baga liggen de gedcnkteekcns van 
Messaurah, uit verschillende, onderling ver
bondene, gebouwen bestaande, waaronder twee 
tempels bijzonder belangrijk zijn. Evenwel is 
derzelver aanleg meer Gricksch dan Egyptisch 
tc noemen; dc nog overgeblevene kolommen 
zijn in eenen zeer smaakvoller! Romeinsch-
Egyptischen stijl bewerkt. Met uitzondering 
der gedenkteckens van Messaurah zijn alle 
bovengenoemde tempels, evenals dc voorpor
talen der pyramiden met beeldhouwwerk in 
den Egyptischcn stijl versierd. 

Eindelijk zijn nog dc gedcnkteekcns van 
A.vnm, ten oosten van Meroë cn nader bij 
dc Arabische golf, te melden. Zij bestaan 
voornamelijk uit een groot aantal Obelisken 
(welke vorm in Meroë niet voorkomt); dezel
ve zijn echter in losscren stijl gebouwd, dan 
de Egyptische, ook zonder hieroglypb.cn; cn 
in plaats daarvan slechts met beeldhouwwerk 
versierd. 

(Het vervolg , over dc Bouwkunst bij de oude 
Volken in het Westchjk-Azie, in hel 3de Stuk.) 

DE STALLEN EN RIJSCHOOL VAN HET HERTOGLIJK PALEIS TE 
WIESRADEN. 

(Allegemcine Bauzeilung vox GÖRC). 

Het was in het jaar 1837, dat door zijne 
Doorluchtigheid, den tocnmaligen Hertog W I L 

H E L M van Nassau, het besluit werd genomen, 
om tc Wiesbaden, de hoofdstad van genoemd 
hertogdom, een gebouw te doen zetten, het
welk zoodanig ingcrigt cn aangelegd zoude wor
den , dat hetzelve des winters voor een kort 
verblijf der hcrtoglijke familie kon dienen. — 
Hetzelve moest midden in het levendigste 
gedeelte der stad, cn op het zuiden liggen, 
hoogst eenvoudig worden daargcsteld; wat dc 
grootte betreft, niet meer dan dc noodige 
ruimte bevatten, cn derhalve meer het karak
ter van een partikulicr woonhuis, dan van 
een paleis voor een regerend vorst hebben. 
Dc hofstoet des Hertog*, de hofbeambten en 
bureaux konden dan, even als voorheen, ver
blijven, in het een uur van Wiesbaden ge
legene slot Bieberich, in eene der fraaiste 
streken van den Rijn, het toenmalige zo
merverblijf van den thans regerenden Hertog. 
Hierdoor kon het gebouw in deszclfs afmetin
gen zeer beperkt worden, terwijl het daar
door ook mogelijk werd, tot het verlangde 
doel cene plaats te gebruiken, welke mid
den in de stad, en in het hoogste gedeelte 
dcrzelvc, bij dc Oude Markt gelegen was, 

en hetwelk men door aankoop van eenigc 
particuliere eigendommen had verkregen. 

Hierop werd dat gedeelte van het palcis 
geplaatst, hetwelk de naar de straat gelegene 
zijde van het terrein inneemt, en op de bij
gevoegde Situatie tcekening met de letters a, 
b, c, d, e , ƒ , g is aangeduid. 

In het daaraanvolgende jaar, nadat dit ge
bouw reeds opgetrokken en onder dak ge
bragt was, kwam het besluit tot rijpheid, 
om de winter-residentie van het hof te ver
leggen naar Wiesbaden, dat reeds sedert vele 
jaren tot hoofdstad was verheven, en beslo
ten , om in het vervolg het zoogenaamde hcr
toglijke huis, door aaukoopen en aaubouwin-
gen, zoodanig te vergrootcn, dat het genoeg
zame ruimte bevatte voor de gansche hof
houding , cn de voor cene hcrtoglijke woning 
benoodigde zalen en vertrekken. Behalve het 
hoofdgebouw zouden eene rijbaan, koetshui
zen, cn een stal voor 56 a 60 paarden ge
bouwd worden. Te dien einde zouden alle, 
aan het reeds daargestelde gedeelte cn het 
daarbij behoorend terrein grenzende, hui
zen cn tuinen, die in het bezit van par
ticulieren waren, worden aangekocht. Door 
onoverkomelijke hindernissen kwamen echter 
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alleen de aan dc oostzijde van het hertog-
lijkc huis gelegene gebouwen met plaatsen cn 
tuinen, in bezit van den Hertog, waardoor 
het bouwterrein, het in de voornoemde situa
tie met dc letters a,b, c, h,i, k,l,m,n,o,p 
aangewezene figuur verkregen heeft. Alle b j 
dit nieuwe terrein ingenomen huizen, wer
den , met uitzondering van het aan dc straat 
uitkomend gedeelte c, h, j , r gesloopt. 
Dit laatste gebouw, voor 20 jaren met geringe 
kosten gezet, wordt reeds sedert ccnige win
ters door het hof bewoond. Wanneer echter 
het nieuwe paleis geheel voltooid cn in ge
bruik is, zal deze oude vleugel waarschijnlijk 
wel voor een gedeelte der hofstoet cn cenigc 
bureaux worden ingcrigt. 

Wegens de zeer bepaalde ruimte van het 
terrein, cn den ongunstigen vorm en omtrek 
van hetzelve, was het noodzakelijk, de ge
bouwen tamelijk digt in een tc dringen, 
de grootte der binnenplaatsen zeer tc beper
ken cn in het algemeen van eenen groot-
schen aanleg bij de vcrdeeling af tc zien; 
evenwel wilde men dc verbinding der afzon
derlijke gedeelten hieraan niet opofferen. 

Dc afdcclingcn , op het plan aangewezen , heb
ben de volgende bestemming. Aan het hoofd
gebouw a, b, c, U, e (aan weerszijde met 
eene overwelfde porie cochère voorzien) slui
ten zich twee rijen overwelfde bogen aan, 
welke weder met eenen overwelfden corridor of 
voorhof B verbonden zijn. Beide dienen om 
door te rijden, en gevoegelijk ouder dak uitliet 
rijtuig te kunnen stappen, als ook tot pleis
terplaats der wachtende rijtuigen, cn tot het 
keeren dezer laatste. Het grootc voorhof B , 
wordt door eenen grooten trap, welke iu het 
gedeelte, getcekend g, is aangebragt, inet 
het hoofdgebouw verbonden. Bovenden over

welfden corridor B is ccne ronde eetzaal, 
welke met een, uit ijzer zamengesteld , en 
met koper gedekt, koepeldak is voorzien, 
cn met dc beide vleugels van het paleis 
vcrecnigd door eene gaanderij, bijna ge
heel uit ijzer en glas vervaardigd cn be
stemd tot het plaatsen van ecnige gewas
sen. Op deze eetzaal volgt in den vleugel 
q, r, s i t de concertzaal met vier ge
zelschapszalen , welke laatste wederom aan 
dc loge des Hcrtogs aansluiten. Onder dc 
concertzaal bevindt zich eene grootc ledige 
ruimte, welke als magazijn tot berging van 
meubelen enz. wordt gebruikt cn hieronder 
zijn de koetshuizen. Naast het gedeelte, waar
in zich dc concertzaal bevindt, ligt des Hcr
togs rijschool t, u, v, tv, welke met het stal-
gebouw tv, x, ij, z bijkans een geheel 
vormt. Het geheele onderste gedeelte van dit 
laatste wordt door de stallen ingenomen, en 
daarboven zijn twee rijen vertrekken voor 
het personeel en dc stalbcnoodigdhcden aan
gebragt. Het gedeelte, begrepen tusschen de 
letters r, r, t, * , uit twee verdiepingen en 
eene tusschen verdieping beslaande, en waar
door het stalgcbouw met dat, waarin de con
cert- en eetzaal zich bevinden, verbonden 
wordt, bevat rcpetiticzalcn voor de hofkapel, 
kamers voor bedienden, zadelkamers, stal-
vertrekken cn trappen. 

Nadat in het algemeen de beweegrede
nen zijn opgesomd, aan welke deze verschil
lende gebouwen hun bestaan tc danken heb
ben, als ook dc gegevens, welke bij het ont
werp op den voorgrond stonden, en dc archi
tecten geleid hebben, kan tot dc meer speci
ale beschrijving van cenige dcclen en der
zelver constructie worden overgegaan, als 
ook tot die van ecnige onderdeden, cn 
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ik geloof daarom met dc stallen en rijbaan 
tc moeten beginnen, daar deze reeds sedert 
twee jaren gebruikt worden, en het hoofd-
of eigenlijke woongebouw nog niet versierd 
cn gemeubeld is, en eerst deszelfs volein
ding tegen het voorjaar van 1842 te ge-
moct ziet. De beschrijving cn plannen daar
van , zoowel als van de overige gebouwen, 
zullen op derzelver tijd volgen. 

D E S T A L L E N . 

(Plaat 3). 

Het ontwerp voor dc hcrtoglijke stalge-
bouwen, op dc situatie met dc letters v, x, 
ij, z, cn door dc teekeningen op plaat 3 na
der gedetailleerd, werd in het jaar 1838 cn 
1839 ten uitvoer gebragt. Een groot ge
deelte van hetzelve staat op eene plaats, 
waar zich op cene diepte van 12 a 16 voet 
(3,45 el a 4,60 el) geen vaste, maar een 
opgehoogde, modderige en met kleine wellen 
doorsneden grond bevindt, cn is op palen 
gebouwd, bij welk werk verscheiden dub
bele pompen aan den gang moesten worden 
gehouden. Deze paalfundcring inocst nog des 
tc zorgvuldiger worden gemaakt, wijl , daarop 
dadelijk voortgcwerkt, het gebouw nog in 
hetzelfde jaar onder dak gebragt, cn dc gc-
hcele onderste ruimten hol cn overwelfd werd. 

Voor deze omslagtigc fundering, welke nog 
door den weeken, zonder afdamming gecnen 
standhoudenden grond, die door het inhcijen 
der palen overal tegelijk in beweging was, mer
kelijk bemoeijclijkt werd, was het grootste 
gedeelte van den zomer bcnoodigd, waardoor 
het werk boven den grond eerst op het laatst 

van November voleindigd cn ouder dak kondc 
gebragt worden. In het voorjaar van 1839 
werden de gewelven, zoo als die op de tee
keningen voorgesteld zijn, uitgevoerd en iri 
den herfst deszelfdcn jaars dc zich daarboven 
bevindende verdieping geheel afgemaakt. Zoo 
als uit den platten grond (fig. 2) te zien is, werd 
de stal geheel overwelfd, cn van binnen door 
25 kolommen van vasten zandsteen onder
steund. De lengte tusschen dc muren of bin
nenwerks gemeten, is 197 voet oude Nas-
sauschc maat (56,64 el) en dc breedte 33'/j voet 
(11,36 cl), zijnde de breedte in drie rijen ar
cades voor 55 paarden, welke twee aan twee 
staan, afgedeeld. Twee groote dubbele deu
ren A geven toegang tot dc plaats in den 
stal, 3 kleinere deuren B voeren naar de 
zadelkamer en rijbaan, 4 andere enkele deu
ren C naar de vocderkamcr D, de sekreten E , 
de trappen F , cn de kleine tooinkamer G 
(door welke laatste ook dc mest kan worden 
weggebragt). Tegenover den ingang, in de 
eindgevel bij H , is een, uit een blok hard
steen bewerkte, en in fig. 3 bij B , op eene 
grooterc schaal getcekende, wclwatcrsbak op-
gcrigt. Elke der standplaatsen voor de paarden 
is, in den dag gen eten, 6 voet (1,72 el) breed, 
en 12 voet (3,45 el) lang. Dc krebben, be
nevens de groote platen onder cn boven de
zelve, welke laatste ter halverwege de ruiven 
reiken, als ook dc onder en bovenregels der 
lanticrbcschottcn, kolommen cn naamschild-
jes zijn van gegoten ijzer. Dc kolommen 
zijn hol, de onder-cn bovcnlcggcrs echter mas
sief gegoten. Bij het profil der onder- en bo
vcnlcggcrs is er op gelet, dat de paarden zich 
het haar niet kunnen afschuren, cn zijn de
zelve voor het inschuiven der eiken bcschot-
dcclcn met groeven cn messingen voorzien, 
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Iii de hardstcciien kolommen en muren van 
gebakken steen, zijn dezelve met lood be
vestigd cn aan dc ijzeren kolommen vastgc-
gotcn. Om de standplaatsen gemakkelijker 
cn beter te kunnen reinigen, cn dezelve 
met water uit tc spoelen, zijn de gegoten 
ijzeren onderregcls n (fig. 3) eenen duim (0,024 
cl) van den grond af aangebragt, en, behalve 
dc ondersteuning aan de uiteinden, nog met 
twee middenstutjes of voetjes p voorzien, 
die in cenen hardstecr.cn neut q vastgegotcn 
zijn. De twee-armige kolomvoct' r is met 
eene moer voorzien, waarin dc verbindings-
staaf past, die de verschillende dcclen der 
kolommen aaneenhoudt, en is verder deze 
voet met sterke schroefdoken s op eene 
hardstcenen plaat / , groot 4 voet (1,15 cl) 
vierkant cn 6 duim (0,144 el) dik, vastge
schroefd, en stevig met gebakken steenen 
oudcrmclseld. Dc krebben v, onder welke 
ter bevordering der zindelijkheid gecne stroo-
hokken aangebragt konden worden, zijn ge
heel glad, en aan de voorzijde met afgeronde 
kanten bewerkt, opdat de paarden hunne 
knieën niet zoo ligt beschadigen cn afschaven 
kunnen. De krebben zijn onderling in de 
lengte met schroeven x, en door schroefbou
ten aan den muur bevestigd. De lantierbcschot-
ten ij, welke eene hoogte van 5 voet (1,44 
cl) verkregen hebben, opdat de paarden el
kander van ter zijde gecne schade kunnen 
toebrengen, bestaan tusschen de gegoten ijze
ren regels, uit !»/« duiins (0,042 el) eiken dcc
len , met groeven en veren vereenigd, welke 
boven het ijzer, waarvan zij oorspronkelijk 
ontworpen waren, zijn verkozen, wijl men 
geloofde , dat de paarden, wanneer zij tegen 
liet koude ijzer aanlagen, ligtelijk verkoud
heden on ziekten konden opdoen; en boven

dien worden gegoten platen door wilde paar
den dikwerf in tweeën geslagen, en kunnen 
deze niet zoo ligt als eiken declcn worden ver
nieuwd. Om de meerdere stevigheid te be
vorderen, worden de onder en bovenregels 
nog met eenen, door het gansche beschot gaan
den, schroefbout z, van '/2 duims (0,012 cl) rond-
ijzer, aan elkander geschroefd. Dc lantier-
wanden zijn daarenboven nog met een hek
werk a, fig. 3, van gesmeed ijzerwerk voor
zien. 

Het hooi wordt niet op de hier te lande 
gebruikelijke wijze uit den stal in dc ruiven 
geworpen, maar, zoo als zulks gewoonlijk in 
Engeland geschiedt, door in den muur ge
maakte zoogenaamde voeder- of hooikokers b 
(fig. 2), dadelijk van den hooizolder in de hooi-
ruiven c (lig. 3), hetwelk het voordeel heeft, 
dat in den stal geen hooi verloren gaat, de
zelve daardoor zindclijkcr blijft, en zoo als 
het bij een ver transport van hooi onvermijde
lijk is , dat het zich daarin bevindende hooi-
zaad, als het krachtigste en voedzaamste, niet 
verloren gaat. Bovendien heeft deze wijze 
van voederen het voordeel, dat zij dit werk 
veel gemakkelijker maakt, omdat het regel
matiger en schielijker kan worden bewerk
stelligd. De hooikokers zijn, opdat het naar 
Engelschc wijze geperste en gesneden hooi 
te beter kan doorvallen, met leem zoo glad 
mogelijk aangestreken. Het volrapen en be
pleisteren dezer kanalen met kalk kan niet 
worden aanbevolen, daar de naar beneden val
lende kalkstofvoor de paarden nadceligis. Dc 
hooikokers zijn boven op den hooizolder met 
luiken voorzien, opdat dc paarden geenen, 
voor hen zoo nadccligcn, togt vatten, en de 
staldamp niet in het hooi trekke. Deze inrig
ting is uit a (fig. 3) duidelijk tc zien. 
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Rondom den hooizolder S (fig. 3) zclven 
loopt een zoogenaamde voedergang F , welke 
door een latwerk L van dc eerste wordt af
gesloten. Dc hooiruiven c (fig. 3), van eene 
bolvormige gedaante, en van gesmeed ijzer 
gemaakt, springen slechts weinig voor den muur 
uit, opdat de paarden, wanneer zij, gelijk dik
werf geschiedt, den kop snel in dc hoogte 
rigten, zich niet kunnen kwetsen , cn het hooi 
en zaad, hetwelk bij het vreten er doorvalt, 
niet op de manen zou komen. Dc zamenstel
ling der hooikokers wordt mede in fig. 3 voor
gesteld. 

Aangaande dc voedering blijft nog op tc 
merken, dat de haver door den koker g (fig. 
2), wijd 9duim, (0,216 el), dadelijk van den 
haverzoldcr, welke zich naast den hooizolder 
in het middengebouw (situatie r, r, z, z,) 
bevindt, in de haverkist der voederkamer D 
(fig. 2) geworpen, en van daar wordt wegge
dragen. Opdat het hooi op den zolder, des 
gevorderd, nog droogen cn uitwasemen zou
de, zijn op dezelve groote luchtkokers van 
zink aangebragt. 

De zich twee aan twee onder de stalven-
sters bevindende naambordjes N (fig. 5) zijn 
mede van gegoten ijzer, cn met schroeven 
aan den muur bevestigd. Die gedeelten dcr-
zclvc, waar de naam op staat, zijn van blik, 
en worden, wijl zij meermalen verwisselen, 
slechts zeer ligt op de versierde schilden vast
geschroefd. 

De standplaatsen zijn, om het goede aan
zien der paarden te vermeerderen, van de 
goot af, cenigziri8 hooger aangelegd en heb
ben over eene lengte van 11 voet (3,16) 3'/a duim 
(0,084 el) afhelling; waardoor de pis en het 
water, waarmede geschrobd is , gevoegelijk kan 
alloopcn. Om dezelfde reden heeft dc mid

den-doorgang eene tonrondte van 3 duim 
(0,072 el). 

Dc goten, kantstccnen der standplaatsen, 
en dc in het midden van den gang aangebragte 
rooslcrstcenen zijn allen van zeer vasten rooden 
zandsteen uit dc steengroeven boven Aschaffen-
burg aan den Main; dc overige vakken van den 
grond zijn met cene asphaltlaag van 1 duim 
(0,024 el) dik bedekt. Men heeft namelijk , 
om het inzinken van sommige gedeelten van 
den stal vloer op den weeken en slappen grond 
voor te komen , een 3 duim (0,072 el) dikke be-
tonlaag o (fig. 3) gelegd van puin van gebakken 
steen, gezifte kiezelaarde , kalk en een weinig 
tras, en hierop dc standplaatsen nog boven
dien met twee platte lagen hard gebakken 
steenen, dik 2'/i duim (0,006 el), in tras voorzien, 
doch den middclsten gang alleenlijk met cene rol 
gelijk gemaakt, cn daarop de asphaltlaag van 
1 duim (0,024 cl) dik gelegd. Hiertoe werd 
asphalt uit de groeven van Val de Travers, 
in het vorstendom Neufschatel, gebezigd, en 
hetzelve met niet al te fijne kiezelaarde, van 
twee tot drie lijnen (een halve Ned. duim) dik, 
vermengd. Tot nu toe heeft deze bevloering, 
na een tweejarig gebruik zich bijzonder goed 
gehouden, en is er nog nergens eene bescha
diging of sterke afslijting te bemerken. A l 
hoewel het water tot het schoonspoclcn van 
den stal, met emmers vol, over denzclven wordt 
heengeworpen, zoo is dezelve toch dadelijk 
weder droog, daarbij zeer zindelijk, en dewijl de 
onreinigheden er niet kunnen indringen, maar 
dadelijk wcgloopcn, heerscht aldaar nimmer 
eene bedorvcne lucht. Ook is de asphalt 
voor de hoeven der paarden, door zijne vcer-
krachtigheid , niet nadeclig. In het algemeen 
wordt nog aangemerkt, dat deze bevloering 
niet weinig tot de gezondheid cn het goede 
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uiterlijk der paarden bijdraagt. De ondervin
ding heeft daarenboven nog geleerd, dat de
zelve ook op den duur goedkoopcr is, dan 
die met eiken stolpen, welke in eenen stal, 
die veel gebruikt wordt, alle jaren moet 
worden vernieuwd, wanneer men in aan
merking neemt, dat dc gemetselde vloer on
der den asphalt onverslijtbaar is. Hierbij komt 
nog, dat de paarden op den met grof zand 
vermengden asphalt niet zoo ligt uitglijden, 
als op elke andere bevloering van steen of 
hout, en de noodige reparatiën in korten tijd 
kunnen worden bewerkstelligd.' Opdat de 
asphalt zich met dc hardsteenen platen be
hoorlijk zoude kunnen verbinden, zijn overal 
sponningen van 1 duim (0,24 El) breed, en 
1 duim (0,24 El) diep, in dc stecnen gehakt, 
welke volkomen aan het doel hebben beant
woord. 

Uit de hardsteenen goot I (fig. 3) , waarin 
om de vierde standplaats een gegoten ijzeren 
rooster is aangebragt, worden de onreinhe
den en het water , door gegotene ijzeren zijka-
nalenfc (fig. 3), wijd 8 duim (0,192 cl), in een in 
het midden van den stal liggend hoofdkanaal /, 
wijd 15 duim (0,36 el), mede van gegoten ijzer, 
afgeleid. Door dit hoofdkanaal loopt het over
tollige water der bron weg, waardoor hetzelve 
op den duur wordt gereinigd cn uitgespoeld. 
In het midden der lengte bevindt zich een 
zoogenaamde stinkbak, waarin dc grootste on
reinheden uit het kanaal verzameld worden. 

Om de vloeistoffen beter te doen alloopcn, 
als ook opdat geen ongedierte door dezelve 
naar binnen zoude kunnen komen, werden 
alle kanalen, zoo als reeds is aangemerkt, 
rond, en van gegoten ijzer vervaardigd. Dit , 
benevens al het overige gegoten werk in tie 
verschillende gebouwen, als ook de wateraf

leidingen, welke laatste een gewigt van meer 
dan 3000 centenaars bedragen, werden door 
dc Hccrcn ANSELM LOSSE cn ZOON , bezitters 
van ijzergieterijen in het Nassauschc, op dc 
Michelbacher cn Emcrshauscr smclterijcn ge
goten. Het ijzerwerk is over het algemeen 
zindelijk gegoten, cn de kwaliteit is zeer vol
doende bevonden. 

Tot verversching der lucht cn het verkrij
gen van den benoodigden doortogt in de stallen 
zijn de volgende maatregelen genomen: de 
van plat ijzer vervaardigde vensters zijn met 
opengaande raampjes voorzien, welke in tap
pen draaijen, en door ccne over eene rol 
loopende lijn geopend en gesloten worden. 
Deze raampjes zijn aan ijzeren plaatjes, onder 
welke zich mastik bevindt, met moeren vast
geschroefd. Het van de ramen afloopendc 
water wordt door afzonderlijk aangebragte ijze
ren gootjes, over de vensterbank heen, naar 
buiten afgevoerd. Bovendien kan dc lucht 
nog door dc hooikokers verfrischt worden. 
Deze kanalen hebben namelijk kapjes v (fig. 
3), welke boven het dak uitkomen, de hooi
kokers met de buitenlucht in aanraking bren
gen cn met klappen ij kunnen worden afge
sloten. Is des zomers de lucht in den stal be-
naauwd, of dringt dc stallucht in de hooi
kokers, en men opent dan de luiken ij, zoo 
ontstaat er eene sterke circulatie van lucht. 
Eindelijk nog zijn cr boven dc ramen, digt 
onder het midden van het gewelf. kleine trech
tervormige luchtgaten d (fig. 3) van dun zink, 
aan de binnenzijde 2 duim (0,048 el), aan de 
buitenzijde 4 duim (0,096 el) in het vierkant, 
en met eenen rooster voorzien, aangebragt, om 
voor te komen, dat het pleisterwerk door 
dc sterke uitwaseming der paarden niet aan
slaat of uitvalt. Hoe klein deze luchtgaten 
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ook zijn, zoo voldoen zij evenwel geheel aan 
dc verwachting, daar na tweejarig gebruik het 
pleisterwerk van het gewelf nog nieuw schijnt. 
De trechtervormige gedaante, welke deze lucht
gaten hebben, dient daarvoor, dat het vocht, 
hetwelk zich des winters aan de zinken ko
kers hecht, beter naar buiten zou kunnen 
afloopen, en langs een aldaar aangebragt tuitje 
afdroppelen. 

Daar in dezen stal zeer kostbare paarden 
staan, die togt noch koude kunnen verdragen, 
worden des winters alle deuren met voorhang
sels cn stroomatrassen, en de vensters, zoowel 
tegen de groote koude, als tegen de grootc 
hitte, met dubbele tarnen voorzien, waar
door het gewenschtc oogmerk volkomen be
reikt wordt. Aan dc wanden cn kolommen gaf 
men eene lichte steengrocne kleur; al het 
ijzerwerk, nadat het eerst gemenied was, werd 
groenachtig brons, cn het houtwerk der lan-
tierwand?n en deuren vaalgeel, overeenko
mende met eikenhout, geverwd; dc gewelven 
zijn zeer wit gepleisterd. De stal heeft door 
deze bij elkander passende, duurzame kleuren 
een rustig cn tevens vrolijk, aan dc bestem
ming beantwoordend, uitzigt. Boven den stal 
bevinden zich, gelijk reeds gezegd is, de wo
ningen voor het stalpersoneel, alsook ccne grootc 
zadelkamer, cn genoegzame ruimte voor ve
lerlei stalbenoodigdhedcn, welke door muren 
van regelwerk, met gebakken stecnen volge-
metseld, afgescheiden zijn. 

A l het metselwerk onder den grond is opge
trokken, van zeer vasten met kwarts vermengden 
leisteen; boven den grond echter van goede 
gebakken stecnen, en later gepleisterd. 

Het uiterlijke aanzien van dit gebouw is zeer 
eenvoudig, zonder aanspraak op schoonheid , 
cu overeenkomende met deszelfs bestemming 
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cn do zamcnstclling van het inwendige; dc uit
voering is echter zeer zorgvuldig cn solide, en 
van binnen zelfs sierlijk. 

De zeer eenvoudige kap bestaat uit eene óp 
een kantcelbalk of blokkeel rustende spant, en 
wordt in de breedte door eenen kapbalk, welke 
den bovensten driehoek formeert, cn in dc leng
te door gordingen, aaneengehouden. Dc spanten 
vormen met de koppelbalkjcs en korte stijlen 
kleine driehoeken. Alle verbanden zijn, daar 
zij elkander kruisscn, deels gespijkerd, deels 
vastgeschroefd, cn dc doorloopendc gordingen 
met bouten aan dc stijlen en kapbalken genoeg
zaam vereenigd. 

Dc zoogenaamde Russische schoorstcencn, 
die door dc hooizolders heengaan, heeft men, 
ter meerdere beveiliging voor brand, nog met 
eenen daar omheen gcmctseldcn mantel van ge
bakken steen voorzien, die rondom 6 duim 
(0,144 El) daarvan verwijderd is, zijnde dus 
daardoor alle gevaar weggenomen. 

De ruimte onder het dak wordt door twaalf 
liggende van ijzer zamcngestclde dakvensters, 
welke met getande ijzeren stangen kunnen 
worden opengezet, volkomen verlicht. 

Boven op dc nok, zoowel van dit, als van 
dc overige daken, is een loopgang, breed 21 
duim (0,504 El), uit 2 duims (0,048 El) dcclen 
zamengesteld, en met koper beslagen, om bij 
gevaar van brand overal tc kunnen komen, en 
de dak-bedekking op alle plaatsen te kunnen 
nazien. Het aan dc eene zijde aangebragte 
gesmede ijzeren hekwerk, stelt tevens dc blik-
scm-afleiding daar. 

6 
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D E R I J S C H O O L . 

Plant 4. 

Onmiddelijk met de stallen , staat de gelijk
tijdig gebouwde cn voleindigde rijschool in 
verband. Twee deuren x (fig. 3), ieder van 
5 voet (1,44 el) breed, verbinden dezelve 
aan elkander. In figuur 1 , 2 cn 3 is dc plat
te grond, doorsnede, cn een profil over de 
lengte aangeduid. De rijschool is, van binncn-
gemetcn, 132 voet (37,95 cl) lang, 60 voet 
(17,25 cl) breed, cn tot onder de nok 60 voet 
(17,25 cl) hoog. Van de lengte wordt 12 
voet (3,45 el) door het zoogenaamde voor-
mim o, fig. 1, ingenomen. Hetzelve bestaat 
uit eene verhevenheid van eikenhout, 2 voet 
(0,575 el) breed en hoog, met twee trapjes 
voorzien, die tot op- cn afstijgen dienen, be
nevens eene zich daarachter bevindende ruim
te van 10 voet (2,875 cl) breed, met een eiken" 
houten parket belegd, welke bestemd is voor 
dc personen, die niet rijden, of van het rijden 
uitrusten. Tegen den muur achter dit zooge
naamde voorruim , is een schoorsteen y (fig. 3), 
waai bij des winters de rijders zich kunnen 
verwal men. 

Boven dezelve is cene marmeicn tafel ge
plaatst. Aan beide zijden van den schoorsteen be
vinden zich groote spiegels, opdat dc rijders 
hunne houding op het paard kunnen zien. 
Ook zijn cr knoppen aangebragt, tot het op
hangen der toornen enz. Aan den tegenover
gestelde!! gevel zijn twee deuren, die naar de 
trappen der loges en galerijen voeren, en in 
dc lange zijde, naar het zuiden, zijn cene klei
ne en eene grootcre deur aangebragt. Langs 
drie zijden van den muur loopt eene eikenhou
ten bekleeding ; , (fig. 1 en 2), hoogöV» voet 

(1,87 cl), en 9 duim (0,216 el) achterover 
hellende, ter voorkoming van hel aandrukken 
van de voeten der rijders tegen den muur. 
Aan drie zijden der rijbaan bevindt zich, der
tien voet van den grond, eene, op gegoten ijze
ren consoles rustende, galerij, die met een 
eikenhouten vloer, cn eene rijkversierde gc-
golcne ijzeren balustrade voorzien, en voor 
de toeschouwers bestemd is. Deze galerij, waar
van de consoles cn balustrade in fig. 4 en 5 
op cene grootcre schaal zijn afgebeeld, is van 
dc zijde, waar zich het groote ronde raam be
vindt, door twee groote deuren T (fig. 2, 3) en 
van dc zijde van den stal door eene verborgene 
deur X (fig. 3) toegankelijk. Aan de zijde van 
den stal bevindt zich cene tweede galerij^ (fig. 
3) voor het orchest, en aan de andere zijde te
genover den stal en het zoogenaamde voorruim 
bevindt zich op gelijke hoogte met de galerij 
dc hcrtoglijke loge L , (fig. 1, 2 cn 3). Deze 
loge naar de zijde der rijschool, tusschen de 
ramen met pilasters versierd, wordt door eenen 
trap rhet dc concertzaal in dc hcrtoglijke wo
ning verbonden. Onder deze vorstelijke loge 
is eene tweede; beide worden door kagchels 
verwarmd. Boven de eersle is een groot 
halfcirkelvormig raam F (fig. 2), 32 voet 
(9,20 el) in middellijn houdende, aange
bragt, hetwelk geheel van ijzer is zamenge-
steld. Aan beide zijden van dit raam bevin
den zich uitbouwingen, welke eenen trap en 
eene kamer bevatten, cn door een met asphalt 
gedekt vlak dak, aan de rijschool verbonden 
zijn. . 

Door het groote ronde raam en twee rijen 
ramen op de lange zijden wordt het binnenruim 
volmaakt verlicht. Dc kap uit cene menigte 
schoren bestaande, die onderling verschei
dene driehoeken vormen, is overal, waar de 

verschillende dcclen over elkander gekeept 
zijn, vastgeschroefd cn in de lengte door gor
dingen verbonden. Daar dc kap niet betim
merd , maar geheel zigtbaar is gebleven, 
werd dezelve zorgvuldig bewerkt en opge-
schaafd, de kanten allen gevlakt, cn met roo-
dc lijnen op eenen gelen grond aan alle zigtbarc 
kanten beschilderd. De, uit zindelijke cn af
geschaafde dcclen bestaande , van onderen zigt
barc , dakbeschicting is ligt blaauw geverwd, 
en met een tweede dak van gewone dakdcc-
len, waarop de lei jen liggen, voorzien. Iedere 
kapspant rust, door middel van twee korte 
eikenhouten stijlen, op met beeldhouwwerk 
versierde draagstccnen o (fig. 1 , 2 en 3). Bo
vendien rust het dakwerk door horizontaal 
liggende balken m, n (fig. 2 en 3) op twee 
over het middelwerk gelegde muurplaten van 
eikenhout. Hoe omslagtig de uitvoering dezer 
bekapping in den beginne ook scheen tc zijn, 
zoo ging dezelve echter gemakkelijk cn spoe
dig van de hand, daar tclkenreizc cene spant 
op den grond geheel ineen gelegd, verbon
den cn daarna met takels, door middel van 
cene op rollen geplaatste machine, op deszclfs 
plaats gebragt werd. 

Op deze wijze werden eiken dag twee zulke 
dakspanten opgeheschen, hetgeen alleen konde 
plaats hebben, doordien dezelve zeer goed waren 
bearbeid en juist tusschen de beide lange mu
ren pasten. 

Daar dc paarden, voornamelijk des winters, 
bij het rijden sterk uitdampen, cn de rijbaan 
dikwijls des avonds sterk verlicht cn met vele 
paarden bereden wordt, was het noodig, be
halve dc even als in den stal opengaande rui
ten der ramen, nog zes luchtluiken van 3 voet 
(0,86 el) vierkant in het dak aan te brengen, 
welke, wanneer zij gesloten worden, vauonde-
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ren niet zigtbaar zijn cn gemakkelijk van den 
loopgang op het dak kunnen worden geopend. 
Dc wanden hebben eene roodachtige steen-
kleur , welke zeer goed past bij dc gele 
kleur van het houtwerk. A l het ijzerwerk is 
groenachtig brons geverwd en inet echt brons 
gehoogd; alle eikenhouten deuren cn vens
ters zijn viermalen met olicverw geschilderd. 
Het zigtbarc dakwerk, de rijkversierde galerij, 
het groote ronde raam cn dc fraaijc loge doen 
veel effect, cn geven een schoon aanzien; hoe 
wel bij den aanleg meest het doel voor oogen 
is gehouden, en men nergens onnutte versie
ring heeft gezocht. 

De grond der rijbaan is op gelijke wijze als 
de dorschvloeren, met cene 5 a 6 duim (Oil2 
è 0,144 cl) dikke, vast gestampte laag van 
leem, hamerslag cn gestampt steengruis voor
zien, en daarna ter hoogte van 8 duim (0,192 
cl) met rivierzand, behoorlijk van slijk gezui
verd, aangevuld. 

Hoewel hier de grond, tot het funderen van 
dit gebouw, zich even ongunstig voordeed, 
als bij het bouwen van den stal, kon echter, 
wegens gebrek aan tijd, aldaar gecne bcheijing 
plaats hebben. Men liet daarom in de plaats 
daarvan, nadat dc grond behoorlijk gelijk 
gemaakt was cene betoulaag van 15 duim 
(0,36 cl) dik en 7 voet (2,01 el) breed be-
reiden, en daarop op de gewone wijze de fun
damenten gelijkmatig, dat is doorgaande op 
dezelfde hoogte, optrekken. Deze wijze van 
funderen is volkomen sterk en doelmatig be
vonden en heeft nergens nadeclig gewerkt. 

Het uiterlijke is even zoo eenvoudig ge
houden, als dat van den stal, en zijnde vor
men geheel door de wijze van zamcustclling 
ontstaan, zonder dat noch hier, noch aan den 
stal ecuige stijl hoegenaamd in acht genomen 
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werd. Het geheel is tot in dc details zorg- tweejarige ondervinding, volkomen aan zijne 
vuldig bewerkt, en het gebouw heeft, na eene bestemming beantwoord. 

Wiesbaden, December 1841. 

DE RESTAURATIE DER NIEUWE KERK TE AMSTERDAM. 

Wanneer men in aanmerking neemt, hoe 
weinig publieke gebouwen Ncèrlands hoofdstad 
bezit, welke, uit verschillende gezigtspunten 
beschouwd, van de beschaving en het kunst
gevoel der natie getuigen, dan is het 
hoogst betreurenswaardig, wanneer men nog 
dat weinige, door gevoelloozc handen ziet 
bederven. Men is namelijk bezig, dc nieu
we kerk alhier eene witte beklecding van 
kalk en andere stoffen tc geven, waardoor zj 
het voorkomen verkrijgt van eene oude schoone, 
versierd met den wuften opschik der jeugd. 
Wanneer men zich het vroegere voorkomen 
van het gebouw herinnert, waarvan dc ba
lustrade der gepleisterde zijde nog een flaauw 
denkbeeld geeft, dan behoeft men waarlijk 
weinig gevoel voor het schoone en doelmatige 
tc bezitten, om tc erkennen, dat ccne dusda
nige herstelling aan dit gebouw niet voegt, 
en het schelle cn harde van dc witte be
pleistering, in tegenstelling met de schoone 
kleur van ons eenig palcis , zoo aanstootclijk is, 
dat die bepleistering ook tevens de harmonie 
beneemt, welke er vroeger tusschen de bei
de gebouwen , van zulke verschillende stijlen 
bestond, cn die hoofdzakelijk aan de oude 
klrurvan den slecn moest toegeschreven worden. 

Ook ware het ligtelijk te begrijpen geweest, 
dat het costuum der tegenwoordige gebouwen 
met dat der middeleeuwen niet te verecnigen 
is, zonder den grootsten wansmaak aan den 
dag te leggen. Men herkent hier de tijden 
van gevoelloosheid voor de schoonheden van 
vroegere eeuwen, en het is te vrcezen, dat 
men, door het momenteel goedkoope dezer 
herstellingswijze uitgelokt, zulke slechte voor
beelden ter navolging waardig keurt, waar
door men inderdaad dc kunstgewrochten ont
siert, cn alle kunstgevoelen waardigheid vernie
tigt, behalve nog, dat men het doel mist, het
welk in dergelijke gevallen op den voorgrond 
en slechts alléén op den voorgrond gesteld 
wordt: namelijk om met weinige kosten te 
herstellen, wat de tijd beschadigd heeft aan 
zulke gebouwen, die nog tot dc eene of an
dere bestemming kunnen of moeten dienen. 
Vermeent men door dc bepleistering goedkoop 
te herstellen, dan bedriegt men zich naar on
ze meening zeer; want voor het inwendige 
der gebouwen moge dc bepleistering eene duur
zame kleurhoudendc versiering opleveren, 
aan het uitwendige is zulks tot heden nergens 
het geval geweest, zelfs niet op die gebou
wen, wc'ke in beter klimaat uit betere ma

terialen waren zamengesteld, dan die, van 
welke men zich dikwijls bedienen moet; welke 
specie men ook hier te lande uitwendig en 
zelfs op drooge muren ter bepleistering heeft 
aangebragt, tegen den invloed en de verande
ringen der luchtsgestcldheid, is zij slechts voor 
korten tijd bestand gebleven. De bepleiste
ringen in het algemeen vcreischen eene groote 
oplettendheid en gedurige herstellingen van 
gedeelten, of wel van het gehecle vak , waarop 
zij aangebragt zijn, en de muren verkrijgen 
spoedig een veelkleurig, vlakkcrig cn wanstal-
lig aanzien, wanneer men zich slechts verge
noegt met het herstellen der beschadigde dee-
len. De bepleistering stelt ook nog het gebouw 
zelf aan spoediger vernietiging bloot, wijl het 
verband der specie met zich zelve, cn het 
muurwerk door den invloed van het weder, 
door de vochtigheid der muren , of door de 
slechte bereiding weldra ophoudt te bestaan; 
blijvende alsdan op den muur eene aard- of 
kalkachtige korst, welke de vochtigheid der 
lucht inzuigt, cn zelfs solide en vroeger drooge 
metselwerken voor altijd kan bederven. Deze 
door speculatie of winzucht gedrevene, cn 
uitwendig ondoelmatig toegepaste uitvinding, 
werkt niet alleen nadcclig op het organieke 
van het gebouw, maar kan hoogstens 5, 10 
tot 20 jaren bestand blijven, want als dan 
is de bepleistering verteerd, zij valt af, 
wordt opgelapt, en weder opgelapt; cn , omdat 
de kleur der herstelde deelen met de oude 
niet overeenkomt, is men verpligt, den ge-
heelen muur te overpleisteren, doch vooraf 
ook dc oude verteerde vochtige specie af te 
schrappen; want pleistert men over dezelve 
heen, dan werkt de vochtigheid der oude spe
cie (hoe gering die ook zij), de nieuwe er spoe
dig af, en benadeelt ook dikwijls het verband 

van den muur zelvcn. Dc gchcclc vernieu
wing moet dus, naar gelang der meer of min
dere deugdzaamheid van dc specie of der za
mcnstclling van het muurwerk, om dc 5, 10 
k 20 jaren geschieden. In dien tusschentijd 
heeft men reeds vele uitgaven gedaan voor ge
durig noodige herstellingen; het gebouw en 
deszclfs onderhoud komt dus duurder tc staan', 
dan wanneer men dc muren aanvankelijk van 
deugdzame , gehouwen of gebakken steen, sier
lijk cn schoon bewerkt, had laten bouwen. 
Zulke bezuinigingen zijn strijdig met het ware 
belang, cn behoorden op publieke gebouwen, 
welke toch met gecne speculatieve inzigten 
zijn daargesteld, niet toegepast tc worden. 

Wat nu de specie betreft, die men aan dc 
kerk gebezigd heeft, zoo willen wij voor een 
oogenblik aannemen, dat zij duurzaam en 
kleurhoudcnd is; dat dezelve op andere ge
bouwen reeds gedurende 12 a 14 jaren 
gehouden heeft; dan zijn dit nog gecne re
denen, om dezelve op publieke gebouwen toe 
te passen. Ja, het zijn juist die cigeuschappen, 
welke ons gevaarlijk voorkomen, wanneer men 
deze specie op beschadigde, doorgaans voch
tige metselwerken aanbrengt; want heeft de 
vochtigheid op het pleister gecne nadeelige 
uitwerking, dan moet zij zich inwendig eenen 
uitgang banei, en kan men genoodzaakt wor
den , nieuwe uitgaven te doen voor de her
stelling van inwendig door vochtigheid 
beschadigde of ontsierde constructiën, cn 
waarbij men zeker niet veel beter zal te werk 
gaan, dan nu uitwendig plaats heeft. Het zijn 
dus ook de goede hoedanigheden dezer spe
cie, welke het gebouw uit- cn inwendig alle 
karakter cn schoonheid kunnen doen verlie
zen cn deszclfs ondergang meer nabij bren
gen. 
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Bij woonhuizen cn partikulierc gebouwen 
is het dikwijls moeijclijk, zulke herstellingen 
te vermijden, wijl zij meermalen van bestem
ming veranderen, hetgeen gedeeltelijke af
braak en vernieuwing te weeg brengt, cn 
het niet altijd mogelijk is, dc herstelde met
selwerken met dc oude tc doen overeenko
men; bovendien moet men hier, en ook bij het 
bouwen van nieuwe huizen, de speculatieve 
inzigtcn der bouwheeren volgen, waarbij de 
duurzaamheid veelal niet, maar de grootste 
spaarzaamheid wel behoort in acht genomen 
te worden , cn hieraan ook schrijven wij het 
toe, dat men deze bepleisteringen thans me-
nigvuldiger dan vroeger en zelfs op nieuwe 
constructiën ziet aanbrengen In zulke ge
vallen kan men van deze specie met zeer 
veel vrucht gebruik maken; men kan dezelve 
ook nog, des gevorderd, bij landhuizen, over
dekte galerijen, enz. de voorkeur boven an
dere geven. Het zoude ons te ver leiden, 
al de uitzonderende gevallen op tc geven, 
waarin men de pleister uitwendig, hoewel met 
omzigtiglieid, gebruiken kan, doch wij mec-
nen dezelve voor publieke gebouwen, om bo
vengemelde redenen, tc moeten afkeuren. 

Ook nog uit hoogerc bouwkundige gezigts-
punten beschouwd , is de pleister eene slech
te uitwendige versiering, omdat zij vooreerst 
veelal dient tot dekking eener gebrekkige 
zamcnstclling. Zij kan nimmer als bouwkun
dige versiering uit de goede constructie voort-
vloeijcn, en geen integrerend deel derzelvc 
uitmaken. Door het boven aangevoerde, cn 
door dc onderscheidene voorbeelden hier cn 
elders gegeven, wordt ook genoegzaam bewe
zen, dat zij den naam van versiering niet 
waardig is , en onvermogend om een ophanden 
zijnde verval te voorkomen. 

Verder vermeent men dikwijls door bepleis
tering den eenen of anderen kostbaren of 
duurzamen steen voor te stellen; zulks kan 
voor korten tijd gelukken, doch spoedig houdt 
de gezochte begoocheling op, cn zij moge aan
vankelijk een' zweem van sierlijkheid bezit
ten , wanstaltig en bespottelijk wordt zij . 
wanneer het masker valt cn de gebakken 
steen of wel het hout van achter den hard
steen of het marmer te voorschijn komt. Dc 
schilderkunst kan bedriegerijen van dien aard 
toelaten, en het kan den schilder tot roem ver
strekken, die deze kunst van nabootsing zoo 
ver weet te brengen, dat dc verw natuurlijk 
vlcesch of wezenlijke stoffen schijnt voor te 
stellen; doch de bouwkunstenaar moet we
zenlijke cn duurzame materialen gebruiken, 
cn nimmer zoeken te misleiden, wijl zij der 
veiligheid nadeelig is , de kunst doet verval
len , en hem zeiven tot schande kan verstrek
ken In zulke constructiën ligt ook dc oor
zaak van het steeds spoediger cn toenemend 
verval dier tegenwoordige gebouwen; cn be
halve dat zij den kunstzin van het publick 
verminderen, verdienen zij ook werkelijk de 
hoogachting niet, welke aandc oude construc
tiën cn gebouwen zoo regtmatig gegeven wordt. 

Na deze uitwijding over het pleisteren ach
ten wij het noodig te doen opmerken, dat het 
onze bedoeling hier niet is, den bouwkundi
ge , welke met de herstelling der kerk belast 
is, tc kritiseren; omdat gewoonlijk de bouw
kunstenaars hier, cn ook wel elders, beschouwd 
worden als in dienst tc staan, even als de werk
man. De baas kan zich met laatstgenoemden 
verstaan, omdat beide bekwaam kunnen 
zijn iu hun vak, doch bouwkundige kennis 
kan men van de besturen niet, en van die 
der kerken minstens, verwachten, cn daar die 
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besturen dc gelden ter verbouwing behecren, 
zoo vermecnen zij ook ten aanzien van den 
bouw zeiven wetgevende stem te mogen hou
den , cn het vermogen van het geld is zoo 
groot, «lat dc bouwkundige dikwijls tegen be
ter weten cn gevoelen verpligt is tc handelen. 
Hoe heeren bestuurders nu bouwen, blijkt 
uit dc winkels en kasten, welke de schoon
ste gebouwen omringen , en waardoor zij zoo
danig ontsierd zijn, dat men met moeite dc 
oude schoonheden terugvindt of ontdekt, of 
wel, dat dezelve daardoor allen luister cn aan
zien verloren hebben, terwijl zij bovendien 
ook nog aan menig gevaar van verbranding 
zijn blootgesteld. 

Ten slotte willen wij hier ons gevoelen over 
eene betere restauratic der Niewe Kerk niet 
schuldig blijven. Ieder bouwkundige zal uit 
het bovenstaande onze mecning daaromtrent 
wel begrepen hebben, doch wij achten de 
restauratiën in het algemeen van te hoog ge-
wigt, om niet in ccnige nadere ophelderingen 
te treden. Dc beste wijze van herstellen is 
de beschadigde, doch overigens goede con
structie met nieuwe materialen van dezelfde 
soort.cn op dezelfde wijze verbonden, tc ver
vangen; hiertoe maakt men alvorens dc noo
dige naauwkcurigc opmetingen, afbeeldingen, 
afgietsels, enz. Mogt de decoratie geheel ver
loren zijn geraakt, dan vcreischt eene restau
ratie ook het verzamelen cn bestuderen der 
van het gebouw voorhanden zijnde afbeeldin
gen en beschrijvingen, cn tevens eene verge
lijking met en bestudering der gebouwen van 
gelijken tijd en stijl. De nieuwe kleur, wel
ke het gebouw alsdan verkrijgt, zoekt men, 

zoo als zulks buitenslands dikwijls geschiedt, 
door eene zekere behandeling weg tc ne
men, zoodanig, dat het oude aanzien we
der zoo veel mogelijk verkregen wordt, 
vooral, wanneer het schelle en harde der-
zelve nadeelig werkt met de kleur der om
ringende gebouwen. Eene dusdanige restau
ratie zoude echter aanvankelijk met grooterc 
onkosten verbonden zijn, cn daartoe ontbre
ken wclligt gelden; maar was dan de restau
ratie nu op eens noodig, had men niet jaar
lijks een gedeelte zoodanig kunnen herstellen?, 
of werd nu de kerk op eens met eene 
gchcelc vernietiging bedreigd? de pleistering 
der muren zal zulks dan niet lang voorkomen, 
cn het verwen der contrafortcn en hardstee
nen ramen nog minder; ook zijn het zeker 
slechts dc buitenzijden der muren, welke ver
teerd of beschadigd waren cn had men, ter 
herstelling, de muren over de geheele dikte 
zeker niet behoeven te vernieuwen. Boven
dien zoude men deze bepleistering, bestaande 
uit eene specie, die slechts weinige jaren in 
gebruik is, zoo onvoorbedacht niet hebben 
moeten aanbrengen, cn had men, nu daartoe 
toch de toevlugt genomen is, ccne meer steen
achtige oude kleur kunnen verkiezen. Doch 
hetzij men witte of donkere pleister ge-
bruikc, wanneer dezelve eenmaal op dc ge
heele buitenzijde der kerk zal zijn aangebragt, 
dan zal ook Amsterdam onder dc publieke 
gebouwen, welke eenig uitwendig karakter 
en bouwkundige schoonheid bezitten, één 
minder moeten tellen, en blijven er, helaas! 
weinige te noemen overig. 

Amsterdam, Nov. 1842, A. W . V A N DAM. 

http://soort.cn
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T H E O R I E E N P R A K T I J K . 

(Zcitschri/i Jür das gcsammtc Bautvescn. — C. F . VON EHRE.NBERG.) 

Men hoort dikwijls door hen, die gebouwen 
door eenen architect laten daarstellen, de klagt 
uiten, dat deze of gene bouwmeester geene 
praktikale kennis bezit; dat hij slechts op het 
papier kan bouwen, en wel in staat is, om 
kostbare versieringen aan tc brengen, maar 
gecne twee stecnen op elkander zou kunnen 
metselen enz.; kortom , men verlangt iemand , 
die aan dc werklieden kan voorschrijven, hoe 
zij hun werk moeten maken, al verstond hij 
ook niets van teckencn, versieringen, ver
houdingen en dergelijke onnoodigc zaken meer; 
er wordt, zegt men, immeis niet een sciioon( 

maar een doelmatig gebouw verlangd, en al
leen de in dc praktijk geoefende bouwmees
ter is in staat, een dusdanig w eik naar be
lmoren uit tc voeren. 

Deze klagtcn zijn eensdeels niet ongegrond, 
doch ook aan de andere zijde zoo wel onregt-
vaardig als ongepast. Wij willen daarom het 
ware standpunt trachten aan tc wijzen, waarop 
dc architect tegenover zijne liccren moet staan, 
dewijl zulks voor beiden van evenveel belang is. 

De beschuldiging van gebrek aan prak
tikale kennis komt ons niet ongegrond vcor, 
als wij zien, hoe jonge lieden, van deze of gene 
akademic terugkecrende, zich terstond als 
bouwmeesters nederzetten en aanbevelen, en 
hun door dc bemoeijingeu van betrekkingen 

en vrienden, uithoofde van middelmatige ont
werpen, zonder genoegzaam inzigt cn voldoen
de kennis der afzonderlijke handwerken, be
langrijke uitvoeringen worden toevertrouwd, 
waarbij zij dan gewoonlijk eerst leeren, hoe on
eindig veel hun nog ontbreekt, en hoe weinig 
het op de scholeu geleerde ontwerpen en tee
kenen van plannen, alleen voldoende is, om 
bekwame bouwmeesters tc vormen. 

Er komen bij de uitvoering der geringste 
werken dan nog zoo vele, vroeger slechts als 
onbeduidende zaken beschouwde, omstandig
heden voor; er doen zich dan in dc zamen-
stelling zoo vele kleinere en grootcre zwarig
heden op, dat de akademische kwcckeling, 
met zijn fraai en zuiver geteekend plan, en 
zijne wiskunstige berekeningen als verraden en 
verkocht staat, en het hein meestal te laat be
rouwt, eene loopbaan te hebben aangevangen, 
die hem minstens veel geld heeft gekost, zon
der nog den verloren tijd in aanmerking te 
nemen. Door ondervinding moet nu verkregen 
worden, wat aan dc akademische studiën had 
moeten voorafgaan; en slechts door duizend 
onaangenaamheden komt de eerstbeginnende 
bouwmeester, na langen tijd , op bet standpunt, 
waarop hij zich reeds waande bij bel verlaten zij
ner studiën. Het meeste is echter diegene te be
klagen wiens gebouw tot proefsteen voor den 

jongen beginner moest dienen; en zeer gegrond 
zijn, wegens gebrek aan genoegzame kennis in 
de uitvoering, dc klagten over den bouwmeester, 
omtrent wien men, onwillekeurig, een, dikwijls 
kostbaar, liefdewerk verrigtte, door hem gedu
rende den bouw van het werk te leeren, wat hij 
eigenlijk noodig had te weten. Intusschen heeft 
de bouwheer zich zelven ook in zoo verre dit 
ongeval te wijten, dat hij zich door eene een
voudige teckening liet verblinden, zonder 
eenigzins naar de praktikale kundigheden van 
den architect te onderzoeken, wier geringen 
omvang hij door eenige weinige vragen zou 
hebben ontdekt, zelfs al had hij hoegenaamd 
geene bouwkundige kennis. Hoe vele bloote 
teekenaars zijn op deze wijze bouwmeesters 
geworden! Hoe velen hebben zich bij zeer 
geringe praktikale kundigheden en geheel zon
der theoretische leiding, zelfs met gemis van 
de minste gewone vorming der scholen, 
tot zoogenaamde architecten verheven, ter
wijl bekwame, praktisch en theoretisch ge
vormde, bouwkundigen, die uit een gepast ge
voel van eigenwaarde het beneden hun ka
rakter hielden, om zich op vernederende wij
zen voor alle voorkomende gelegenheden aan 
te bevelen, onopgemerkt bleven. 

Het verlangen der bouwheeren naar bloote 
uitvoerders, die hoegenaamd geene theorie 
hebben, is echter ook even zoo onregtvaar-
dig als ongepast. Onder de zoogenaamde be
kwame" practici, rekent men gewoonlijk tim
mermans- of mctselaarsbazen; ook wel aan
nemers van bouwwerken, die, nadat de over
ride handwerkslieden zich zelven reeds onder
mijnd hebben in den strijd over de minste 
prijzen, dikwijls voor eene nog geringere som 
den geheeleii bouw aannemen, en daarenboven 
nog menigmaal niet aanzienlijk voordeel uit-

D. I. 

voeren, door hetzelve met ongeschikte, en 
daardoor weinig verdienende, werklieden daar 
te stellen. Hoezeer wij nu gaarne willen aan
nemen , dat de kundigheden van onze gewo
ne timmermans- cn mctselaarsbazen zeer goed 
toereikend zijn, om eenvoudige burgerlijke 
woonhuizen, fabrijkgebouwen , enz., te ont
werpen cn uit te voeren, waarbij het verderop 
niets aankomt, dan op cene eenvoudige zamcu-
stclling van hout of steen, cn op cene aan het bij
zonder (.loei beantwoordende inrigting, doch niet 
op het daarstellen van in- cn uitwendig karakter j 
waarbij men minder ziet op verstandige aanwen
dingen, toepassing van dc in het gebied der 
bouwkunst gemaakte nieuwste ontdekkingen en 
opmerkingen, of eene op berekening en onder
vinding steunende zamcnstclliug, en eindelijk op 
eene naauwkcurige uitvoerige berekening van 
kosten en beschrijving der te maken wer
ken , moeten wij echter vaststellen, dat 
derzelver kundigheden evenwel bij grootcre 
bouwkundige werken en voornamelijk bij pu
blieke gebouwen ontoereikend zijn, dewijl 
hiertoe grondige wetenschap en kunst, en 
niet enkel kennis van uitvoering gevorderd 
wordt. 

Eene grondige wetenschappelijke studie en 
kunstzin kan men nu van den gewonen tim
mermans- of metselaarsbaas evenmin verwach
ten , als men van den wetenschappelijk ge-
vormden architect kan vorderen, dat hij iede-
ren handgreep van den werkman verstaan cn 
uitvoeren moet; want zoowel de eerste als 
de laatste heeft genoeg te doen, om slechts 
datgene tc leeren, wat zijn vak van hem ver
langt. Een bekwaam werktuigkundige kan 
niet tevens in den aanleg van wegen erva
ren zijn; ecu bekwaam waterbouwkundige 
kan niet tegelijker tijd volkomen in de bur-
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gerlijkc bouwkunst geoefend zijn; een be
kwaam timmerman is niet tevens een vol
maakt schrijnwerker; ieder kan gewoonlijk 
slechts in óen vak volkomen beantwoorden aan 
hetgeen van hem gevorderd zou kunnen wor
den. Hieruit volgt nu wel van zeil', «lat dc 
met wetenschap cn kunst toegeruste bouw
kunstenaar niet tegelijk smid, schrijnwer
ker, stuccadoor, steenhouwer, timmerman of 
metselaar kan zijn; cn men cene onbillijke 
vordering doet, door van hem tegelijk met 
zijne moeijelijkc studiën, grondige kennis van 
ieder handwerk tc verlangen, zoo als geschiedt, 
wanneer men klaagt, dat de architecten wel 
wetenschappelijke, maar gecne praktische kun
de bezitten. 

Wij hebben boven aangevoerd , dat derge
lijke klagtcn niet alleen onregtvaardig, maar 

ook ongepast zijn. Onrcgtvaardig zijn zij, 
omdat een wetenschappelijk gevormde archi
tect, onmogelijk tegelijker tijd alle handwer
ken en duizenderlei, slechts door langdurige 
oefening verkregen wordende, zaken grondig 
kan hebben geleerd; Oigepast zijn zij, dewijl 
men ook, omgekeerd, geenc grondige bouw
kunstige studie van eenen handwerksman kan 
verlangen. 

Waaraan moeten nu eigenlijk dc vele misluk
te, verknoeide, on-aesthetischc, particuliere cn 
openbaie gebouwen, die er bestaan, worden 
toegeschreven? Waaraan zijn de menigvuldige 
gebrekkige cn daarbij kostbare construction, 
die in vele gebouwen worden aangetroffen, 
te wijten ? Waaraan is de schuld , dat zoo 
dikwijls dc buiteuspnrigste aanwending van 
kosten en de ondoelmatigste inrigtingen in 
gebouwen worden gemaakt, en daardoor ja
ren lang processen worden gevoerd? Waaraan 
moet het eindelijk worden toegeschreven, dat de 

bouwkunst cn met haar dc bouwkunstenaar 
over het algemeen in het oordeel der be
schaafde wereld op lageren trap staat, dan an
dere wetenschappen en kunsten, cn aan de
zelve noch geheel den rang van wetenschap , 
noch geheel dien van kunst wordt toege
kend?— Aan dc onregt vaardige en ongepaste 
klagt over het gemis van dc in cb praktijk 
bekwame bouwkundigen, cn aan het op
dragen van de gewigtigste werken aan 
bloote practici moet dit alles geweten 
worden. Men behoeft slechts dc vele ver
knoeide openbare gebouwen inzonderheid de 
nieuwe kerken up het platte land na te 
gaan, waarin men dikwijls niets minder 
dan ecu ter godsvereering bestemd gebouw 
zou zoeken. Deze laatslen zijn meestal door de 
zoogenoemde bekwame uitvoerders, gebouwd, 
namelijk door dikwijls geheel alle opleiding 
missende metselaars- cn timmermansbazen van 
het dorp. Zij staan daar met hunne somtijds 
afschuwelijke verhoudingen en versieringen, 
als roemloozc gcdcnktcekcnen van onzen tijd , 
ca geven tien denkenden aanschouwer door
gaans gecne hoogc meening van den toestand 
der hedendaagschc architectuur cn hare vol
gelingen (*). 

De in de praktijk ervaren metselaars- cn 
timmermansbaas wordt tegenwoordig den we
tenschappelijk opgeleiden architect voorgetrok
ken, en waarom? Omdat men zich om een goed 

(*) Zoude het bovenstaande ook in ons land niet vooral 
van toepassing kannen genoemd worden, op sommige, 
in onze dagen daargeslelde, publieke stedelijke en platte 
lands gebouwen, met den naam van kerken bestempeld? 
en zoude de reden daarvan niet zijn te zoeken in het 
weinige gebruik, dat ook hier van den wetenschappelijk 
gevormden architect wordt gemaakt ? 

Rritactii: 

uitcilijk, cene doelmatige inrigting enzamen-
stclling weinig of niet bekommert, en slechts 
alleen in dc oogcnblikkclijkc behoefte op dc 
goedkoopste wijze tracht tc voorzien; men be
spaart toch door gewone bazen te nemen, alle 
kosten van opzigt, dat men even zoo goed 
zelf kan waarnemen; het maken van plannen 
en projecten enz., cn dit is genoeg om den 
slechts met praktikale kennis toegcrustcn per
soon den voorrang tot de uitvoering te geven. 

Wanneer wij dus aannemen, dat een alleen 
theoretisch opgevoede bouwkunstenaar, even 
zoo ongeschikt tot de uitvoering van werken 
is, als een alleen in de praktijk geoefende, 
kouten wij tot het bekende besluit, dat ook 
hier theorie cn praktijk, zoo veel mogelijk 
hand aan hand moeten gaan. Het is daarom van 
onberekenbaar nut voor eenen pasbeginnenden 
architect, wanneer hij voor den aanvang zijner 
studicn, ten minste een der hoofdbandwer-
ken, het timmeren of metselen, werkdadig 
geleerd heeft, cn zich voorts bij dc uitvoe
ring van werken alle mogelijke moeite geeft, 
om daarbij, hoezeer dan ook gecne grondige, 
echter eene oppervlakkige kennis der overige 
te verkrijgen. 

Zoo toegerust kan hij dan zijne theoreti

sche studicn voortzetten, zonder bij latere 
optreding cn uitvoering van werken over het 
gemis aan praktikale kunde tc worden berispt; 
cn hoezeer het gebrek aan goede bouwkun
dige scholen groot en gevoelig is, vindt toch 
dc beginnende bouwmeester gelegenheid ge
noeg, om zich werkdadig te bekwamen, zoo 
mogelijk, onder dc leiding van met de uit
voering belaste personen. 

Wat nu ten slotte het bestuur en opzigt 
van bouwwerken aanbelangt, zoo is het on
getwijfeld beter cn voordceliger voor dc bou
wende hecren, om zulks aan eenen bekwa
men architect op tc dragen, dan de uitvoe
ring aan eenen gewonen timmermans- ofmetse-
laarsbaas toe tc vertrouwen, De geringe kos
ten, die daardoor veroorzaakt worden, zijn 
weldra vergoed door een voorzigtig en doel
matig bestuur; cn al moge ook den architect 
grondige kennis van ieder afzondei lijk hand
werk ontbreken, zoo is dit eensdeels ook in 
meerderen of minderen graad het geval bij 
den gewonen baas: terwijl men aan den an
deren kant bij den wetenschappelijk gevorm
den architect eene betere beoordecling der 
afzonderlijke deelcn inct veel meer grond mag 
verwachten. 
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OVER DE WERKING VAN HET VUUR OP ASPHALT. 

(Civil engeneer and Arch. Journ.) 

Gedurende den brand van Hamburg heeft gendeel het vuur weinig of geene uitwerking 
men waargenomen, dat daken van asphalt den op hetzelve scheen te hebben-, en bij da-
voortgang der vlammen eer gestuit dan be ken, die ingevallen waren, bevond men, 
vorderd hebben. Men vermeende, dat dit dat de asphalt, als zijnde met steengruis ver-
overdekkingsmateriaal ligt vuur zoude vat- mengd, de werking der vlammen had weder-
ten en oorzaak van groote schade worden, staan, 
hetgeen echter niet plaats vond, daar inte-

B E R I G T. 

Be Commissie van Redactie berigt mits dezen, dat, hoezeer bereids oorspron
kelijke bijdragen omtrent daargestelde gebouwen en afzonderlijke constructiën 
zijn ingezonden, dezelve in het onderhavige tweede stuk niet konden worden opge
nomen, zonder den tijd der uitgave aanmerkelijk te vertragen, uit hoofde de 
daarbij behoorende platen niet in gereedheid waren; zij is derhalve verpligt 
geweest, zich, voor als nog, grootendeels tot de opname van vertaalde stukken 
te bepalen. 

OVERZIGT VAN DE GESCHIEDENIS EN ONTWIKKELING DER BOUW
KUNST BIJ DE VERSCHILLENDE VOLKEN DER AARDE. 

II. D E B O U W K U N S T B I J D E O U D E V O L K E N IN H E T W E S T E L I J K A Z I E . 

Omtrent de bouwkunst der oude volken van 
het Westelijk Azië, aan deze zijde van de rivier 
de Indus, bezitten wij niet dan zeer gebrek
kige kennis; van de schrijvers der oudheid zijn 
dienaangaande slechts onvolledige bcrigtcn tot 
ons gekomen, cn de overblijfselen hunner ge-
denktcekenen zijn weinig cn zeer onbelangrijk. 

1. Be bouwkunst tc Babyion. De bloei van 
het magtigc Babyion klimt tot in dc duisterste 
eudheid op. Dc hoofdstad van dit rijk aan den 
Euphraat gelegen, had zich gedurende ver
scheidene ecuwen zoo bovenmate uitgebreid, 
dat zij iu lengte, zoowel als in breedte, drie 
geographischc mijlen, ruim 3 uren gaans, hield. 
Dc oude schrijvers vermelden deze stad cn hare 
monumenten, terwijl nieuwere reizigers haar 
in dc omstreken van Hillah, in de aan den Eu
phraat verspreid liggende puinhoopen, wcJcr-
gevonden hebben. 

Bijzonder onderscheidde zich onder hare gc-
denktcckenen een heiligdom, waarvan dc tijd 
der stichting niet inet zekerheid berekend 
kan worden, cn waarvan de oudste oorkon
den (Gen.iXI: 3) reeds gewagen onder den naam 
van: toren van Babel. Het is dc tempel van 
BABI, of BELCJS, ook wel het graf of de burgt 

D. I. 

van BELÜS genoemd, een uitgestrekt cn zwaar 
gebouw van pyramidalen vorm, hetwelk in 
aanleg 600 voet breed cn even hoog was, 
en met acht grootc afdcclingcn omhoog rees. 
Ecu trap, die om elke verdieping liep, voerde 
buiten-om tot den top van het gebouw, en om. 
strecks het midden was ccne plaats met banken 
tot rustplaatsen. In dc bovenste afdeeling be
vond zich een tempel, waarin echter geen 
beeld van den afgod stond, doch slechts een 
luslbed cn ccne gouden tafel, aan hem tocgc-
hciligd. Beneden in het gebouw was een tweede 
tempel, welke een reusachtig gouden afgods
beeld, eenen gouden troon cn ccne tafel van het
zelfde metaal bevatte. Ruiten stond een gouden 
altaar. He heilige ruimte, die het gebouw omgaf, 
bestond in een vierkant van 1200 voet breed, cn 
was met bronzen deuren afgesloten. In eenen 
grooten zacht hellenden heuvel, aan dc west
zijde van den Euphraat, die den naam Birs-
Nimrod draagt, heeft men den Raals-tempcl 
met zekerheid wedergevonden ; de omtrek van 
dezen heuvel bedraagt 2082 voet cn dc hoogte 
ruim 200 voet; dezelve bevat nog gedeelten 
van zeer hecht muurwerk. Het is zeer op
merkenswaardig, dat men in dezen gehcclcn 

8 
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aanleg den grondvorm van dc meeste bouwkun
dige gedenkstukken wcdcrvindl.cn in denzclvcn 
ccne bijzondere overeenkomst met dc oude Mexi-
kaanschc tempels aantreft, hoewel wij overi
gens volstrekt niet weten of een soortgelijke 
bouwtrant meermalen door de Babylonicrs werd 
gevolgd. Dc koninklijke burgt, mede op den 
westelijken oever des Evphraals gelegen , be
hoorde vervolgens tot de oudste Babylonische 
monumenten. Dc muren waren versierd met 
bccldliouwwcik , vooistcllende grootcjagten op 
wilde dieren, waarvan men ccnige overblijfse
len gevonden heeft, die echter niet veel betcc-
kcucn. 

Dc overige puiucn van Babyion, vindt 
men aan de oostzijde van den Euphraat, 
doch deze behooren tot een later tijdvak, 
toen het ingedrongen noordschc herdersvolk 
der Chaldeën , het oude rijk verwoest cn een 
nieuw Chaldccuwsch-Babylonisch rijk ge
sticht had. Dit rijk bloeide onder dc re
gering van den magtigen N£"UKADNEZAn 
(600 jaren voor Chr.) De Chaldeërs na
men dc zeden en gewoonten van het over
wonnen volk aan: en daarom zullen zij 
ook bij de gebouwen, die zij in een nieuw 
gedeelte der stad oprigteden, den ouden stijl 
gevolgd hebben. Ook onder deze latere wer
ken bevond zich een koninklijk paleis met 
eenen prachtigen tuin, van eenen eigenaardiger! 
aanleg, met liaan we hellingen opgewerkt. Deze 
tuin was 400 voet in hel vierkant groot; 
het inwendige der lei rassen werd gevormd 
door sterke slcunmurcn, door smalle gangen 

gescheiden, cn door zeer groote stecnen dek
stukken onderling verbonden; het bovenste 
terra*, 50 voet boven den grond verheven, was 
het digst bij den Euphraat gelegen en werd 
door pompwerken van hel noodige water uit 

dien vloed voorzien. Zelfs waren er woon
huizen op deze ten assen aangelegd. Dc na
komelingschap heeft dezen aanleg onder dc 
zeven wonderen der wereld gerangschikt, 
dcnzelvcn den naam van hangende tuinen 
van Semiratnis gegeven, cn dc stichting daar
door tot in den fabcltijd der geschiedenis doen 
opklimmen. Dc puinberg, die thans den naam 
van El kasr draagt, wordt voor het overschot 
van het paleis gehouden; cn iu ccnige even
wijdige muren met tusschcugangen, meent men 
nog iets van dc hangende tuinen tc ontwa
ren. Het waarschijnlijke doel van dezen aan
leg was, om in het vlakke Babylonische land 
den indruk van eenen bergtuiu tc hebben, 
terwijl men ook hier weder dcnzclfdcn vorm 
der trap-pyramiden van den Baalstempel te
rugvindt. Weerzijds van dezen bouwval 
doen zich nog twee puinhoopen voor, waar
van de eene, Mucallibe genaamd, dc ge
daante van een vierkant vlak heeft, waarop 
andere gebouwen moeten gestaan hebben. Men 
gelooft, dat het dc vesting geweest is, die bij 
het nieuwe palcis behoorde; cn ook deze wijze 
van bouwen is op den pyramidenvorm ge
grond cn bij dc oude Mexikanen waar tc ne
men. Het andere, zeer uitgestrekte, doch 
levens vormlcozc overschot wordt de Amrams-
heuvel genoemd. 

Van dc uitgestrekte ringmuren, waardoor 
de icuzenslad Babylon was omgeven, zijn 
insgelijks nog sporen aanwezig; zij waren voor
zien van 100 poorten, welker posten en ar
chitraven, even als al dc deuren, van brons 
waren vervaardigd. Aangaande de meer bij
zondere bewerking der Babylonische monu
menten , kan niets met zekerheid gezegd wor
den, tiaar derzelver overblijfselen reeds sedert 
duizrndc jaren als zeer bruikbare steengroe-
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ven voor de naburige sleden hebben gediend, 
cn daardoor tot onregelmatige puinhoopen zijn 
verzonken, Het meest komt gebakken leem 
als bouwstof voor, veelal zelfs van eene zeer 
goede hoedanigheid; de baksteenen werden ge
deeltelijk door ccne zekere aardharst, gedeel
telijk met kalkmol tel, zeer vast aan elkander 
verbonden. Wij weten niet, of de Babylo
nicrs van deze materialen ook zuilen vervaar
digd hebben, hoewel metselsteen alleen geens
zins reden geeft, om het tegendeel te veron
derstellen, zoo als ten duidelijkste uit dc mid-
deleeuwsche gebouwen in het noordoosten 
van Duitschland blijkt, die meest allen daar 
uit zijn zamengesteld. In hoeverre dc andere 
steensoorten, die men in deze puinen vindt 
(bijv. het marmer), met den baksteen werden 
vcreenigd, is ons evenmin bekend. Het is 
echter ook waarschijnlijk, dat men zich meer
malen van brons bediend heeft, om dc archi
tectonische vormen tc volmaken. Aangaande 
de poorten der stad wordt er bijzonder gewag 
van gemaakt, en bij verschillende andere vol
ken vindt men hetzelve tot een bouwkundig 
doel aangewend; cn met name bij dc Phcni-
ciërs komen bronzen ca zelfs gouden zuilen 
voor. Men mag echter met grond verwach
ten, dat een naauwkcuriger onderzoek van 
Babvlons overblijfselen, een helderder licht 
over menige bouwkundige bijzonderheid cn 
over den bouwtrant in het algemeen versprei
den zal; reeds heeft men verscheidene gebak
ken stecnen iret sclirijfteckenen cn afbeeldin
gen van dieren gevonden. Tot hiertoe hecli 
men nog gecne dc minste sporen van ge
welven ontdekt, die men toch verwachten 
zou , bij het gebruik van baksteen als bouw
materiaal; echter zou de ondersteuning der 
hangende tuinen niet op de beschreve

ne wijze hebben plaats gehad, indien men 
dergelijke constructiën had weten aan tc wen
den. Nog minder is ons bekend omtrent an
dere gedenkteekenen; alleen weet men, dat 
er zich op andere plaatsen: tc Ackerkuf, tc 
Al Ilymer, en vooral tc Borsippa nog meer 
soortgelijke slccnhcuvels bevinden. Eindelijk 
moeten wij nog doen opmerken, dat de wa
terbouw, tijdens den bloei van het rijk, op 
eenen Imogen trap van volmaaktheid stond. Tus
schen den Euphraat cn den Tigris gelegen, 
waarvan dc eerste veel hooger bedding dan dc 
laatste had cn steeds tot aan den oever gevuld 
was, stond het land bloot aan eene jaarlijksche 
overstroomiug, welke onschadelijk moest wor
den gemaakt, terwijl men er tevens al het 
voordeel van wilde trekken, dat in eene hec-
te luchtstreek zoo zeer tc pas komt. Men werd 
hiertoe genoopt door dezelfde omstandighe
den , die deze kunst bij de Egyplenarcu had
den ontwikkeld. 

2.) Bouwkunst bij de Phenkiiirs. Dit volk 
behoorde oorspronkelijk tol dcnzclfdcn stam 
als dc Babyloniërs, cu beider godsdienst had 
zeer veel overeenkomst. Wel waren de voort
brengselen van hun vernuft cn hunne kunst
vlijt, iccds in de hoogc oudheid beroemd, en 
«loor hunne schepen langs de kusten der Mid-
dcllamlschc zee algemeen verspreid; doch van 
hunne bouwkunst en derzelver cigendommc-
lijken aard , is ons slechts zeer weinig bekend 
Hoewel dc geschiedenis melding maakt van 
verscheidene tempels en andere gebouwen, 
zoowel in het eigenlijk Phenicië, als iu de 
koloniën van dit volk, welen wij er echter 
niet veel meer van, dan wat de prachtige 
versiering betreft, waartoe zij edele metalen 
cn het reeds vroeg door hen uitgevonden glas 
gebruikten, van welk laatste men zich bo
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diende, om het tegen muren cn zolderingen 
als paucclen aangebragt houtwerk in te leggen. 
Onder de beroemdste tempels behooren die van 
Tyrus, welke koning HIRAM, dc tijdgenoot 
van DAVID cn S A L O M O , heeft laten bouwen, 
cn men zegt, dat hij in dien, welke aan MEL-
K A R T H (IIERKULES) gewijd was, gouden zuilen 
liet aanbrengen. Karthago, ccne volkplan
ting der Phcniciërs, bezat behalve eenen prach
tiger tempel op den burgt, nog eenen anderen 
aan de markt gelegen, welke aan A P O L L O toc-
gchciligd was, cn waarvan dc muren aan de 
binnenzijde geheel met gouden platen waren 
overdekt. Buitendien onderscheidde deze stad 
zich door trotschc waterbouwkundige werken. 
Om dc binnenhaven liep eene rij Ionische 
zuilen, waarvan de vorm mogelijk aan de 
Griekschc bouwkunst was ontleend, doch ook 
even goed oorspronkelijk kon wezen, daar 
men met genoegzame zekerheid uit verschil
lende bewijzen kan aannemen, dat de Ionisch-
Grickschc zuilcnbouw, eigenlijk uit Azië af
komstig is. In den tempel van M E L K A R T H tc 
Gadcs (in Spanje) stonden bronzen kolom
men, terwijl in dien tc Hicrapolis (in Syrië) 
van binnen de deuren cn vooral de zolder 
weder rijk met goud waren versierd. Een 
cenigzius duidelijker begrip geeft ons dc klei
ne doch beroemde tempel tc Paphos, op het 
eiland Cyprus. Hiervan, of liever van den 
ringmuur, waar binnen de tempel opgewijden 
grond was opgcrigt, zijn nog ccnige bouwvallen 
overgebleven; men vindt den voorgevel dikwijls 
op munten en stecnen gegraveerd. Deze ring
muur was 150 passen lang cn 100 passen breed, 
en besloot twee afdeelingen. waarvan dc 
eerste, voor zoo vei men uit «Ie overblijfselen 
kan oordcelcn, eene rij van zuilen bevatte, 
terwijl in dc binnenitc afdeeling dc tempel 

stond. Op dc duidelijkste afbeeldingen ont
dekt men een hoog middenstuk, waarin zich 
aan de bovenzijde openingen in den vorm van 
vensters bevinden, cn dc lagere vleugels met ko
lommen zijn versierd. Daar dc laatstcn echter 
ook dikwijls op dc aangehaalde muntstukken ont
breken, kan men met grond aannemen, dat 
dit eigenlijk slechts aanbouwingen waren, tot 
ondergeschikte doeleinden bestemd. Aan bei
de hoeken van het middengebouw staan hoogc 
zuilen , waarvan het boveneinde gespleten is; 
men meent, dat dit op zich zclvcn staande gc-
denktcekeucn zijn (obelisken), die een zin
nebeeldig doel hebben; doch het is ook zeer 
mogelijk, dat zij met het gebouw oumiddclijk 
verbonden zijn geweest, ten minste staan zij 
steeds op dezelfde plint als het gebouw. Voor 
het laatste bevond zich ccne halfronde plaats 
door hekwerk afgesloten, in welke omheining 
dc aan de Godin geheiligde duiven werden 
verpleegd. 

3). Se Bouwkunst bij de Israëliten. Aan 
dc bouwkunstige werken der Phcniciërs slui
ten zich omniddclijk die der Israëliten aan, voor 
namelijk die, welke onder de regering van 
SALOMO te Jeruzalem werden daargesteld. Reeds 
vroeger was echter deze kunst den Joden ei
gen , zoo als de prachtige werken getuigen, 
terstond na den uittogt uit Egypte, gedu
rende hunne omzwerving onder Mo/es, 
1500 voor Chr. daargesteld. Voornamelijk 
moeten wij den vei plaatsbaren tempel of taber
nakel gedenken, die ccne soort van tent was 
ter lengte van 30 ellebogen (ieder van ongeveer 
l ' / i voet), ter breedte van 10 ellebogen en even 
zoo hoog. De zijwanden en de achterwand beston
den uit planken met dunne goudplaten overtrok
ken en waren op zilveren voeringen geplaatst; zij 
werden bij dc oprigting door grendels en kram-
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men ouderling stevig verbonden. Dc zoldering 
werd gevormd door een kostbaar tapijt met inge
weven chcrubsbeelden; over hetzelve waren nog 
drie andere klccden gespreid; een soortgelijk 
tapijt vormde den voormuur cn was aan vijf 
zuilen bevestigd, terwijl een derde het heilige 
voorhof van het allerheiligste scheidde. Het 
voorhof was 20 ellebogen, het allerheiligste 10 
ellebogen diep. Eene afgeslotenc ruimte van 
1000 ellebogen langen 50 dito breed, omgaf het 
geheel cn was daargesteld door 60houten, met 
zilver bcklcedc, palen op bronzen voeringen, 
waartusschen weder tapijten waren opgehangen. 
Deze kleine tabernakel werd omtrent 1000 ja
ren voor Chr. onder de regering van SALOMO 

door eenen zeer prachtigen tempel te Jcruza-
lem, op den berg Noria, vervangen. Reeds de 
voorbereidende werkzaamheden mogtcn reus
achtig genoemd worden; want daar de top 
van den berg gecne genoegzame vlakte aan
bood , om het heilige gebouw met al dc be-
noodigdc voorhoven aan te leggen, liet SALOMO 

aan dc oostzijde, uit het dal der beek Kidron 
eenen zwaren stcunmuur optrekken, cn de 
tusschenruimte met aard vullen, zoodat de 
ruimte op den berg aanmerkelijk werd ver
groot. Toen men het in lateren tijd, cn vooral 
onder HERODES den groote, noodig achtte , 
om die ruimte rondom het heiligdom nog ver
der uit tc breiden, werden ook aan de ove
rige zijden van Moria zulke muren opgcrigt. Dc-
ze kolossale ondersteuning der hellingen, wordt 
door de oude schrijvers onder dc merkwaardig
ste werken der aarde geteld. Het overblijfsel 
van deze muren, hoezeer nog tamelijk be
langrijk, is het ccnige, dat de vciwocsting 
van dezen tempel van J E H O V A H heeft wedcr-
staan. 

Dc tempel zelf, waarvan de voorgevel naar het 

Oosten was gekeerd, bestond vooreerst uit het 
allerheiligste, eene ruimte inwendig van 20 
ellebogen breed, cn even zoo lang cn hoog, 
alsmede uit het heilige voorhof, hetwelk 
eene breedte van 20, ccne lengte van 40, cn 
ccne hoogte van 30 ellebogen had. 

Boven het allerheiligste bevonden zich, zoo 
het schijnt, bovenkamers (Alyoths) , waardoor 
dc gchcclc tempelbouw ccne gelijke hoogte 
bekwam. Builen om het hoofdgebouw en 
wel aan de zijden cn langs het achterfront be
vond zich een aanbouw, ongeveer een derde 
lager dan het eerste, in vertrekken op 3 ver
diepingen verdeeld , die ieder 5 ellebogen hoog 
waren. Dc kamers der onderste verdieping 
waren 5 ellebogen breed, die op de middelste 
6, cn op dc bovenste verdieping maten dezel
ve 7 ellebogen; waaruit volgt, dat de muren 
van den tempel naar diezelfde evenredigheid 
naar boven met sterke versnijdingen of trappen 
schuin toeliepen. Ook vindt men uitdrukke
lijk vermeld , dat dc balken van den rondgaan-

den aanbouw op de genoemde versnijdingen 
rusteden, zonder in den tcmpclmuur tc zijn 
ingewerkt. 

Dc zijkamers dienden waarschijnlijk ter be
waring der kostbaarheden en andere voorwer
pen , tot de godsdienstoefeningen benoodigd. 
Dezelve hadden eenen bijzonderen toegang aan 
dc zuidzijde, cn een wenteltrap voerde tot de 
onderscheidene verdiepingen. Voor den tem
pel bevond zich een voorplein (Llam). 

Dc buitenmuren waren van steen. Der
zelver groote sterkte, vooral aan den voet, 
blijkt uit het aanmerkelijk verschil iu de breed
te der onder- en bovenkamers in de zijgebou
wen. 

De beschrijvingen van de inwendige pracht 
doen dezelve aan het wonderdadige grenzen. 
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Alle vertrekken waren, in navolging van het
geen bij den bouw des tabernakels was ge
schied, geheel met hout bekleed, en met kost
bare gouden platen overtrokken. De vloer 
bestond uit cypressenhout, de zolderingen en 
de beschuttingen der wanden uit cederhout, 
even als het sohot, dat het allerheiligste van 
het heilige voorportaal scheidde. Dc zich in 
die afscheiding bevindende deur, was van 
olijfboomenhout, andere deuren weder van 
cypressenhout, alle bewogen zich in gouden 
scharnieren, en waren met dit metaal bekleed. 
A l het houtwerk der wanden en deuren was 
met beeldhouwwerk versierd, hetwelk palm
bladen , bloemen cu cherubijnen voorstelde. 

Boven de deur, welke tot toegang naar 
het allerheiligste diende, was cene gouden 
kettingvormige versiering aangebragt. Deze 
deur stond altijd open, doch een prachtig met 
cherubijnen versierd voorhangsel belette, om in 
het allerheiligste te kunnen zien, even als bij 
den tabernakel plaats had. In het bovenste 
gedeelte der wanden van het heilige voorpor
taal waren kleine tralievensters, die waar
schijnlijk slechts tot uitgang van wierook dien
den. In het allerheiligste werd de Mozaïsche 
Aike des Verbonds bewaard, en de boven het
zelve aanwezige vertrekken waren allen rijk 
met goud versierd. 

Deze groote, zoo hoog geroemde tempel w as 
met twee voorhoven omgeven. In het bin
nenste voorhof bevonden zich kolossale kunst
werken van koper of brons, waaronder voor
namelijk twee kolommen uitinunteden , die door 
HlERAM A ui F van brons gegoten waren. Hunne 
schaften waren 18 ellebogen hoog cn hadden 
eene middellijn van 4 ellebogen. Zij waren in
wendig hol, terwijl het metaal cene dikte van 4 
vingers had. Hunne kapittelen waren 5 elle

bogen hoog, cn zeer rijk versierd; doch de 
beschrijvingen, die wij uit het oude Testa
ment moeten putten, geven geen duidelijk 
denkbeeld daarvan. Deze zuilen stonden voor 
het voorpoi taal van den tempel, de eene ter reg-
ter en dc andere ter linker zijde. 

Behalve deze zuilen stonden in het binnen
ste voorhof de prachtige offergei eedschappen 
incerendcels van brons, onder anderen het 
bronzen brandoffer-altaar van 20ellebogen leng-
te cn breedte en lü ellebogen hoogte. Het bin
nenste voorhof was ccnigzins hoogcr dan het 
buitenste aangelegd. Hetzelve werd door eenen 
stcunmuur cn cederhouten afschutsel van het 
laatste gescheiden. Het buitenste voorhof sloot 
het binnenste geheel in , en was rondom door 
eenen muur omgeven. 

De toegangen tot beide voorhoven werden 
door bronzen deuren daargestcld. Slechts in 
het buitenste werd het volk toegelaten, ter
wijl het binnenste niet dan voor dc priesters 
werd geopend, die ook alleen den tempel 
mogten binnentreden. Het allerheiligste, dat 
door den beschrevenen voorhang te allen tijde 
voor het oog der menschen verborgen was, 
vermogt alleen door den hoogepriestcr, en nog 
slechts eenmaal 's jaars, betreden worden. 

Ongeveer 420 jaren na de sticht! ig werd 
dc tempel van SALOMO door NEBVKADNEZAR 

verwoest. Nadat de Joden uit de balling
schap waren teruggekeerd, herbouwden zij 
denzelven omstreeks het einde van de zes
de eeuw voor Chr.; maar deze herbouw was 
slechts cene schaduw van de pracht cn heer
lijkheid des ouden tempels. Twintig jaren 
voor Christus geboorte, onder de regering 
van den prachtlievenden koning HERODES den 
groote, werd een tweede herbouw begon
nen, die bestemd was, om den aloudcn roem 

«les vorigen tempels te herstellen. Het tem
pelgebouw cn de voorhoven werden, wat de 
hoofdvormen aanging, overeenkomstig den eer
sten aanleg daargestcld. Dc bouwstijl was 
echter dc destijds reeds zeer verspreide Griek-
sche. 

Bij de beide voorhoven werd alstocu nog 
een derde gevoegd, hetwelk alleen voor dc 
heidenen bestemd was. Prachtige gebouwen 
waren om en bij deze voorhoven opgcrigt. en 
ooggetuigen kunnen de pracht van dezen nieu
wen tempel niet genoeg roemen. Dezelve 
stond, helaas! slechts 70 jaren. Bij de verove
ring van Jeruzalem door TITUS werd hij op 
nieuw verwoest. Ten vierden male werd la
ter een tempelgebouw aangevangen door kei
zer JULIANUS , die tegenover den meer cn meer 
veldwinncnden geest des Christendoms, de 
pracht en glans van vroegere tijden wilde doen 
herleven. Hoezeer dit werk met ijver begon
nen werd, kwam hetzelve nooit tot stand. 
Tegenwoordig staat op de plaats van den tem
pel van JEHOVA , de moskee van Omar. 

Behalve de tempel werden door SALOMO 

ook nog andere prachtige bouwwerken ten 
uitvoer gebragt, waaronder voornamelijk zijn 
koninklijk slot moet gerekend worden, het
welk den naam van Woud van Libanon droeg. 

De voorste ruimten daarvan werden door 
prachtige met kolonnaden versierde zalen ge
vormd, waaronder vooral eene geregtszaal werd 
genoemd. Dc achterste gedeelten bevatten de 
eigenlijke woningen. Men koude deze werken 
met de Egyptische paleizen vergelijken, ook wel 
met de Perzische, waarvan wij tot besluit van 
dit artikel neg met ccnige woorden zullen 
spreken. 

4c. De bloei van hel Perzische rijk duurde 
slechts twee eeuwen , alstocn werd aan hetzel

ve iu het midden der vierde eeuw door ALEXAN

DER den groote een einde gemaakt. Prach
tige gedenktcckcncn zijn als bewijzen de
zer welvaart opgcrigt. Hetgeen wij aangaan
de dit volk en de Mediërs weten, stemt we
der met dc reeds behandelde kunstgeschiede
nis overeen. Echter zijn er ook eenigc over
blijfselen van deze monumenten tot onzen tijd 
bewaard gebleven, die niet slechts in zich 
zelven zeer belangrijk zijn, maar des te gc-
wigtigcr als de eenigc oorkonden, waaruit 
men met zekerheid dc beschaving der bouw
kunst in geheel West-Azie omtrent die tijden 
bepalen kan. In den bloeitijd van het Per
zische rijk hielden de vorsten met het hof 
hun verblijf beurtelings, naarmate het jaar
getijde wisselde, in drie steden, namelijk Ek-
batana in Medic, Suza en Babyion. Ekba-
tana was de hoofdstad van het Medische rijk 
geweest cn door dat volk was dajr reeds in 
het begin van deszclfs heerschappij ecu groot • 
schc burgt gebouwd. Tegen eenen berg gelegen, 
steeg dezelve, indenBabvlonischen bouwtrant, 
met zeven verdiepingen of terrassen hellend 
opwaarts; verschillende bovenste gedeelten van 
dc muren dier afdeelingcn prijkten met hel
dere kleuren, terwijl aan dc beide bovenste 
de eene verguld cn de andere verzilverd was. 
Aan den voet van den burgt lag het konink
lijke paleis, welks zuilen, balken cn houten 
beschotwerken der muren uit cederhout ver
vaardigd en met gouden of zilveren platen over. 
trokken waren, zelfs dc dakpannen beston
den uit zilver cn goud. In dc nabijheid van 
het tegenwoordige Jlamadan heeft men over-
blijfsels van Ekbatana ontdekt; cn de fragmen
ten eener zuil, de schaft cn de basis name
lijk , welke men hier gevonden heeft, beant
woorden volkomen aan de aichitectuur van 
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Persepolis. Suza, waarvan dc stichting aan 
de eerste Perzische heerschers wordt toege
schreven en dat digt aan de grenzen van het 
Babylonische rijk. lag, was, voor zoo verre 
ons uit dc geschriften der ouden bekend is. 
ook volgens de wijze van dat land aangelegd, 
en onderscheidde zich door prachtige gebou
wen. Maar het eigenlijke heiligdom van het 
Perzische rijk, de plaats, waar die glansrijke 
tijd door de heerlijkste monumenten kenbaar 
werd, was de oude stamzctel der Perzische 
heerschers , in dc vruchtbare dalen van Mer-
dascht en Murghab ten noorden van Sc/tiras 
gelegen. Hier was de oude burgt van het 
vorstelijke geslacht; hier werd het gebeente 
der koningen bewaard en deszclfs rustplaats 
door prachtige gedcnktcekeneii aangewezen; 
hier verhief zioh naast dezelve een nieuw pa
leis , als zinnebeeld hunner magt. Dc bouw
vallen van dezen aanleg strekken zich over 
12 mijlen uit, cn juist zij geven ons een 
klaarder denkbeeld van de Perzische kunst. 
Dc oorspronkelijke naam van deze plaats was 
Pasargadae (leger der Perzen), hclgoen de 
Grieken met Perscpolis hebben vertaald. De 
omstreken van Murghab bcvatten'verscheide-
nc overblijfselen, die echter ontoereikend zijn, 
om ons nopens het oude Pasargadae in te 
lichten. Een merkwaardig gedenkstuk is ech
ter bewaard gebleven, hetwelk tegenwoordig 
het graf van SALOMO'S moeder wordt genoemd, 
doch waarin men dat van C T R U S , den eersten 
Perzischcn koning, heeft hcikcnd, en waar
van wij cene naauwkeurige beschrijving be
zitten. De geheele aanleg cn oorspronkelijke 
versieringen van het graf drogen duidelijke 
spoicn van navolging der Babylonièrs. liet 
it een pyiainidaal gebouw uit groote blokken 
wit maimer zamengcstcld aan den grond 44 

voet lang en 40 voet breed en ruim 40 voet 
hoog. Men bestijgt hetzelve met zeven trap
pen cn op de bovenste vlakte staat een klein 
gebouw, welks dak in den vorm van eenen 
gevel, insgelijks van marmer en met eene een
voudige smalle lijst van dc muren afgescheiden 
is. Dit gebouwtje bevatte dc gouden lijkkist 
van den koning, benevens een rustbed met 
gouden voeten, hetwelk met een Babylonisch 
tapijt bedekt was, ea waarop des vorsten 
prachtgewaad, zijne sieraden cn wapenen lagen. 
Ook heeft men het overschot gevonden van 
eene zuilenrij, die het gedenktecken omgaf. 

De belangrijkste aller monumenten der 
Perzische kunst echter, zijn ongetwijfeld 
de overblijfselen van het groote paleis van 
Perscpolis, tegenwoordig Tschil minar (de 
40 zuilen) genaamd. Zij staan op een gedeel
te van den berg Rachmed, waarvan de steen, 
een schoon zwartgraauw marmer, tot den op
bouw diende. Even als dc Babylonische wer
ken zijn dezelve op verscheidene terrassen aan
gelegd , die allen met afzonderlijke gebouwen 
bezet waren. Het geheel bevatte eene opper
vlakte van 1400 voet lang en 900 voet breed. 
Langs het onderste terras was een zeer breede 
trap daargesteld , welke tot een portiek voerde, 
waarvan de vierkante pijlers nog gedeelte
lijk aanwezig zijn. In dezelve zijn zware fan-
tasli che dieren uitgehouwen, die met de voor
zijden als wachters van den ingang buiten de 
pij!t rs uitsteken. Tusschen dc genoemde pijlers 
stonden vier kolommen. Een tweede trap, 
waarvan dc zijden met eene menigte beeldhouw-
v. erk cn relief versierd waren, stelde den toe
gang tot het tweede terras daar, alwaar zich on-
middelijk cene uitgestrekte kolonnadc bevond, 
die uit een groot middenvak cn kleinere zij-
gehouwen bestond: verscheidene kolommen 
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daarvan staan nog in derzelver geheel. Zij heb
ben eenen ligtcn slanken vorm, bij 55 voet hoog
te nog geen 4 voet diameter aan de basis, en zijn 
op de wijze der Grieksch-Ionische kolommen 
met cannelures voorzien. Ter zijde van deze ko
lommen, bevinden zich nog de buitenmu
ren van een ander groot gebouw, met deszelfs 
portalen, weder rijkelijk met reliëfwerk 
en aan de voorzijde met pijlers en de boven 
beschrevene uitgehouwene diercu voorzien. 

Eindelijk ziet men op het derde terras nog 
de overblijfselen van verscheidene gebouwen, 
gedeeltelijk met kolonnades cn allen aan dc 

wanden met beeldhouwwerk versierd. Hier 
bevonden zich de eigenlijke woningen. 

Nadat ALEXANDER de groote de Perzische 
heerschappij vernietigd en Persepolis ingeno
men had, wierp hij, brooddronken, den fakkel 
der verwoesting in dit prachtvolle rijkspalcis, 
en een groot gedeelte brandde af. 

De puinhoopen tusschen de kolonnade en 
woongebouwen op het derde terras, zijn on
getwijfeld nog de treurige getuigen dier ver
nielzucht. 

Het vervolg over de Bouwkunst bij dc oude 
Volken in het Oostelijk Azie, in her 4de 
Stuk. 

HET ENTREPÓT-DOK TE AMSTERDAM. 

(Medegedeeld door J . C. D E LEEUW, Directeur van Stads-Waterwerken aldaar.) 

Het Entrepót-Dok te Amsterdam, waarvan 
wij hier eene korte bouwkundige beschrijving, 
benevens de afbeeldingen van eenigc zich al
daar bevindende gebouwen en waterwerken 
aanbieden, werd in het jaar 1827, op's konings 
last daargestcld, uit particulier gencgoticcr-
de fondsen, waarvan de renten door Z. M. 
werden gewaarborgd. 

Alvorens tot de eigenlijke beschrijving van 
genoemd etablissement over te gaan, oordee-
lcn wij het niet ongepast, met weinige woor
den van deszelfs bestemming cn inrigting te 
gewagen, opdat men meer algemeen worde inge
licht, omtrent deszelfs nut voor den handel, 

1 D. 

en het doel der hierna gemelde gebouwen en 
verdere werken. 

Te dien einde kan men zich gevoegehjkst 
gronden op het octrooi, gevoegd bij bet ko
ninklijk besluit aangaande de oprigting, ge
nomen in April 1827. Hierbij werd vastge
steld , dat zou worden opgcrigt een dok, aan 
beide zijden omgeven met pakhuizen, dienen
de tot opslag in entrepot der uit andere lau
den aan te brengen koopwaren. 

Goederen in entrepot op tc slaan, heeft 
volgens de onderscheidene wetten ten doel. 
om die waren te doen beschouwen, als zich 
bij voortduring in het schip te bevinden, waar 
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mede dezelve zijn aangebragt. Daardoor er-
langt de invoerder het voorregt, om eerst bij 
den verkoop zijner goederen en bij derzelver 
vervoer uit het entrepot, dc daarvan verschul
digde inkomende regtcn cn accijnscn te beta
len, wanneer die goederen voor binncnland-
schc consumtic bestemd zijn, of wel slechts 
«•cn doorvoerregt te voldoen, wanneer de
zelve weder naar buitcnlandsch verzonden 
worden. 

Dc thans bestaande wet erkent drie soorten 
van entrepots: het rijks of publieke, het 
particuliere cn het fictieve entrepot. Het 
rijks entrepot is cene algcmcene bewaarplaats 
van goederen; bet particuliere entrepot is 
cene afzonderlijke bergplaats in het pakhuis 
van den handelaar zelven. Beide deze soor
ten staan onder het opzigt cn beheer van 
rijks ambtenaren der belastingen Er bevin
den zich aldaar sluitingen zoowel van den 
eigenaar als van rijkswege, en bij de verwer
king van goederen moeten steeds ambtenaren 
aanwezig zijn. Het fictieve entrepot einde
lijk is eene oplage van goederen in bet bijzon
dere pakhuis van den handelaar, buiten slui
ting van rijkswege, doch waarbij het beloop 
«Ier verschuldigde regtcn van de ingevoerde 
waren door eenen voldoenden borgtogt is ver
zekerd. 

A l dc voordeden bij dc wet aan dc rijks 
entrepots toegekend, werden van toepassing 
verklaard op de goederen, welke zouden wor
den opgeslagen in dc reeds bestaande of nieuw 
Ie maken gebouwen, langs dc zoogenaamde 
Rapenburgergracht, nadat die aan het begin 
cn het einde inct cene dubbele gording van 
paalwerk zoude zijn voorzien, om alle gemeen-
scliap naar buiten op de best mogelijke wijze 
te beletten. 

Ieder handelaar heeft des daags te allen 
tijde den vrijen toegang tot zijne goederen, 
zonder dat deswege eenige formaliteiten of 
ontsluitgclden worden gevorderd, en steeds 
behoort een genoegzaam aantal ambtenaren 
aanwezig tc zijn, om alle oponthoud te voor
komen , en opdat de waren terstond bij der
zelver aankomst geroeid, gewogen of gemeten 
kunnen worden. 

Het gebruik van het entrepót-dok is geens
zins verpligtend, en bij voortduring wordt, 
des verkiezende, particulier en fictief entre
pot aan den handel toegestaan. 

De opslag van waren in het entrepót-dok 
geschiedt, of in geheel afzonderlijk gehuurde, 
afgeslotenc gedeelten van pakhuizen, of stuks
gewijze bij partijen onder beheer der maga
zijnmeesters, waarvoor alsdan volgens een ma
tig tarief wordt betaald, terwijl, des verkiezen
de , na plaats gehad hebbende weging of me
ting, een bewijs van opslag wordt afgegeven, 
waardoor de waren bij verkoop van den eenen 
op den anderen kunnen overgaan. 

Het voordcel voor den handel, in het entre
pót-dok gelegen, bestaat in het algemeen in 
cene vrije, zekere, wclbcheerde entrepóscring 
cn in vereenvoudiging en besparing van kos
ten, zoowel met opzigt tot de invordering der 
regtcn, als door het daarstellen van eene ge
legenheid , waardoor de zeeschepen, zonder 
in ligters over te laden, terstond hunne vrach
ten kunnen lossen. Dit alios, gevoegd bij de 
mededinging van werklieden van allerlei aard, 
stelt den koopman in dc gelegenheid, om door 
mirikostbaarheid met iedere handelstad tc wed
ijveren. 

Tot het hierboven kortelijk beschrevene doel 
waren derhalve aanmerkelijke pakhuisruimten 
benoodigd, en werden daartoe zoo spoedig 
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mogelijk, nadat het besluit ter oprigting van 
het entrepót-dok genomen was, een en vijftig 
bestaande pakhuizen, tot billijke prijzen, van 
particulieren aangekocht. 

Deze gebouwen, gelegen aan de zoogenaamde 
Rapenburgergracht, waren terstond tot be
legging geschikt, en boden in kelders en op 
zolders eene ruimte aan van 51,030 vierkante 
ellen, zoodat na het maken van de noodige 
afsluitingen al dadelijk, en wel in November 
1827, goederen in ontvang konden worden 
genomen. Deze pakhuizen zijn op de bijge
voegde situatieteekening, plaat 5, nader aan
gewezen. 

De directie der onderhavige belangrijke in
stelling, bestaande destijds uit de heeren J . J . 
ROCHUSSEN, thans minister van finantiëu, A . 
HORSTMAN , J . LAAN WILLINK en B. C. HUTDE-

COPER , benevens eenen raad van twaalf com
missarissen , ging vervolgens over tot de daar-
steUing van verscheidene nieuwe gebouwen, 
waartoe de benoodigde gronden met dc daarop 
staande huizen werden aangekocht. Om in 
het door de slooping van laatstgemelden ont
stane gebrek aan woningen te voorzien, wer
den, ten gevolge van schikkingen met particu
liere ondernemers, op de zoogenaamde hoogte 
van den Kadijk, achter het entrepót-dok ge
legen, een aantal huisjes naar een regelmatig 
plan aangelegd, waardoor het verlangde doel 
bereikt, en het aanzien van laatstgemelde 
straat zeer veel verbeterd werd. 

In de eerste plaats werd nu een aanvang 
gemaakt met den bouw van een blok groote pak
huizen , bestaande uit zeven en twintig stuks, 
aangetoond door de letters a, b,c, d. Deze 
pakhuizen zijn allen lang of diep 42 el 75 duim, 
breed, op het hart der tusschenmuren gemeten, 
5 el 52 duim, cn bevatten elk eenen kelder en 

vijf verdiepingen, te zamen inhoudende eene 
belegbare ruimte van 30,400 vierkante ellen, 
waarvan echter de bovenste zolders, hebben
de eenen inhoud van 6039 vierkante ellen; 
uithoofde van hunne hoogte, niet altijd wor
den gebezigd. Derzelver opbouw heeft eene 
som van ƒ 415,000 gevorderd. 

Aangezien zich in deze pakhuizen geene 
bijzondere constructiën voordoen en dezelve 
op dc gewone wijze, met houten standvin-
ken zijn voorzien, wordt daarvan, even als 
van het later beschrevene blok van zes nieu
we magazijnen, geene afzonderlijke teekening 
gegeven, om het aantal platen niet te zeer te 
vermeerderen. 

Vervolgens, en nagenoeg gelijktijdig, werd 
een gebouw daargesteld aan den ingang van 
het dok bij dc Rapenburger schutsluis, be
stemd tot de bureaux der administratie, wo
ningen van hoofd-ambtenaren enz. Hetzelve is 
lang 53 ellen en bestaat uit een middengebouw 
cn twee vleugels, in eenen van welken zich de 
hoofd-ingang bevindt, (zoo als in fig. 1. is voor
gesteld); in de benedenverdiepingen is voorts 
de woning van den concierge, dc vergaderka
mer der directie enz. Op de tweede verdieping 
van deze vleugels, zijn de woningen van een' 
der directeuren, alsmede van een' der hoofd
ambtenaren , met het dagelijksche beheer belast. 
Iu het middengedeelte, naar de zijde van het 
dok met eene kolonnade voorzien, bevinden 
zich de onderscheidene bureaux der admini
stratie. Dit gebouw is daargesteld voor eene 
som van ƒ 51,000. 

Daarna werd een blok van zes nieuwe pak
huizen gebouwd, begrepen tusschen de let
ters e, ƒ , g, h. Deze pakhuizen zijn 32 el 65 
duim diep; breed, op het hart der tusschen
muren gemeten, 6 cl 40 dm. cn bevatten, even 
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als de bovengenoemde zeven en twintig stuks, 
eenen kelder en vijf zolders. Derzelver beleg-
bare ruimte bedraagt 5200 vierkante el. 
Deze bouw heeft gevorderd eene som van 

/ 83,000. 
Vervolgens werd aan de noordzijde, langs de 

geheele uitgestrektheid, een afsluitmuur ge
maakt , ter hoogte van 4 ellen boven den 
beganen grond. Deze muur werd met eene 
doorgaande fundering op aardbogen geconstru
eerd, met hardsteenen dekstukken voorzien» 
en in denzelven twee uitgangen aangebragt, 
die echter slechts in bijzondere gevallen worden 
gebruikt. Dit werk is aangenomen voorƒ32,000. 

Voorts werd de Rapenburgergracht, welke 
cene breedte van 70 ellen uitmeet, over cene 
lengte van 535 ellen tot 4 ellen onder het 
Amstcrdamschc peil uitgediept (welk peil, zoo 
als men weet, de gemiddelde hoogte van eb 
en vloed voor de stad Amsterdam aanduidt). 

De kade werd met eene nieuwe houten 
schoeijing voorzien, vlotbruggen en afsluitin
gen tc water daargestcld , waardoor het entre
pót-dok in korten tijd op zulk cene hoogte was 
gebragt, dat het aanvankelijk met vrucht kon-
de worden opengesteld, en belangrijke uit
komsten opleverde. 

Daarna, en wel in de jaren 1829—1830, wer
den aan de zuidzijde der gracht cene reeks 
van pakhuizen gebouwd in twee blokken, 
gescheiden door dc in het bassin uitkomende 
Prinsengracht, op de situatie aangewezen door 
dc letters »*, h, l, m, en o, p, q, r. 

Deze pakhuizen ter zuidzijde bevatten geene 
kelders, maar cene ruimte gelijkvloers (rez 
de chausséé) en twee zolders. Dezelve bie
den eene ruimte aan van 23,750 vierkante 
c l , terwijl de kosten van daarstelling hebben 
bedragen ƒ 321,000. 

Het gebouw, aangetoond door dc letters o, 
p, q, r, is 142 cl lang, het andere 335 el 
len, beide zijn tusschen de muren 18 el 
wijd, en besloten door twee vleugels, waar
van de breedte en voorsprong bedragen 9 el 
bij 5 el 50 duim. Tot derzelver grondslagen 
werden gebezigd 3556 stuks dennen masten, 
lang 13 a 14 el. De kespen zijn van eiken 
hout, zwaar 10 bij 26 duim, en de vloerplaten, 
welker bovenkanten 60 duim beneden Amst. 
peil liggen, dennen, zwaar 10 duim. De hoofd-
muren zijn in aanleg 2'|i mopsteen, en vervol
gens in 2, Vh en 1 steen opgetrokken; dc pe
nanten onder de standvinken zijn aangelegd 
ter zwaarte van 3 mopstecnen of ongeveer 70 
duim vierkant, cn moesten aan den beganen 
grond l'/i steen vierka it hehoude.i. De stijlen 
of standvinken tot ondersteuning der zolder, 
balken zijn van greenen hout, even als de 
karbcels, zwaar 28 bij 28 duim; het onder-
slagsbind is dennen, zwaar 28 a 50 duim. 

Later zijn in deze gebouwen eenige verster
kingen aangebragt, noodig geworden door dc 
zeer zware lasten, welke dezelve bij aan
houdendheid moesten verduren, ten gevolge 
van het veelvuldige gebruik, dat algemeen van 
deze nuttige instelling werd gemaakt. Die 
voorzieningen bestonden uit zware eiken pla
ten , ondersteund wordende door dito consoles, 
welke met ijzeren bouten en stevige tanden aan 
de standvinken verbonden werden. Deze platen 
gaven aan de moerbindten meerder draagvermo
gen, en gemelde voorzieningen, gevoegd bij eene 
van tijd tot tijd voortgezette en thans geheel ge
ëffectueerd zijnde verzwaring van het metsel
werk, dienende tot penanten onder dc stand
vinken, hebben voldoende uitkomsten opge
leverd, en de hechtheid dezer magazijnen 
verzekerd. Ook in de vleugelgebouwcn wer

den nog eenigc voorzorgen genomen, door het 
aanbrengen van meerdere steungevende punt-
stukken. 

A l de nieuwe gebouwen ter noord- en zuid
zijde, alsmede de verdere afsluitingswerkeu, 
bruggen enz. zijn daargestcld volgens de plan
nen en onder toezigt van wijlen den zeer ver
dienstelijken architect J. D E GREEF, des
tijds directeur van stads werken en gebouwen 
tc Amsterdam. 

Nagenoeg tot aan het jaar 1837, en dus 
gedurende tien jaren, bleef het entrepót-
dok in den toestand als boven is beschre
ven, doch niettegenstaande de aanzienlij
ke ruimten, in dc pakhuizen aanwezig cn 
welke een aantal van 111,350 vierkante el 
konden bedragen, bleek al spoedig na de 
daarstelling, dat dezelve nog bij lange na niet 
voldoende waren, om in de behoeften tc voor
zien. 

De vele voordeden verbonden aan eenen 
opslag van belaste goederen in het entrepót-
dok , dc juistheid en spjed van berging cn 
aflevering, die daardoor ontstaat, gevoegd bij 
de gerustheid, waarin zich dc eigenaar om
trent zijne waren bevindt, gaven aanleiding, 
dat een algemeen gebruik van deze inrigting 
werd gemaakt, en dus dc pakhuizen, hoe uit
gebreid ook, niet al de aangevoerd wordende 
hoeveelheden konden bergen. 

Ook ontstond het verlangen naar eenen ver
beterden toegang voor groote zeeschepen tot 
binnen het entrepót-dok, die toen alleen door 
de rapenburger schutsluis plaats had. Deze 
sluis echter te ondiep en te smal zijnde 
om aan groote schepen den doortogt tc ver-
leenen, moesten dc O. I. vaarders cn an
dere groote schepen in het oostelijke dok 
blijven liggen, terwijl derzelver ladingen bij 

gedeelten op zoogenaamde zolderschuiten naar 
het entrepót-dok vervoerd werden, hetgeen 
natuurlijk veel tijdverlies en onkosten ver
oorzaakte. 

In het jaar 1827, toen de eerste plannen 
tot daarstelling van het entrepót-dok werden 
beraamd en vastgesteld, was er nog geene 
reden van de omdijking dezer stads-haven; 
de toenadering tot het dok was dus zeer on
zeker, cn het zoude destijds doelloos geweest 
zijn, eene grootere sluis, dan de bestaande ra
penburger schutsluis te bouwen, daar men 
toch niet dan met de grootste moeite eene 
geul door de haven kon onderhouden, gelijk 
staande met dc diepte der genoemde rapen
burger sluis, namelijk 3 el 60 duim beneden 
Amsterdamsen peil. 

Reeds voor het jaar 1830, cn zoodra het 
ontwerp tot daarstelling der oostelijke en 
westelijke doksluizcn bij de stads regering 
aangenomen en tot een begin van uitvoering 
was gekomen, werd ook het plan gevormd 
om in dc bestaande behoefte door het bou
wen eener nieuwe schutsluis van grootere af
metingen te voorzien; doch verschillende om
standigheden , waaronder voornamelijk dc staat
kundige gebeurtenissen van die jaren behoo-
ren, gaven aanleiding, dat hetzelve destijds 
niet werd ten uitvoer gelegd. Niet voor het 
jaar 1835, als wanneer dc behoefte aan 
ruimere gebouwen meer cn meer dringend 
werd gevoeld, was het geschikte tijdstip daar
toe gekomen, en door den heer ROCHUSSEN het 
plan ontworpen, om cene uitbreiding op eene 
groote schaal daar te stellen. Dit plan 
werd na verloop van cenigen tijd, die tot 
het maken van toebereidselen, het voeren 
van onderhandelingen met onderscheidene 
besturen, over af tc stanc terreinen en het 
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doen eener tweede geldlecning noodzakelijk 
werd vereischt, in de jaren 1837 tot 1840 
tot stand gebragt, onder het bestuur van de 
heeren directeuren J. J. ROCHUSSEN, J . P. 
G . BUNGE, D. BORSKI en wijlen G. ALEWUN. 

De hoofd-directie over den bouw werd op
gedragen aan den heer C W . M. KLIJN, des
tijds directeur, thans commissaris, van Stads 
publieke werken, onder wien steller dezes 
de onderscheidene plannen heeft uitgewerkt, 
en derzelver uitvoering geleid. 

De eerste werkzaamheden der uitbreiding, 
bestonden in den aankoop van de geschut-
werf van 's rijks marine, gelegen aan het 
einde der Rapenburgergracht. 

De zich aldaar bevindende houten loodsen, 
op het plan als zoodanig aangewezen, werden 
dadelijk, na eenige geringe herstellingen met 
goederen belegd, en voorts op de oude fun
deringen der geschutbeddingen twee afdeelin-
gen bergplaatsen gebouwd, bevattende slechts 
eene verdieping gelijkvloers, van vorm cn af
metingen, als op plaat 5 tig. 2 wordt aange
wezen. Derzelver eenvoudige zamcnstelling 
is uit deze teckening duidelijk op te maken. 
De spanning tusschen dc ijzeren, van inlandsche 
erts vervaardigde, kolommen bedraagt 9 el 
30 duim. De kap bestaat uit schilden van 
dubbel opgcklampte greenen dcclen, zwaar 4 
bij 28 duim, met dito platen voor het uitzet
ten voorzien, waartoe mede over dc gcheele 
breedte der gebouwen, op afstanden van 4 el 
65 dm. uit elkander, ijzeren ankers, zwaar 3 bij 
3 duim zijn aangebragt. Dc ramen boven dc deu
ren, alsmede dc zijgoten, uitloospijpcn en dito 
bakken zijn mede van gegoten ijzer vervaardigd. 

De kap werd beschoten met 3 duirns gree
nen dcclen en met pannen gedekt. Dc vloe
ren zijn gedeeltelijk hout van groenen platen, 

dik 4 duim, rustende op eiken onderleggers', 
zwaar 5 bij 25 duim, gedeeltelijk ook met 
waalklinkers bestraat. 

Deze magazijnen bevatten cene belcgbare 
ruimte van 4700 vierkante el, en hebben met 
de bestrating der daarvoor liggende nieuwe kade 
en houten beschoeijing ongeveer ƒ 100,000 ge
kost. Met primo Januarij 1838 voltooid zijnde, 
werden dezelve na de heropening der vaart in 
gebruik gesteld, en bij den gelijktijdigeu grootcn 
aandrang van goederen binnen 2 of 3 weken 
geheel gevuld, waardoor het noodzakelijke 
der ondemomene uitbreiding ten duidelijkste 
bleek. 

Nadat voorts op nieuw door cene leening de 
vereischte sommen waren verkregen, werden 
de overige benoodigde eigendommen in bezit 
genomen; een en dertig huizen of loodsen van 
particulieren aangekocht, en den 13den Decem
ber 1837 het maken eener groote schutsluis met 
twee dubbele draaibruggen voor eene som van 
ƒ230,000 aanbesteed, alsmede het uitdiepen van 
het gehcele bassin, zoowel het oude als het 
nieuwe gedeelte, en eene tocnaderingsgeuluit 
het oostelijk dok tot op 5 ellen 50 duim onder 
Amsterdamsch peil, voorde som van / 95,000. 

Deze schutsluis, waarvan op plaat 5 fig. 4 
een opstand van het buitenfront en in fig. 5 
dc doorsnede van het buitenste sluishoofd, be
nevens een gedeelte der schutkolk wordt voorge
steld , werd alsnu ingcrigt voor de grootste koop
vaardijschepen en met eene schutkolk, breed 
30 e l , voorzien, teneinde ruimte genoeg aan
wezig zoude zijn, om doortogt aan een groot 
schip te verleenen, cn te gelijk aan twee klei
nere vaartuigen gelegenheid tc verschaffen tot 
lossing in de ter wederzijde der sluis op tc rig-
ten pakhuizen. 

Pc wijdte tusschen dc rcglstandsmuren be

draagt 14 cl 18 duimt de diepte van den 
slagdrempel onder Amsterdamsch peil is 5 el 
83 duim en dc schutlengte 66 el. Dc slag
drempels zijn geheel uit metselwerk en escau-
sijnschen hardsteen zamengesteld, en daartoe 
onder anderen 4 stukken; zijnde de komplaten, 
ieder inhoudende 6,50 kubiek cl of een ge
wigt van bijna 16,000 Ncd. pond, verwerkt. 

De sluis is ingcrigt, om tegen het binnen- en 
buitenwater te kunnen schutten, evenwel 
zijn voor het tegenwoordige slechts twee paar 
deuren, tegen de buitenzijde keerende, aan
gebragt, daar het water niet kan worden 
opgehouden, omdat er geene ebdeuren in 
de overige stadssluizen zijn, Bij dc daar 
stelling van een nieuw werk meende men 
echter op alle mogelijke veranderingen be
dacht tc moeten zijn. De schutkolk is gevormd 
door eenen kaaimuur, gefundeerd op I el 10 
duim onder Amsterdamsch peil, en opgetrok
ken tot 1 el daarboven. 

De dubbele draaibruggen op de buiten- en 
binncnsluishoofden zijn, wat de buitenste aan
gaat , op het onderdek 4 el cn de binnenste 
3 el 50 duim breed. Dezelve rusten cn be
wegen zich op eenen koningsbalk, welke aan 
dc cene zijde op eenen vasten ijzeren ko
ningsstijl en aan dc andere op een ijzeren 
rad of wiel, hoog één el, buiten de brug loo-
pendc, steunt. Voorts zijn onder het midden 
van den staart nog twee rollen aangebragt, die 
op gegotene ijzeren platen loopen, en waardoor 
de bruggen door middel van een aan het 
groote wiel aangebragt windwerk, gemakke
lijk en vrij spoedig bewogen kunnen worden. 

Op den 2den Januarij 1840 voer het eer
ste schip door de sluis, waarna de vaart ge
regeld is geopend. 

In dc jaren 1837 cn 1838 werd mede het 

voornemen ten (uitvoer"{gebragt, om ook den 
rijnhandel in de voordcelen en gemakken 
van het entrepót-dok te doen deelen, en 
door het op één punt te zamen brengen 
van zee- en rivierschepen met de vrijpak-
huizen, eene ware vrijhaven daar te stel
len. Te dien einde werden aan de zuid
zijde , zoo als op de situatie is aangewezen, 
eene rij magazijnen van ééne verdieping daar
gestcld , ter lengte van 320 en eene breed
te van 12 ellen, door houten schotten zoo
danig afgedeeld, dat voor iedere plaats, 
waarop eene afzonderlijke beurtvaart bestaat, 
eene afgescheidene ruimte tot opname en los
sing van goederen aanwezig is. In het vleu« 
gelgcbouw bevinden zich bureaux voor de be 
ambten der belastingen; cene vergaderkamer 
voor de commissie van de vaart op den Rijn, 
het bureau van derzelver secretaris, alsme
de de woning van den boekhouder, met 
het dagelijkschc toezigt belast. Deze gebou
wen met de daarvoorliggende nieuwe houten 
schocijing, twaalf steigers'en de bestrating der 
kade, vorderden eene uitgave van omstreeks 
ƒ 140,000. 

Ten gebruike van den rijnhandel werd de 
bestaande waag van den Amstel naar het en
trepót-dok overgebragt, cn daarvoor een nieuw 
houten gebouw , geheel vrij in het water staan
de, opgerigt, waaronder dc weging der goe
deren op cene gemakkelijke en spoedige wijze 
plaats heeft. 

In de maand October 1838 werd voorts een 
aanvang gemaakt met den bouw van twaalf 
stuks nieuwe pakhuizen, op de situatie nader 
aangewezen; en waarvan op plaat 5, fig. 6. 
eene teckening der facade , fig. 7, eene door
snede over de breedte, en fig. 8, cene door
snede over 'dc lengte der gebouwen wordt 
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gegeven. Deze pakhuizen zijn te zamen breed 
74 el 84 duim, en ieder diep 42 cl 75 duim. 

Tot derzelver grondslagen, waarvan de fun-
deringplaten op 1 el onder het Amstcrdamsch 
peil zijn gelegen, werden ingeheid 1936 stuks 
heimasten, allen langl3'/2 a 14ellen, endaar-
op eiken kespen, zwaar 14 bij 28 duim ge
plaatst, welke met eenen greenen vloer, dik 
10 duim, zijn gedekt. De voor-, achter- en 
zijgevels dezer gebouwen zijn in aanleg zwaar 
3 mopsteenen, en voorts met versnijdingen ter 
dikte van 2'/2, 2 en l ' / 2 steen tot aan de geheele 
hoogte opgetrokken. Van de binnenmuren 
werden 5 tot aan dc geheele hoogte of tot 
aan de nok in 3 , 2'/», 2 en mopsteen 
daargesteld, terwijl de 6 overige slechts tot 
aan de derde verdieping doorgaan, op wel
ken zolder bovendien, zoo als in de doorsne
de over de lengte fig. 8 te zien is, cirkelvor
mige openingen, breed 1 el 70 duim, hoog 2 
e l , in de muren werden gespaard. Tot on
dersteuning der balk- cn kapwerken op de 
twee bovenste verdiepingen, voor zoo veelde 
muren niet opgaan, werden 208 stuks ge-

fgotenc ijzeren kolommen geplaatst, waarvan 
die voor de derde zolders lang zijn 2 el 70 
duim, breed op het basement, hetwelk 50 
duim hoog is, 25 en 25 duim, en-^ijkelijk 
verdunnende tot op 30 duim onder de plaat, 
alwaar 18 duim over diameter wordt gemeten. 
Het ijzer is gemiddeld 25 streep dik, gedekt 
door eene ijzeren plaat, 1 cl 20 duim lang, 5 
duim dik en 40 duim breed, welke door middel 
van 4 schroefbouten, lang 40 duim, zwaar 
25 streep, aan den onderslagsbalk werden verec-
nigd. Voorts zijn deze kolommen voorzien 
van twee cirkelvormige karbcels, waarvan de 
koorde lang is 1 el, het ijzer dik 5en6duim, 
aan de kolom en plaat met sponningen cu klink-

houten bevestigd. Dc ijzeren kolommen tot 
steun der kapwerken aangebragt, zijn op de
zelfde wijze ingerigt, doch van ligter afme
tingen , cn rusten dadelijk op de plaat der 
onderste, zijnde daartoe dc basementen door 
de onderslagsbalken gewerkt. Dc balken, lig
gende 42 duim van elkander, zijn van Rigaasch 
greenen hout, 20 cn 30 duim zwaar; de vloe
ren dito platen, 4 duim dik. De kappen zijn 
beschoten met 32 strecps vuren deelen cn 
met pannen gedekt. Op de bovenste zolders 
zijn 54 stuks dakramen aangebragt, waar
door dezelve volkomen verlicht zijn cn zelfs 
tot monsterzalen bij de veilingen van sui
ker en indigo kunnen dienen. A l het hout
werk aldaar is met witte lijmverw gedekt. 
De ramen, uitloospijpen en vergaarbakken zijn 
allen van gegoten ijzer. 

Deze pakhuizen hebben eenen belegbaren 
inhoud van ongeveer 14,900 vierkante c l , en 
met de daarvoor liggende beschocijing en kade 
ruim ƒ 310,000 gekost. Dezelve waren op 
1°. Januarij 1840 voltooid cn zijn terstond 
daarna in gebruik gesteld, zonder dat zich op 
eenigerhandc wijze nadeel heeft geopenbaard. 

Eindelijk zijn in den loop van 1839 en het 
begin van 1840 daargesteld, twee groote ma
gazijnen aan de oost- cn westzijde der sluis, 
zoo als op de situatieteekening is aangewezen, 
zijnde van dezelve op plaat 5 fig. 3 de voor
gevel cn eene doorsnede over de breedte aan
getoond. Deze magazijnen zijn breed 30 el 18 
duim, welke ruimte in twee spanningen, ieder 
van 15 cl 9 duim, is bekapt. Dezelve bevatten 
eenen belegbaren inhoud van 7230 vierk. el, 
en hebben met de daarbij behoorende kade en 
afsluilmuren / 130,000 gevorderd. Dc kap is 
geheel uit platen zamengesteld; dc span
ten , kapbalken, hangers enz. zijn zwaar 13 
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bij 28 duim. Het dakbeschot is 3 duims 
greenen hout. Dc zakgotcn zijn van zink, 
cn de zijgoten, uitloosbuizen, ramen enz. 
alle van gegoten ijzer. De vloeren zijn ge
deeltelijk van hout, gedeeltelijk met waal
klinkers bestraat. 

In het magazijn, aan de oostzijde der sluis, 
bevindt zich een ijzeren spoor, hetwelk tot 
vervoer der goederen groote diensten bewijst. 
De verdere constructie is eenvoudig en ligt, 
cn kan genoegzaam uit de teekening blijken. 

De overige nog onbebouwde terreinen werden 
met eene stevige houten schutting, hoog 4 el, 
afgesloten, en vervolgens de kaden bestraat, dc 
noodige afsluitboomen, ducd'alven cn meerpa
len daargesteld, waardoor omstreeks het ein
de van 1840 de geheele uitbreiding was vol
tooid. 

Bij den ingang van het entrepót-dok wa
ren , gedurende den beschrevenen bouw, 
tegelijk met eene noodige vernieuwing der 
vlotbruggen, twee wachthuizen daargesteld, 
en in het midden bij de Prinsengracht tot 

verbetering iu dc communicatie der beide zij
den, eene zeer ligte loopbrug gebouwd, groo-
tendecls op ijzeren steunpunten rustende , en 
met eene opening, 15 el wijd, voorzien, 
welke door middel van ccne dubbele ophaal
brug en bascule wordt afgesloten. Deze brug 
is door ducd'alven tegen het aanvaren bevei
ligd, cn voldoet bij voortduring aan zijne be
stemming. 

Hiermede eindigen wij deze beknopte bouw
kundige beschrijving, van eene iu aard en 
strekking zou hoogst belangrijke instelling, 
welke volgens het algemeen gevoelen geheel 
aan het doel, bij de daarstelling beoogd, vol
doet , namelijk het nut van den handel in 
Neêrlands hoofdstad; cn die daarbij zoo 
zeer tot eer verstrekt van den doorluchti-
gen oprigler en beschermer, onzen geeerbie-
digden voormaligen Koning, zoowel als van 
de waardige mannen, die zijne inzigteu ver
wezenlijkten, en het entrepót-dok bij voort
during met zooveel belangstelling en naauw-
gezetheid besturen. 

Amsterdam, Nov. 1842. 

BESCHOUWING VAN EENIGE REGELEN BETREFFENDE DE SAMENSTELLING 
VAN OPHAALBRUGGEN. 

(Medegedeeld door A . VAN DER VELDE CNZ. , Stads Architect tc Zierikzee). 

Het doel ccner ophaalbrug is een geregeld, stroom of eene rivier daar te stellen, zonder even-
zeker en gemakkelijk middel van gemeenschap wel eenig beletsel aan de beweging des waters ot 
tusschen de beide oevers van ccne gracht, eenen aan dc scheepvaart toe tc brengen. W i l men 

D. I. 10 
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deze bruggen aan haar doel doen beantwoor
den , dan behooren zij de volgende eigenschap
pen te bezitten: 
1°. Eene genoegzame breedte der brug en hoog

te der hameigebindten, tot het doorlaten 
van de grootste en hoogstbeladene wagens 
van allerlei aard. 

2'J. Eene overvloedige zwaarte der leggers, op 
dat deze sterk genoeg mogen zijn, om zon
der ecnige doorbuiging, de zwaarstbeladene 
voertuigen of lasten te kunnen dragen. 

3°. Tot gemak voor den overgang behooren dc 
hellingen der vallen zoo klein mogelijk te 
zijn. 

4". De landhoofden behooren steeds evenwij
dig aan de rigting van den stroom te wor
den opgetrokken. 

5'. Derzelver afstand moet zoo verre verwij
derd wezen, dat de tusschenruimtc genoeg
zaam is, om dc op dien stroom of die ri
vier varende schepen tc kunnen doorla
ten. 

6'. Dc bruggen behooren zich spoedig, gemak
kelijk cn zoo nabij mogelijk in eenen lood-
regteu stand te laten ophalen, ten einde 
de scheepvaart alsmede den overgang zoo 
min mogelijk tc belemmeren. 

1e. Eene genoegzame breedte der brug en 
hoogte der hameigebindten, tot het doorlaten 
van de grootste en hoogstbeladene wagens 
van allerlei aard. 

Aangezien dc valbruggen te zwaar en te 
kostbaar zouden worden, om meer dan een rij
tuig gelijktijdig cn ongehinderd te laten over
gaan, zoo worden dezelve gewoonlijk op zoo
danige afmetingen vervaardigd, dat zij voor 
dc passage van één rijtuig kunnen dienen, 
hetgeen, wanneer men de breedste sporen re
kent met dc nog bovendien overstekende ge

deelten der assen cn nog ecnige ruimte voor 
de passage van menschen aan elke zijde, eene 
breedte van 3,20 ellen geeft, terwijl dc hoog
te van den boog op het midden van het ha-
mcigebind, tot op den beganen grond geme
ten, gewoonlijk 4,60 ellen moet bedragen. 

2*. Eene overvloedige zwaarte der leggers, 
opdat deze sterk genoeg mogen zijn, om zon
der eenige doorbuiging de zwaarstbeladene 
voertuigen of lasten tc kunnen dragen. 

Om het draagvermogen genoegzaam tc ma
ken , is het van belang, om de achter- en voor-
harren op eene doelmatige wijze met de leg
gers te verbinden, zoodanig, dat men deze har
ren cn leggers kan beschouwen, als één Iigchaam 
te vormen. Wanneer men de leggers der vallen 
alleenlijk met pennen en gaten ineenwerkt, 
zoo als men dit somtijds aantreft, is het 
er verre af, dat deze verbinding genoegzame 
sterkte zal bezitten, tenzij men dc afmetin
gen zoo overtollig zwaar neme, dat dc pen
nen en bouten alleen genoegzaam zijn, om dc 
daarop komende lasten te dragen; doch de 
kosten van het eikenhout hier te lande in aan
merking nemende, zal deze verspilling geene 
goedkeuring verdienen; immers, wanneer men 
door gepast overleg aan dc zaïncnstclling die 
wending kan geven, dat alles een overvloe
dig draagvermogen bezit, en de spaarzaamheid 
tevens betracht wordt. 

Wij zullen alzoo eenigc grondstellingen aan
geven , om daardoor tc bepalen, welke zwaar
te de leggers moeten bezitten, wanneer de
zelve op de volgende wijze worden samenge
steld: 

Dc achter- en voorharren zijn in de leg
gers met pennen cn gaten zuiver in elkan
der gewerkt; de pennen hebben niet meer 
dan >/i deel van dc hoogte der leggers tot dik

te , cn vooral is het einde van den geheelen leg
ger 2 duimen in de achterharre gewerkt. De 
pennen zijn niet doorgewerkt, doch langs ééne 
zijde is elke legger (behalve de opsluiting aan 
de achterhar door middel van eenen taai jen hou
ten toognagel), nog bevestigd door eenen roze-
bout van genoegzame zwaarte, door eenen spij
ker en vier krammen aan eiken legger verbonden. 

Tot het geven van genoegzame dragt van 
de leggers in de achterharre zelve, zal men de 
laatste '/i meerder zwaarte geven, onder de leg
gers doorhangende, dan deze bezitten, terwijl, 
daar de achterharren nog met derzelver schui
ne zijde op de dekzerken der landhoofden 
rusten, deze gedeelten genoegzaam draagver
mogen zullen bezitten, te meer daar de assen 
onder de harren doorloopen. 

De gewone voorharre met pennen en gaten 
aan de leggers te verbinden en aan derzelver 
uiteinden kettingen te hangen, wordt voor 
minder doelmatig gehouden, omdat het aanwer
ken van pennen en gaten het hout zoodanig 
verzwakt, dat zulks niet beschouwd mag wor
den genoegzame sterkte te zullen bezitten, al 
thans oneindig minder kracht, dan wanneer 
men dezelve aanbrengt bij wijze van hangbalk, 
dat meerdere sterkte zal aanbrengen, zon
der dat in de sierlijkheid eenige verande
ring wordt gemaakt. Deze hangbalkcn worden 
op eenige duimen afslands van het einde, on
der de leggers bevestigd door geschikte schroef
bouten met platen, en blijven overigens ge
heel vierkant; terwijl de einden buiten de zij
de der vallen uitsteken, om de kettingen daar
aan te bevestigen; dat deze handelwijze ster
ker is, dan de boven beschrevene, zal wel geen 
betoog behoeven. 

Na dc verbindingswijze aangegeven te heb
ben, geschikt om den meest mogclijken za-

menhang daar te stellen, volgt thet bepalen 
der zwaarte van de leggers, waartoe wij zul
len aannemen, dat de vallen op verschillende 
wijze belast worden, bij voorbeeld, wanneer 
op dezelve een groot aantal menschen of bees
ten ineengedrongen gaan, of wanneer een 
zwaar beladen voertuig met paarden bespan
nen , over dezelve heentrekt, terwijl de ruim
te ter wederzijde door voetgangers is ingenomen. 

lo. Wanneer dc beide vallen geheel door in
eengedrongen menschen bezet zijn, zal men 
een gewigt verkrijgen van 19331 I'd-
namelijk, gerekend, dat de beide 
vallen 9,25 el lang en 3,20 el breed 
zijn, en men op dc vierkante el O'/J 
personen plaatsen kan , dooreen ge
rekend op 70 pond de persoon. 

2». Wij hebben hierboven verkre
gen, dat de brugvallen eene opper
vlakte hebben van 29,6 vierkante 
el. Een os of paard heeft gewoon
lijk eene lengte van 1,75, en eene 
breedte van 0,58 el; hun gewigt 
wordt door elkander gerekend op 600 
pond. Hieruit volgt, dat zoodanig 
dier ruim eene vierkante cl plaats in
neemt, gerekend, dat de kop bij den 
aandrang van de passage om boog 
boven de andere dieren uitsteekt; 
wij verkrijgen alzoo ecu gewigt van 17760 Pd. 

3°. Eene gewone diligence, met 4 
paarden bespannen, weegt 4500 Pd. 
16 personen, de voerlieden 

en voorrijder medegere-
kend, 1120 » 

Aan pakgoederen stelle men 3000 » 
Nu kunnen er nog 86 men

schen naast het rijtuig 6020 » 
14640 Pd. 
10* 
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Hieruit blijkt, dat dc op cenge-
drongene menschen den zwaarste i 
last uitmaken, doch daar nu vooron
dersteld is, dat alleen hun gewist op 
dc vallen, gelijkelijk verdeeld zijnde, 
drukt, zoo zal men voor het gaan 
en de meer mogelijke bewegingen 
(volgens gedane waarnemingen der 
drukking bij het gaan op vlot- of drij
vende bruggen) kunnen stellen eene 
mogelijke drukking van 40000 Pd. 

Elke val draagt bijgevolg dc helft van het 
gewigt, dus 20000 pond; terwijl, daar er 
vijf leggers zijn , elke legger eene kracht van 
zamenhang moet bezitten, om dc drukking 
en beweging van 4000 poud te kunnen dra
gen, zonder door te breken niet alleen, 
maar zonder dat er eenige merkbare doorbui
ging bestaan kan. Om zulks tc onderzoeken, 
hebben verscheidene Natuurkundigen belang
rijke proeven genomen, waaruit, alsmede uit 
dc wiskundigs theorie verschillende formulcn 
zijn afgeleid, waaronder die van GAÜTHET als 
de beste beschouwd mag worden: in de construc
tion <lcs pouts, II deel pag. 37 wordt daartoe op-
gegeven P = (158250 X 163546 b«) waarin 
P hel getal ponden, a de breedte, b de hoogte 
cn e de lengte van het hout voorstelt. 

Deze formule, iu woorden overgebragt, leert 
den volgenden regel: 

»Om het gewigt te berekenen, hetwelk een 
"horizontale cikenbalk met zekerheid kan dra
wgen, moet men het getal 163546 vermenig
vuldigen met het product der hoogte en lengte; 
«hierbij optellen het getal 158250 cn deze som 
«vermenigvuldigen met het product der breedte 
»en «likte, en deelcn door dc lengte." 

Wanneer wij stellen «Ie lengte der volleg-
gei s te zijn 4.50 el, dc hoogte 20 duim en 

dc breedte 15 duim, dan zal men, dc kracht 
van zoodanigen balk, volgens den opgegevenen 
regel berekenende, een gewigt bekomen gelijk
staande met nagenoeg 2030 pond. 

De formule is echter opgemaakt in de ver
onderstelling, dat dc balk alleen in het midden 
belast is; dezelve zal dus in staat zijn, juist 
in het midden een gewigt te dragen, 2030 
pond niet tc boven gaande; het is echter 
nimmer het geval, dat zoodanige last juist al 
leen op het midden der lengte rust, integen
deel wordt elk zeer zwaar gewigt over de ge
heele lengte der leggers verdeeld, wijl het 
drukkende ligchaam steeds eene grootc uit
gebreidheid bezit. 

Het spreekt van zelf, dat dan de uiteinden 
de helft van het gewigt dragen cn dus het mid
den de andere helft, zoodat een dusdanige balk 
ecu gewigt zou kunnen dragen van 4060 
pond, mits gelijkelijk over de geheele leng
te verdeeld zijnde, overeenkomstig met het
geen gemelde schrijver almede daaromtrent op
geeft. 

Daar nu elke val vijf zoodanige leggers bevat, 
zoo zal dezelve een gewigt kunnen dragen 
van 5 maal 4060, dat is 20300 pond. Dc 
beide vallen kunnen dus eenen last van 40600 
pond dragen, waaruit blijkt, dat deze sterkte 
overvlocdiglijk bestand is, tegen den last van 
de in beweging zijnde menschen. 

Wanneer wij dit gewigt herleiden tot dc 
vierkante c l , verkrijgt men voor het gewigt, 
dal elke cl kan dragen, ruim 1300 pond, 
dat is ruim zesmaal meer dan het gewigt, 
waarmede «Ie hangende bruggen door het 
Fransch Gouvernement belast worden, alvorens 
voor publick gebruik tc worden opengesteld. 

Dit proef gewigt bedraagt namelijk 200 ki
lo's per vierkanten meter. 

3 e. Tol gemak voor den overgang behoort de 
helling der vallen zoo klein mogelijk te zijn. 

Men stelle zich voor, dat de brugvallcnge
woonlijk in het midden nagenoeg >/so deel der 
geheele breedte of tusschenruimte der land-
hoofden of penanten rijzen. Eensdeels, om
dat door dc ondervinding gebleken is, dat 
deze helling, zeer gering zijnde, de zwaar be-
ladcnc voertuigen daarover even gemakkelijk 
cn zonder meerdere inspanning kunnen heen 
getrokken worden, als over de keijen-bestra-
tingen, cn ten anderen, omdat de terugwer
kende kracht der drukking van dc lasten niet 
zoo groot zal zijn, om de lengte der brugleg-
gers tc vamci i 4 duim ineen te drukken, 
als wanneer dezelve, in eene regte lijn gera
kende, naar beneden zouden doorslaan, na
melijk, indien dc steekschoren niet bestonden. 

Bij het berekenen van dc uitwerking van 
den last op de vallen, komt de zwaarte der 
laatsten in geene aanmerking, aangezien deze 
door het tegenwigt in het achterdeel der ba
lans volkomen wordt opgewogen; de uitwer
king van den last zal slechts dienen, om de 
leggers in elkander tc drukken, met een ver
mogen , dat wij door den volgenden regel zul
len vinden: 

»Dcel de lengte van eenen val door de hoogte, 
»dic dezelve in het midden der brug rijst, ver
menigvuldig het quotient met den geheelen 
»last, die op het uiteinde, of met den halvcn 
»last, die op den geheelen val rust, dan zal de 
«uitkomst het gewigt aantoonen, dat door de 
«terugwerkende kracht der leggers moet wor-
»dcn opgewogen." 

In ons voorbeeld geeft de uitkomst dezer 
deeling 15, dit vermenigvuldigd met de helft 
van den last, over eiken val verdeeld, of met 
10000 pond, geeft 150000, hetgeen verdeeld 

over dc vijf leggers, voor elk een gewigt van 
30000 pond uitmaakt, welk gewigt echter 
slechts werkt, om dezelve volgens de lengte 
in elkander te drukken. 

De terugwerkende vastheid van het eiken
hout wordt per vierkanten duim doorsnede be
paald op 500 pond, wanneer het eindelinge 
hout in dito hout, welks draad regthoekig op 
den draad der leggers loopt, verbonden is, 
gewoonlijk op 160 pond, in dat geval zou
den onze leggers een wederstandbiedend ver
mogen bezitten van 48000 pond, alvorens 
melkbare indrukking te zullen lijden en alzoo 
ruim »/s meer, dan noodig is. 

De opgegevcne regel is gegrond op dc vol
gende formule: 

K = r x cosec. q. 
waarin K de drukking, r het gewigt op het 
uiteinde van den val en q de hoek van den val 
met de waterpaslijn voorstelt. 

In aanmerking nemende, dat de grootste 
last, door eenen val gedragen, 20000pond uit
maakt , welk gewigt echter over het geheele 
oppervlak verspreid is, zoo is het klaar, dat 
voor rekening der assen nooit meer dan dc 
helft of 10000 pond kan komen, wijl de ove
rige helft (cn zeker meer), door den schuinen 
stand der vallen zijdelings tegen dc muren 
werkt; men ziet dus dat, aan de assen eene 
dikte gevende van 5 duim middellijn, dat is 
eene doorsnede van 2000 • strepen nagenoeg, 
deze overvloedig zwaar zijn zullen, daar het 
gesmede ijzer minstens 5 pond per streep 
dragen kan (volgens BRADE en anderen), dit 
geeft 5 x 2000 of 10000 pond voor elke as, 
dus 20000 voor beiden; zij bezitten alzoo een 
dubbel draagvermogen van hetgeen noodig is, 
om ook in buitengewone omstandigheden geen 
gevaar van breken op te leveren. 
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Dc assen van de balans, slechts derzelver 
eigen gewigt met een deel van den val, en nooit 
iets meer tc dragen hebbende, welk gewigt 
slechts 5000 pond uitmaakt, kunnen (daar er 4 
aanwezig zijn), eene acht maal kleinere vlakke 
doorsnede bezitten of cene omtrent drie maal 
kleinere middellijn, en nog voldoende zijn; 
evenwel is het veiliger, dezelve wat dikker 
tc nemen cn haar in plaats van 1,5 circa 4 
duim middellijn te geven. 

4 e. De landhoofden behooren steeds even
wijdig aan de rigling van den stroom te wor
den opgetrokken. 

Zoowel om den kortstcn weg te kiezen, als 
omdat dc gelegenheid het aanbiedt, vindt men 
dc landhoofden der bruggen steeds evenwijdig 
met de rigting des strooms aangelegd, zelfs 
wanneer in enkele gevallen, om den loop der 
straten of wegen als anderzins, de passage 
niet anders dan in cene schuine rigting val
len kan. Men is dus verpligt, hoeveel moeijelijk-
hcid cene schuin geplaatste brug ook oplevcrc, 
dc landhoofden parallel met de rigting des 
strooms te houden, daar de nadeelen vele zijn, 
welke de regthockig onder cene schuinsche 
brug geplaatste landhoofden medebrengen, zoo 
voor het stroomen des waters, als voor het ge
mak der scheepvaart, terwijl de sierlijkheid 
almede zeer zal lijden, indien men zich niet 
naar dezen regel gedraagt. 

5 e. Derzelver afstand zal zoo verre ver
wijderd wezen, dat {le tusschenruimtegenoeg
zaam is, om de op dien stroom of die ri
vier varende schepen te kunnen doorlaten. 

Het spreekt van zelf, dat de gewone dub
bele valbruggen, die wij in onze steden over 
de havens en grachten, alsmede over ande
re stroomen leggen, niet de breedte hebben, 
dat daar groote zeeschepen, bij voorbeeld van 

700 last, kunnen doorgelaten worden. Wij 
hebben ons bij deze beschouwing ;cene brug 
voorgesteld, die geschikt is voor zoodanige 
plaatsen, waar meestal zulke schepen doortrek
ken, welke op de binnenwateren varen, en 
in die veronderstelling zal de breedte van 9 
el tot 9,25 ruim voldoende zijn. Moet men 
evenwel door meerder benoodigdc breedte voor 
groote zeeschepen, eene brug daarstellen, 
dan zal, zoodra die afmeting boven de 10 el 
gaat, het doelmatiger zijn, balansbruggen zon
der hameigebindten, of draaibruggen daar te 
stellen, daar de grootte der hameigebindten 
dc kosten aanmerkelijk vermeerdert, en bui
tendien , de sierlijkheid van de straks gemelde 
bruggen zonder hameigebindten in vele opzigten 
de voorkeur verdient, hetgeen vooral bij brug
gen van 13 el wijdte, geschikt, om groo
te zeeschepen le kunnen doorlaten, nog al 
belangrijk is. 

6*. De bruggen behooren zich spoedig, ge
makkelijk en zoo nabij mogelijk in eenen lood-
regtcn stand te laten ophalen, ten einde de 
scheepvaart, alsmede de passage zoo min mo
gelijk tc belemmeren. 

Eene der grootste hindernissen bij dc gewo
ne valbruggen is onder anderen, het doorbui
gen der balanspricmen. Het spreekt van zelf, 
dat de meeste van deze houten, gewoonlijk 
gaaf en dikwijls versch (dat wil zeggen nog 
niet in het hart droog), in werking gebragt, cn 
alzoo met den last aan dc einden en eveneens 
met hare eigen zwaarte beladen wordende, 
doorbuigen moeten; ja zelfs worden er ver
scheidene gevonden, welke van 40 tot 45 
duim doorbuigen, waarvan ik vele voorbeelden 
zou kunnen aanwijzen. Hoe natuurlijk zoo
danige gevallen zijn, zullen zij evenwel eenen 
zeer nadceligen invloed in de beweging der 

brug uitoefenen, en terwijl de brug op het tijd
stip, toen zij de eerste maal in volkomen staat 
werd opgehaald, zich goed bewoog, is het 
niet zeldzaam, dat dezelve één jaar daarna ver
re van doelmatig bewegende bevonden wordt; 
men zal dan op een of ander punt zwaarte moe
ten aanbrengen , om dezelve tc kunnen blijven 
gebruiken. Met die zwaarte op het achterge
deelte van dc balans, heeft men tc wachten, 
dat de brugvallcn zullen ligtcn, aangezien, 
door dc balanscring te herstellen, wanneer de 
vallen opstaan, men deze juist weder verbreekt, 
wanneer de brug gesloten of ncdcrgevallen is, 
en alzoo veel onaangenaams verwekt voor de 
passage, daar dc vallen, met eenen last be
zwaard wordende, steeds zullen dalen, tot dat 
de voorharren tegen elkander gesloten zijn, en 
zich daarna, wanneer dc last weder het eind 
nadert, van oogenblik tot oogenblik op nieuw 
openen. Dc reden van dit een cn ander is 
voorzeker daarin gelegen, dat het zwaartepunt 
door het doorbuigen der priemen niet meer 
in het steunpunt ligt. Om deze belangrijke 
hindernis tegen te gaan, heeft schrijver dezes 
op de assen eenen ijzeren staander geprojec
teerd , van welks top twee kettingen uitgaan 
tot dc einden der balanspricmen, die door de 
daaraartgebragte schroeven verlengd of inge
kort kunnen worden, waardoor men de prie
men in cene lijnregte strekking en dus het 
zwaartepunt steeds in het steunpunt kan hou
den. Op deze wijze verkrijgt men de gele-

genhcid, om bij benadering de brug, derzel
ver beweging en zwaartepunt, meer naauwkeu-
rig te bepalen. 

Evenwel is het zeker, dat in de zwaarte 
van do te gebruiken materialen ecnig verschil 
kan ontstaan, die de uitkomst van dc bereke
ning een weinig doet falen, bij voorbeeld, 
dat hitte of koude dc kettingen doen uitzet
ten of inkrimpen; dat de houten brugbeklce-
dingen met water verzadigd worden, cn zoo
doende eene verbreking van het evenwigt ten 
gevolge moeten hebben, welke verbreking op 
verre na niet mag beschouwd worden zoo nadee-
lig tc zijn, als het doorbuigen der balanspric
men. Voor het verschil van dc lengte der 
kettingen, hoewel niet zoo in het oog loo
pend, kan men zich vrijwaren door dc daar
toe aangebragte schroeven, en welke, als zijnde 
de moeren van metaal, zich gemakkelijk la-
lcn op- of ncderdraaijen. 

Het laatste cn meer belangrijke verschil, de 
te groote zwaarte der vallen, is door een ver
plaatsbaar gewigt, hetgeen men op den middel
sten regel van den staart kan aanbrengen en 
met eene geringe moeite verschroevcn, voor 
te koincn. 

Tot het zoo veel mogelijk in loodregten stand 
ophalen der vallen en voor dc gemakkelijke 
beweging is het voorts een vereischtc, dat dc lij
nen , door de aspuntcn van den val, van de ba-
lanspriemcn cn dc uiteinden van de kettingen 
getrokken, een zuiver paralcllogram uitmaken. 
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BEREKENING VOOR HET IN EVENWIGT STELLEN DER BRLG, 

Deze berekening is gegrond op dc eigenschap, dat, wanneer een hefboom op onderschei
dene punten met verschillende gewigten bezwaard is, de sommen der statische mo
menten aan elkander gelijk zijn. Het gewigt van elk deel g, en de afstand van 
het zwaartepunt van dat deel tot het steunpunt van den hefboom, anoemende, wordt 
het statische moment uitgedrukt door a x g. 

BENAMING. 

ACUTEHEIÏDB DER BA
LANS. 

2 gedeelten priemen.. 
1 achter of broekbalk 

1 tusschen ofkoppelbalk 
;1 middclrcgel. 

2 karbeeis 

2 dekplaten 
jlroosbouten en krammen 
Iroosboulen en krammen 
2 ijzeren beugels en 
1 oogen 
2 dito kettingen 
2 dito haken cn oogen 
I roet toebehooren 

dito beugels op het 
midden 

4 dito moerschroeven... 

4 dito schroefbouten.... 

2 dito plaatstukken 

2 dito staanders 

4 dito schooren 

2 dito dito 

4 dito moerschroeven... 

4 dito kettingen 

S O O K T . 

eikenhout. 

vicik. ijzer. 

V 
rond ijzer, 

plat ijzer. 

II. »OOI1E1KDE DEI; DA
LAIS. 

2 gedeelten priemen 

2 ijteren banden 

2 dito dito met veer en 
oog 

2 dito assen 
2 dito kettingen 
2 dito stellen schroeven. 

2 dito beugels draagbalk 

rond ijzer, 
plat ijzer, 

vit-rk. ijzer, 
rond ijzer. 

» 

vierk. \jzer. 
rond ijzer-

draad. 

eikenhout, 

plat ijzer 

» 
rond ijzcr< 

I 

vierkant en 
rond ijzer, 
vierk. ijzer. 

I 

LENGTE. ï WAAKTE. 
CUIilEKE 
I51I0UD. GEWIGT. 

(?) 
el. duim. palmen. ponden. 

4,80 25 bij 30 924 1016,4 

2,90 35 » 30 304 834,4 

2,90 35 » 25 254 279,4 

2, 20 » 35 140 154, 

1,50 30 » 35 315 316,5 

4,85 5 » 32 155 170,5 

0,33 3 » 3 2,7 21, 
0,33 3 » 3 2,7 2t, 

1,30 2 » 5 2,0 20,2 

i, 2 rond 2,4 19,5 

0,50 3 » 5 1,5 11,66 

1,25 
Totaal 
4 » 8 

van het 
8, 

statisch 
62,18 

0,20 2 » 3 0,48 3,73 

0,40 2 rond 0,503 3,91 

0,38 4 » 8 2,432 18,9 

0,85 3 » 3 1,53 11,9 
0,70 2 rond 0,88 6,84 

0,50 5 1,96 15,23 

0,30 5 » 4 2,4 18,65 

5, 1J rond 8,4 26,4 

4,80 

1, 

md. 35*25 
on . 2 7 » 20 

1 » 3 

703,7 

0,6 

774, 

4,66 

0,70 3 » 5 2,1 16,32 

0,35 3 0,5 3,85 

0,50 2 4,08 31,74 

« 1,2 9,76 

0,75 2 - 2 0,6 1,65 

ToUal van liet statisch 

afstand 
Tan het 

zwaartep. 
tot het 

steunp.(a) 

ran 
a en g. 

el. ponden. 

2,40 2439,36 
4,50 1504,80 
2,25 628,70 
3,35 515,90 
3,60 1247,40 

2,45 417,73 
4,50 94,50 
2,25 47,25 

4,75 96, 
4,80 93,74 

4,80 55,97 

moment 7141,35 

AANMERKINGEN. 

hij den broekbalk. 

bij den koppelbalk. 

Gezamenlijk gewigt van den ijze 

ren toestel op de priemen, om de 

doorbuiging te beletten 167,74 pond 

2,40 

4,60 

4,40 

4,40 

4,40 

4,40 

4,10 

moment 

2089,80 

21,436 

77,808 
16,896 

139,656 

42,944 
20,460 

2409,000 

BENAMING. 

III. VALLEK. 
1 Toorhar 

1 achterhar 

5 leggers 

1 draagbalk 

1 onderbekleeding 

1 boven dito... 

5 roosbouten 
5 dito 

2 beugels achterhar 

1 as • 
4 leuningen 

4 kettingen en banden. 

SOOKT. 

eikenhout. 

Abeelenh. 

Tierk. ijzer. 

eikenhout, 

rond ijzer. 

LESGTI. tVAASTI. 
CODIIIC 

1111000. 
cawicT. 

[g) 

afstand 
Tan het 
twaartep. 
tot het 

steunp.(a) 

W0DCCT 
Tan 

a en g. 

el. duim. palmen. ponden. el. ponden. 

3,25 20 bij 20 130, 143, 4,40 629,20 

3,45 30 » 30 310, 341, 0,20 68,20 

4,10 15 » 20 615, 676,5 2,30 1555,95 

4,20 15 » 15 94, 103,4 4,30 444,60 

3,15 
4,63 5 729, 801,9 2,25 1804,30 

3,15 
4,63 4 583, 233,2 2,25 524,70 

0,30 2 i » 2} 1,87 15, 0,20 3, 
0,30 21 » 2} 1,87 15, 4,38 64,5 
1,30 3 »> 1} 1,17 9,09 0,20 1,818 

4,25 5 » 5 10,63 83,86 0,30 21, 
4,50 7 » 10 126, 138,6 2,25 310,500 

0,25 1 0,15 1,22 4,80 5,246 
1 dito dito aan de hameigebindten worden niet ia rekening gebragt. 

Totaal Tan het statisch moment 5433,014 

Aldus heeft men: moment van den val 5433,014 
Moment van de voorbalans 2409,000 

Te zamen 7842,014 
Moment van het achtereind der balans 7141,350 

AANMERKINGEN. 

Verschil 700,064 

Het verschil der statische monumenten is dus 
ruim 700; de afstand van het midden van den 
broekbalk tot de as, 4,50 el bedragende, zal de
ze balk met een gewigt van 700, gedeeld door 
4,50 of 150 pond moeten bezwaard worden, 
om, neergelaten zijnde, volkomen in evenwigt 
te zijn: (den invloed van het bovenwerk op de 
balansering in eene nagenoeg loodregte stel
ling, zullen wij straks behandelen). 

Wanneer men dezen broekbalk dus bijna 0,5 
deelen zwaarder neemt, dan deszelfs afme
tingen boven zijn opgegeven, (dat is 17 duim 
breeder, daar lengte en dikte onveranderd 
moeten blijven), zal men dc gehecle brug 
in evenwigt hebben. 

Het spreekt intusschen van zelf, dat de 
broekbalk, volgens de boven opgegeven afme
tingen, al ware het zelfs niet volkomen alzoo, 

D. I. 

vervaardigd zijnde, men, door denzclvcn met 
eenigerlei gewigt te bezwaren, proefondervin
delijk de balansering verkrijgen kan. 

Hierbij dient vooral in het oog gehouden 
te worden: 

l e . Dat dit tegeuwigt niet boven of onder 
denzclven, maar ter zijde dient aangebragt te 
worden, zooveel mogelijk in de lijn, die door 
de as cn hangpunten der kettingen gaat, ten 
einde aan het evenwigt, bij cene nagenoeg 
loodregte stelling (wij bedoelen opgehaald zijn
de), geene schade toe te brengen. 

2 e. Dat dc voordecligste wijze om het te-
genwigt aan te brengen, de verst mogelijke 
afstand van de as is; want, wanneer men dit 
bij voorbeeld, op den koppelbalk wilde brengen, 
zou men, in plaats van 156 pond, een gewigt 
van 7u<l/m of 312 pond moeten aanbrengen; op 

11 
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alle andere punten naar evenredigheid, zoo 
als uit de bekende theorie van den hefboom 
volgt. 

Daar het bovenwerk op de balans aan beide 
zijden gelijk is, zal het tot het cvenwigt in 
den staat van den gesloten of bijna neergelaten 
val niets afdoen, edoch, daar het zich boven 
dc balans verheft, het gemeenschappelijk 
zwaartepunt van al derzelver dcelen verhoo-
gen; het gezamenlijk gewigt van alle dce
len = 167 pond bedragende en dat der ge
heele brug 6000 pond is, zoo ziet men, dat 
het zwaartepunt slechts 1 G 7/ 6ooo of </i7 van den 
afstand van het zwaartepunt der balans, tot dat 
van dezen standaard, dat is </]7 x 25 duim of 
6 strepen zal rijzen door den bijgevoegden 
standaard cn dc kettingen op de balans; dit is 
gemakkelijk te vinden door de as 6 streep bo
ven het midden der priemen te leggen. 

Berekening tan de kracht der kettingen tegen 
het doorbuigen. 

Regel. Deel de hoogte a b in de schuinte 
a c en vermenigvuldig het quotient met het 
gewigt in e, dc uitkomst geeft de kracht aan, 
welke i e te verduren heeft: 
a _ ± x gew. = Hmx3000=10 X 3000 = 30000pd. 
a.b 

Het gewigt in e loodregt werkende, is op 
3000 pond gerekend, daar zulks ongeveer het 
gewigt is van de helft der balans en van den val 
tc zamen; dit hangt niet geheel op het uiteinde, 
dus is de trekking in e eigenlijk minder, ech
ter veiligheidshalve op zijn grootst genomen. 

Daar een ijzerdraad van 1 streep doorsnede 
50 pond draagt, zullen 600 ijzerdraden inac, 
600 x 50 of 30000 pond dragen kunnen; dat 
is voor elke keten 300 draden. 

De schuins afhangende kettingen, gewoon
lijk bij de dubbele valbruggen in gebruik, 
kunnen alleen dienen, om de vallen te be
hoeden voor het doorslaan, bij ongelijke ne-
dcrlating, beneden hare begeerde hellingen, cn 
zijn van volstrekt geen nut, om aan dc vallen 
eenigc soliditeit te verschuilen; zelfs is door 
voorbeelden bewezen, dat, wanneer door eenig 
ongeluk dc kettingen aan den top der balans-
priemen breken, de vallen, met eenen schok 
nederslaande, daardoor ook die zoogenaamde 
noodkettingen doen breken. 

De steekschoren daarentegen doen eene 
dubbele dienst; zij behoeden in de eerste 
plaats bij ongelijke ncdcrlating de vallen voor 
het doorslaan beneden hunne juiste grenzen, 
even als de noodkettingen; maar ten anderen 
verschaffen zij aan de vallen een buitengewoon 
draagvermogen, zoodat eene brug met deze 
steekschoren voorzien, nog veel grootcre lasten 
zal kunnen dragen, dan dc boven berekende. 

Deze steekschoren zijn evenmin als de ket
tingen bij de berekening van het evenwigt op
genomen , om reden, dat de eerste weinig en 
de laatste bijna niets afdoen tot het gemelde 
evenwigt. Het kleine verschil, dat dezelve 
in de praktijk zullen opleveren, is door het te-
genwigt gemakkelijk tc regelen. 

Ten slotte is door den inzender hierbij nog 
het volgende, bij wijze van bijlage, gevoegd. 

Bij het opleggen van de verdubbeling of het 
abeelcn bovendek op de vallen, dient vooral 
in acht genomen tc worden , dat de planken 
van het onderdek cenigzins schuin gestreken 
worden, zoodanig, dat de naden aan de boven
zijde cenigzins open zijn, ten einde dezel
ve te kalfateu met werk, en te overpekken 
tegen het inwateren, waaruit verrotting van 
het hout der leggers voortspruit, juist on

der dc naden van het onderdek. Vervolgens 
het onderdek tc teren en, voor zooverre het 
bovendek komen zal, die vlakken tc beleg
gen met in teer gedoopte vellen graauw 
papier; de planken van het bovendek aan dc 
onderzijde en aan de kanten mede wel vet te 
teren, voor zij op het onderdek bevestigd wor
den. Door deze onkostbare bewerking zal men 
de leggers en het onderdek ettelijke jaren lan
ger tegen verrotting enz. bewaren. 

Men heeft bespeurd, dat voor bovendekken 
van bruggen, welke veel bereden worden, het 
abeelcn hout deugdzamer is, dan eiken, greenen 
of dennen. Door den meerderen zamenhang der 
vezelen splinteren dezelve aan dc kanten min
der af, maar voornamelijk ook minder in 
het hart van dc planken. — Bij het eiken cn 
greenen hout raken dc middelste jaarkringen 
niet zelden geheel los van het overige, vooral 
wanneer de planken cenigzins vertikaal van 
den draad over de lengte gezaagd zijn, als wan
neer dc middelste jaarkringen, in de gedaante 
van eene tong, dikwijls geheel of gedeelte
lijk losraken en vervolgens de overige jaar
kringen volgen, door de droogte opgetrokken 
wordende. Bij het abeelcn hout geschiedt zulks 
zelden of nimmer, en het duurt eenen geruimen 
tijd langer dan de andere houtsoorten. — Het 
geeft des te meer gemak en digtheid, daar het
zelve van aanmerkelijke breedten te bekomen 
is, hetgeen evenwel om het krimpen is af tc 
raden. 

Wanneer eene dubbele valbrug goed beweegt, 
dat is, wanneer men mag rekenen, dat het 
zwaartepunt in het steunpunt ligt, kan men 
dezelve door het bewegen van een rad, hetwelk 
een aan te brengen verplaatsbaar gewigt op 
het bovengedeelte van de balans voor of ach
terwaarts doet draaijen, als het ware van zelve 
op cn neer laten gaan, Hoezeer de uitvinding 
van zulk eene brug (hoedanige ik het genoe
gen had te zien) het vernuft van den ma
ker eer aandoet, dient evenwel opgemerkt te 
worden, dat men ook moet indachtig zijn, 
om bruggen of andere werken, welke bewo
gen moeten worden, niet al te zamengesteld te 
maken, maar in tegendeel zoo eenvoudig mo
gelijk, daar de verfijning cn vermenigvuldi
ging van kleine radertjes cn kettingen, tot 
zoodanige werktuigen behoorende, veelmalen 
door verschillende omstandigheden in onbruik 
raken, en het herstellen van dergelijk fijn werk 
kostbaar cn mocijclijk is. Overigens is het 
ook aan de handen van penen machinist be
ter toevertrouwd, met zoodanige gcmakgcvcndc 
werktuigen om te gaan, cn zijn doorgaans de 
bruglicden beter geschikt om door trekken of 
duwen ccnige ponden kracht meer uit te oefe
nen, hetgeen volgens ons gevoelen, wanneer 
dc balansen met dc vallen goed in cvenwigt 
zijn, dc beweging gemakkelijk genoeg zal ma
ken, zonder juist de opening of sluiting door 
meer zamcngcstcldc werktuigen bijna van zel
ve te doen bewerkstelligen. 

11* 
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OPHELDERINGEN EN BEDENKINGEN BETREKKELIJK HET NIEUWE STELSEL 
VAN DAKSTOELEN NAAR JOMEAU. 

(BESCHREVEN IN H E T E E R S T E S T U K D E R B O U W K U N D I G E BIJDRAGEN.) 

(Medegedeeld door W . A. FROGER, lsten Luitenant Ingenieur te Breda.) 

Bij liet lezen der grondstellingen cn waar- ncn, hoedanig de krachten werken, waaraan 
nemingen, waarop het in het hoofd dezes ge- de hoofddcelcn moeten wederstaan. 
noemde stelsel van dakstoelen berust, kwam Het hierna volgende, vleijen wij ons, zal 
het mij voor, dat men tot opheldering der die gaping cenigzins aanvullen en tevens aan-
juist niet zeer duidelijke omschrijving dier toonen, dat op dit stelsel nog al wat af te din-
grondstcllingen, wel eens had mogen aantoo- gen valt. 

Dc hoofdnuttigc dcclcn, die in het zamenstcl 
van JOMEAU voorkomen, kan men, zoo als 
hierna zal blijken, beschouwen tc bestaan in de 
regels A F , BC, A E , BD cn AB (zie het bo
venstaande fig.) (*). 

Bij de zetting van het zamenstcl, zullen de 
resultanten P uit het gewigt van iederen hal-
vcn dakstoel cn der daarop werkende krach
ten naar dc steunpunten F , A en E over
gaan. — Oin nu de drukkingen tcleercn ken
nen, die deze steunpunten daardoor ondcr-

(*) Wij verwijlen den lezer overigens naar de afbeel
ding, voorkomende in hel ltte Stuk der Bouwkundige 
Bijdragen. 

gaan, trekkc men uit A , de lijnen A G en A H 
evenwijdig aan BC cn BD, en voorts dc lij
nen GF cn H E ; cn ontbiudc daarna de re
sultante P , behoorende tot AC, in twee krach
ten volgens G A cn GF cn die, behoorende 
tot AD, in twee krachten volgens A H en 
HE. — Dc in dc rigtingen GF en HE ver
kregen krachten, ontbiudc men voorts vol-
geus FI cn F L , cn volgens EK cn E M , zijn
de LF evenwijdig aan BC, cn EM evenwij
dig aan BD getrokken; terwijl FI cn E K even
wijdig aan dc rigting der resultante P loopen. 
Blijkbaar zijn dc op deze wijze verkregene 
krachten volgens FI cn EK gelijk P , en die 
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volgens FL cn EM gelijk aan die volgens G A 
cn HA. — Noemen wij deze laatste krachten 
K , cn brengen wij in ieder der punten C cn 
D twee lijnregt tegen elkander ovcrgestelde 
krachten K , evenwijdig aan LF en E M , aan, 
dan verkrijgt men daardoor, zoo wij denlood-
regten afstand van F lot BC a noemen, op 
ieder der einden FC en DE een koppel a K , 
cn volgens CN cn DO in het verlengde van 
BC en BD eene kracht K. — Terwijl dan 
de koppels a K de deelen FC en ED bj C 
en D trachten af tc breken, wordt zoo wel 
de regel BC als de regel BD door eene kracht 
K getrokken. Door voorts de vier krachten 
K , werkende volgens G A , H A , BN cn B O , 
twee aan twee te vereenigen, verkrijgt men 
twee lijnregt tegen elkander ovcrgestelde 
krachten volgens B A ; bepalende de krach
ten, waardoor B A wordt te zaïncngediukt. 

Daar nu G A evenwijdig loopt aan BC, cn 
A H evenwijdig aan BD, zoo zullen de genoem
de krachten, volgens BA werkende, even groot 
zijn en derhalve na A B tc hebben te zamen-
gedrukt, elkander, zoo als dan ook behoort, 
in cvenwigt houden; deze omstandigheid be
wijst dc deugdelijkheid der door ons gevolgde 
ontbindingswijze. 

Vervangt men dc drukkingen volgens G A , 
G F , HA en H E , door de aan die drukkingen 
wederstaande ondersteunende krachten, dan 
verkrijgt men de krachten, die benevens de 
zaïncnstellende krachten der resultanten P, op 
het buigen van A F cn A E werken. 

De volgens FI cn EK overgeblevene krach
ten P , worden op de steunpunten bj F cn 
E overgebragt cn doen aldaar eenen wrijvings
wederstand geboren worden, die ten dcclc 
bij dc inrigting van JOMEAV bcnoodigd is, 
om dc drukking op de steunpunten vertikaal 

te kunnen overbrengen cn ten dcclc dc krachten 
K , volgens FL en EM gevonden, tegenwerkt. 

Volgens JOMEAU moeten dc aanrakingsvlak-
ken van AF en A E met dc steunpunten F 
en E horizontaal bewerkt worden; — na 
dc zetting van den dakstoel, dat is, onder 
anderen, na de buiging van FC cn DE zal die 
aanraking niet meer volgens horizontale vlak
ken plaats hebben, zoodat zonder den we
derstand der wrijving in aanmerking te ne
men, de drukking op dc steunpunten niet 
vertikaal, maar volgens de normaal had moe
ten worden overgebragt cn wij stilzwijgend ccn 
deel van den wrijvingswederstand hebben in 
rekening gebragt. 

Bij de bijzonder geringe oppervlakte dersteun-
puntcn F cn E , namelijk, zoo zij volgens JOMEAV 

zijn ingerigt en wel daarvoor beweegbare cilin
ders worden genomen, zal die wrijvingsweder
stand welligt slechts eenen betrekkelijk geringen 
wederstand tegen dc krachten K volgens FL 
cn EM opleveren, en het is uit aanmerking 
van die onzekerheid, dat wij er niet op ge
rekend hebben. Kon men het gedeelte van 
den wrijvingswederstand bepalen, dat de vol
gens FL en EM komende krachten tegenwerkt, 
cn wilde men hetzelve in rekening brengen, 
dan zou men A G en A H niet juist evenwij
dig aan BC en BD moeten trekken, maar door 
berekening dc juiste rigting opsporen, dat 
dan ook weinig moeite in heeft. Het ccni
ge onderscheid, onder dc verhouding der dcc
lcn volgens JOMEAU, zoude dan overigens slechts 
daarop nederkomen, dat dc hoek G A H iets 
kleiner zou kunnen genomen worden, en de 
regels BC cn BD door ccne cenigzins klei
nere kracht zouden getrokken worden. Dc 
volgende algemecne aanmerkingen blijven ech
ter, zoowel voor den in de figuur ge te ekenden 
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boek G A H , als voor eenen eenigzins kleineren 
doorgaan. 

Zoo als uit de afbeelding van het stelsel, 
volgens JOMEAU, in het 1ste Stuk der Bouw
kundige Bijdragen te zien is, worden beneden 
BC cn BD nog onderscheidene regels, ja zelfs 
de grootste hoeveelheid bouwstof, die hij be
zigt, aangebragt en omsloten door de door 
ons getcckende driehoeken BCQ cn BDR. — 
A l die regels bezwaren slechts den dakstoel 
cn hebben, blijkens de aangegeven ontbindings
wij ze der krachten, geen nut; het zou dan 
ook zoo tot bezuiniging als tot vcrligting van 
den dakstoel beter zijn, om ze weg te laten; 
even zoo is het gesteld met de vcrtikale re
gels, die zich inde driehoeken ABC en ABD, 
(met uitzondering van AB) bevinden. Mogt 
het al noodig worden, dat de regels AF en 
A E zwaarder moeten genomen worden, dan 
brengc men evenwijdig aan dezelve twee re
gels TU en T V aan, en verbinde die door 
dwarsstaven met A F en A E . Daardoor zou
de, wanneer de dcelen FC en DE niet zeer 
kort blijven, dan ook de schadelijke uitwer
king van de hierboven beschrevene koppels a K 
belet worden. 

Zoo als bekend is, heeft men meermalen, 
inet weglating van het overtollige, door Jo-
MEAU in het werk gebragt, in plaats van de 
regels BC cn BD slechts eenen horizontalen re
gel gebezigd, die echter gewoonlijk, omdat 
men niet altijd voldoende zorgt, dat de re
gels of spruiten AC en AD van den beginne 
af tegen elkander stootcn, door den staander 
AB gedrukt wordt; soms echter slechts zoo 
lang, dat die stooting plaats grijpt. In de mees
te gevallen is het aan die di ukking alleen toe 
te schrijven, dat die horizontale regels door 
buigen. In die gevallen nadert men dus van 

zelf tot de hoofdinrigting van JOMEAÜ'S stel
sel, cn het eenige voordeel, dat dit laatste 
boven het andere bezit, namelijk wanneer men 
hetzelve bevrijd heeft van de genoemde over
tollige deelen, bestaat slechts daarin, dat ie
der der regels BC en BD door eene slechts 
weinig geringere kracht, dan de aanvankelijk 
horizontaal geplaatste regel, worden getrok
ken; daarentegen wordt de inrigting bij den 
horizontalen regel eenvoudiger, minder kostbaar 
en verwekt men niet dien misstand, welke door 
het doorhangen van het punt B , bij de in
rigting van JOMEAU plaats heeft. 

Wat nu overigens de meening van JOMT.AU 

aangaat, dat de muur alleen loodregt gedrukt 
wordt, hierin dwaalt hij niet meer dan zoo 
vele anderen dikwerf omtrent de gewone zoo
genaamde hangkappen doen. Denkt men zich 
namelijk den wederstand der wrijving op de 
steunpunten E en F weg, dan zoude, uit aan
merking van de rekbaarheid der bouwstoffen, 
de einden van A F en A E buitenwaarts komen. 
Bij niet te vlakke kappen, zelfs zonder den bind-
regel, belet echter de wederstand der wrij
ving dit geheel; bij sommige vlakkere, en wel, 
wanneer de bindregel gedrukt wordt, doen 
het beide tc zamen, en bij zeer vlakke kap
pen, zoo als bij de onderhavige van J O M E A U , 

zal die buitenwaartsche beweging, hoewel 
minder dan wanneer er geene wrijving be
stond , steeds plaats hebben. 

Bij allen doet zich de wrijvingswederstand 
dus gevoelen , en daar nu die wederstand bie
dende in horizontale rigting werkende krach
ten , door de muren moeten geleverd worden, 
zoo blijkt daaruit, dat de muren niet alleen 
eenen vertikalcn wederstand tot het dragen 
van de dakstoelen, maar ook eenen horizon
talen wederstand moeten leveren. Zij worden 

dan ook in die gevallen niet alleen loodregt, 
maar ook zijdelings gedrukt, en hoewel bij zwak
ke muren alleen eene zetting zoude kunnen 
plaats hebben, overeenkomende met de groot
te van uitrekking des bindregels, zoo zoude 
daardoor echter de bouw kunnen lijden. 

Vrij algemeen meent men (ook JOMEAU), dat 
vlak geplaatste cn loodregt belaste balken me
de de muren alleen loodregt drukken. Ook 
dit is niet naauwkeurig; de balken buigen, na
melijk, zoodat de rigtingen der drukkingen 
op de steunpunten, de wrijving niet in aan
merking genomen, — dat zijn de normalen, ge
trokken ter plaatse der steunpunten, op de 
kromme, die de balk aanneemt, — niet verti
kaal kunnen loopen; alleen de wederstand der 
wrijving vergunt bij kleine buigingen, om de 
belasting, die dc balk draagt, door twee vcr
tikale krachten op de steunpunten over te bren
gen; ieder dezer overgebragtc krachten, za-
ïncngestcld met het gedeelte van den wrijvings
wederstand, dat in rekening moet komen, doet 
de drukking op den muur vinden en deze zal 
dus niet vertikaal zijn. — Bij groote buigin
gen kan zelfs die geheele wederstand van de 
wrijving in rekening komen, namelijk, wan
neer vrij liggende balken van de steunpunten 
beginnen te glijden. 

Daar JOMEAU beweegbare cilinders tot draag
punten verlangt, zoo zal zeker die horizon
tale drukking op den muur, wegens dc min
dere wrijving, in sommige gevallen geringer 

dan gewoonlijk zijn j — wij zeggen in sommige 
gevallen, omdat bij de groote spanningen , 
waarover JOMEAU spreekt, dc drukking zoo 
groot kan worden, dat dc rollen in de onder
einden van AF en AE, zoowel als in de pla
ten, waarop zij rusten, merkbare indrukkingen 
zouden kunnen veroorzaken; en daardoor 
zelve geklemd raken, of wel zelve afgeplat 
worden; zoodat de gewaande dienst van den 
cilinder van zelve zoude ophouden. — Die 
rollen worden echter niet gevorderd; de sle
pende wrijving zou zelfs niet eens de kleine 
schuiving, ten gevolge der aan de einden van 
AF cn AE werkende krachten, kunnen be
letten én dus veel minder, wanneer een ver
hoogde warmtegraad, — waarop J O M E A U schijnt 
te doelen, — die uitrekking of uitzetting ver
grootte. Ik zou zelfs bevreesd zijn, dat bij 
kleine spanningen, waarbij de cilinders meeren-
deels alleen in staat zullen blijven om te kun
nen rollen, soms door zettingen in het ge
bouw, of stormen, die verhoogde beweeg
baarheid de dakstoelen op zijde zoude kunnen 
doen schieten! 

Wij achten het voorgaande voldoende, om 
de gebrekkige zijde der dakstoelen, volgens 
JOMEAU, te leeren kennen, en zullen ons dan 
ook niet ophouden om zijne grondstellingen en 
waarnemingen, waaronder cr nog al zonder
ling klinkende voorkomen, stuksgewijze te we
derleggen. 

Nov. 1842. 

http://Jomt.au
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OVER HET WATERDIGTE HENNEP VILT VOOR DAKBEDEKKING. 

(Medegedeeld door Is. WARNSINCK, Architect te Amsterdam.) 

Onder de verschillende uitvindingen van den 
tcgcnwoordigcn tijd, die de Industrie door de 
toepassing van dc schei-, natuur- en werktuig
kundige wetenschappen, met on vermoeiden 
ijver steeds in het licht roept, behoort ook 
bovengenoemde stuf, waarvan de heer MAR

SUZI D E \ Q U I R R E te Parijs eene fabrijk heeft 
opgerigt, en waaraan hij den naam van Chan-
vre impermeable gegeven heeft. (Bureau: 
Rue d'Anlin No. 3). 

Ofschoon wel geen onvoorwaardelijk voor
stander zijnde van alles wat nieuw is, omdat 
de ondervinding dagelijks leert, dat vele nieuwe 
voortbrengsels, die door de uitvinders of ont
dekkers, om ligt te bevroeden redenen, hoo-
gclijk geroemd en als onfeilbaar opgegeven wor
den, slechts gedeeltelijk of soms ook geheel 
niet aan de verwachting beantwoorden; zoo 
is het evenzeer waar, dat er vele industriële 
producten zijn, die zich gunstig onderschei
den , cn onder deze geloovcn wij de onderha
vige stof tc mogen rangschikken. 

Dit materiaal bestaat uit eene toort van vilt 
uit hennep of andere plantaardige vezelen tc 
zamcngcstcld, door vette, harsachtige cn bi-
tumincuse stoffen verbonden cn aan eene ster
ke diukking of persing onderworpen, die er 
dc noodige vastheid aan geeft. Om hetzelve 
daarenboven ongevoelig voor den atmospheri-
schen invloed te maken, wordt dc grond
stof aan cene kunstmatige hitte van 50— 

75°. R. blootgesteld, Op deze wijze is men er 
in geslaagd, deze stof eene buigzaamheid en 
hardheid te verschaffen, welke van die des 
Ieders tot die van het hout afwisselt, alsmede, 
om dezelve alle mogelijke vormen te doen aan
nemen. Hierdoor is het hennep vilt als Sur

rogaat opgetreden van het leder, het hout, 
de metaalbladen, het steen werk, lei- en te-
gelstccnen enz., en is men er in geslaagd van 
deze stof verschillende voorwerpen, als: brand-
emmers, chacots, waterbuizen , valiezen, va
zen , waterbekkens, schalen, flesschen, or
namenten enz, enz. tc maken. 

Het voorname doel echter van het onder
havig opstel is, om het als dekmateriaal voor 
gebouwen te doen kennen, waartoe hetzelve 
in Frankrijk sedert 1838 met gunstig gevolg 
veelvuldig gebruikt wordt; en waarvoor het, 
om deszelfs ligthcid en andere eigenschappen 
zeer geschikt is, daar deze stof als het ware 
eene middenevenredige tusschen de goedkoo-
pe maar zware pannenbedekking, cn de ligte 
maar kostbare inctaalbckleeding daarstclt. Als 
zoodanig is het eene welkome verschijning, 
daar men, voor landelijke en oeconomischc 
gebouwen vooral, dikwijls iu tweestrijd is, 
tot welk dekmateriaal men de tocvlugt ne
men zal. 

Tot genoemd einde worden van het hen-
ncpvill bladen gemaakt van 1,245 el lengte, 
doch thans ook van 1,895 cl lengte bij 0,665 cl 
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breedte. Dc in Frankrijk gebruikelijke handel
wijze komt hierop neder. Na de kap, die, zoo als 
van zelf spreekt, uiterst ligt kan zijn zamengc-
steld, daar het gewigt der hennepbladen onbe
duidend is, te hebben beschoten, worden regt-
hockig op dei nok rigchcls stevig gespijkerd, 
op eenen ouderlingen afstand van 5</i duim 
minder dan dc lengte der bladen, zoodat die 
afstand voor de eerste soort bladen 1,190 cn 
voor de tweede soort 1,840 el bedraagt. Deze 
rigchels hebben gewoonlijk cene breedte van 
40 en eene dikte van 23 streep, en zijn van 
boven aan beide zijden eenigzins afgerond; wij 
zouden echter aanraden, de hoogte derzelve 
eenigzins te vermeerderen, waarvoor de re
den gemakkelijk is in tc zien; zoodat alsdan 
deze rigchels ook zooveel nader bijeen dienden 
te worden gebragt. Op dezelve worden de 
bladen, 15 streep van den rand verwijderd, 
gespijkerd, waarbij men zorg draagt, aan die 
zijde te beginnen, vanwaar de meeste regen
winden komen, terwijl het naastliggende blad 
hier later overheen gespijkerd wordt, zoodat 
de bladen elkander onderling 25 a 30 streep 
overdekken; wanneer men zulks dienstig keurt, 
dan kunnen de opgaande of vcrtikalc naden 
ook met dubbelen overslag worden bewerkt. 
De dakzooincn, nokken, hoek- en kiclkepcrs 
worden met strooken van hetzelfde materiaal 
daargestcld, cn goed gespijkerd; daar, waar 
de bladen sterk gebogen moeten worden, zal 
men wel doen, dezelve vooraf eenigzins te ver
warmen. De naden, volgens dc rigting van den 
nok, worden eenvoudig gespijkerd, terwijl 
alle overige bewerkingen wel geene nadere 
beschrijving zullen behoeven. Alleen zij 
hier herinnerd, dat wij het niet ondoelmatig 
keuren, voor dc spijkers vertinde rondkop
pen le nemen, die later nog met cene dun-

D. I. 

ne laag koolteer of asphalt kunnen worden 
besmeerd. 

In de gelegenheid zijnde, met genoemde bla
den cene proef te nemen, zoo hebben wij aan 
een landelijk gebouw hiervan gebruik gemaakt, 
en wel voor de goten, die geheel met chan-
vre impermeable belegd zijn. Daar dit ge
bouw eene vrij groote ontwikkeling had, en 
eene looden goot tot betrekkelijk groote kos
ten zoude hebben aanleiding gegeven, zoo 
deed ons dit tot gemeld materiaal de tocvlugt 
nemen. Om de naden waterdigt te maken, 
lieten wij onder de plaats, waar de gootstroo-
ken te zarnen trollen, cene reep van het vilt 
gelijkhouts inkepen, en op het midden van 
dezen reep genoemde strooken vlak tegen el
kander, bijna spijker aan spijker, met twee rijen 
vertinde rondkoppen voor iedere strook, ter 
wederzijde van den naad, bevestigen, naailes 
met hecte kooltecrpik te hebben doen digt-
smeren, cn later bestrijken. Het overige werd 
met grootcr soort van spijkers, of vertinde 
dassen bevestigd. Hierdoor werd alles volko
men waterdigt, en is dit reeds twee jaren ge
bleven, gedurende welken tijd het hennepvilt 
volmaakt goed bewaard gebleven is. Mogten 
door bijzondere omstandigheden ecnige gebre
ken ontstaan, zoo is het duidelijk, dat die 
gemakkelijk te herstellen zijn. 

In Frankrijk heeft men opgemerkt, dat 
bij het ontstaan van brand deze stof wel eenig
zins carboniseerde, maar niet verbrandde, zoo 
dat dezelve na eenige herstelling weder heeft 
kunnen gebruikt worden. Volgens ons me
degedeelde berigten heeft dezelve, aan ver-
schillende proeven onderworpen, volkomen 
weerstand geboden: 
1". aan eene aanhoudende temporaluur van 

150 graden. 
12 
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2". aan met vocht verzadigde lucht; 
3°. aan het regenwater, loodregt op de opper-

vlakte vallende, 
4°. aan ccne algehcelc indompeling onder wa

ter ; eindelijk, 
5". aan waterdamp, vrijgelaten in den damp

kringslucht op 35 graden, of gecondenseerd 
langs dc oppervlakte vlocijcnde. 

Genoemde bladen worden gewoonlijk per 
vierkante toise berekend, cn kosten te Parijs fr. 
14, hetwelk op ƒ2,25 de vierk. el te staan komt. 
Ook wordt door den fabrijkant de bedekking 
zelve geleverd; cn kost alsdan, met inbegrip 
van arbeidsloon, naar mate men enkele of 
dubbele overslagen verlangt (in reden van 15 
en 16 frank dc toisc), dc vierkante el/2,41 cn 

ƒ2.57. — Hier te lande komen natuurlijk de 
bladen hooger te staan, daar vrachten, in
komend regt enz. enz. den prijs verhoogen; 
die verhooging hangt ook cenigzins van de 
meerdere of mindere te ontbieden hoeveelheid 
af, en kan vanƒ2,35 —ƒ2,60 verschillen. 

Deze prijsbepaling zal genoegzaam zijn, om 
dit materiaal met andere tc vergelijken voor 
dakbedekking. De bezuiniging die hierdoor 
vopr goten behaald wordt, is vrij aanmerke
lijk; nemen wij tot voorbeeld eene vierk. el 
loodeu dakgoot, van 30 kilo's per el, dan 
heeft men, tegen den tegen woord igen prijs re
kenende, met inbegrip van winst cn ongel-
den, voor eene looden goot, ongeveer: 
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30 kilo's lood a 30 cent ƒ9,00 
soldeer, arbeid, kolen enz. —,875 

ƒ 9 8 7 8 per vierk. el. 
en voor eene van henncpvilt: 

1 vierkante el als boven, stelle ƒ2 ,60 
arbeid, spijkers, teer enz. —,725 

ƒ3732' 
gevende dit een verschil van ƒ6,55 per vierk. cl. 

Daar ons de nog gegevens ontbreken, oin 
den duur van deze stof in rekening tc bren
gen, zoo is het mocijclijk, om die thans met 
het lood te vergelijken. Het ligt builen al
len twijfel, dat lood van veel langeren duur 
zal zijn, dan het hennepvilt, doch door dit laat
ste nu cn dan met koollecr te overstrijken en 
met zand en asch of kalkpocder tc bestrooi-
jen, zal men deszelfs behoud kunneu bevor
deren. Overigens houdc men in het oog, dat 
wij deze stof niet voor publieke of kostbare 
gebouwen aanbevelen, maar voornamelijk voor 
dezulken, die bij den aanleg weinig kosten mo
gen veroorzaken, om het vaste kapitaal niet 
te zeer te verhoogen, waarvan dejaarlijksche 
interessen moeten in rekening gebragt wor
den; met andere woorden voor oeconomische 
gebouwen, als fabrijken, werk- en bergplaat
sen, schuren, stallen cn andere landelijke, of 
landhuishoudkundige gebouwen; als zoodanig 
meencn wij de aandacht onzer bouwkundigen 
daarop te mogen vestigen, en het bij voor
komende gelegenheden te kunnen aanbevelen. 
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IETS OVER DE KERK NQWE DAME TE PARIJS. 

Met genoegen vernemen wij uit Parijs 
dat de minister van eerdiensten het besluit 
genomen heeft. eenige kundige architecten uit 
te noodigen eenen wedstrijd aan te gaan, door 
het inleveren van doelmatige ontwerpen tot 
eene algehecle herstelling der Onze Lieve Vrou-
we-kerk aldaar. In plaats van dezen wed
strijd algemeen te maken , is het den minister 
raadzamer voorgekomen, slechts een klein ge
tal kundige mannen te kiezen, die reeds proef
ondervindelijk bewezen hebben, dat zij eene 
naauwgezette studie van den zoogenaamden 
Gothischen bouwstijl maken. 

Wij achten het niet ondienstig, eenige bij
zonderheden nopens de stichting van dit merk
waardig kerkgebouw hier kortclijk te ver
melden. 

De grondvesten van deze kerk werden in 
1163 door den bisschop MAURICE D E SULLY ge
legd. Paus ALEXANDER III legde den eersten 
steen. Het schijnt, dat deze bouw eerst na 
verloop van twee eeuwen voltooid werd. Dit 
oponthoud, dat vaak bij andere kerken een 
mengelmoes van den zoogenaamden Bysantijn-
schen, Gothischen en Renaissance stijl deed 
ontstaan, heeft gelukkig op de eenheid van 
stijl bij dit gebouw geenen merkbaren invloed 
gehad. Desniettegenstaande is het te betreu
ren , dat zij eenen noodlottigcn geest van ver-
fraaijing in lateren tijd niet heeft kunnen ont
gaan , cn dat zij door deze kostbare versierin
gen juist op ccne jammerlijke wijze ontsierd is. 

Door het witten der muren heeft men dc 
schilderwerken bedekt, die het inwendige tot 
eene eigenaardige decoratie verstrekten; ook 
mist men daardoor die grijze tint der oudheid, 

die een kerkgebouw zulk een eerwaardig aan
zien geeft. Het steencn ovaal, dat het begin van 
het koor versierde, benevens de afsluitingen der 
kapellen zijn afgebroken. De geschilderde gla
zen zijn, met uitzondering der drie groote ro
zetten, verdwenen. 

LODEWIJK XIV deed, ter volbrenging eener 
gelofte van LODEWIJK X I I I , het koor verfraai-
ien. Deze zoogenaamde verfraaijingen wer
den door MANSARD en ROBERT DE COSTE be
stuurd; zij vereischteii den tijd van bijna vijf
tien jaren, kostten eenige milliocnen francs 
cn leverden, niettegenstaande de pracht van 
marmer en vergulde ornamenten, een zonder
ling mengelmoes van verschillende stijlen zonder 
den minsten zamenhang op. 

De geestig gebeitelde uitloospijpen der go
ten (gargouilles) hebben plaats gemaakt voor 
eenvoudige looden pijpen. Het rijke beitel-
werk der rozet van het groote portaal en 
de opengebeilelde puutgevcls der vensters aan 
dc zuidzijde, bestaan niet meer .Tot overmaat 
van ramp bezoedelde de beroemde SOUFFLOT , 

bouwmeester van het Panthéon (vroeger dc kerk 
van St'. Génévicve) zijnen roem, door het ver
minken van den hoofdingang, alwaar de pilaar, 
die dc deur in twee declen scheidde, wegge
broken werd, cn het belangrijkste gedeelte 
van het groote basreliëf daar boven werd 
vernield, door het aanbrengen van eenen spits
boog. Dit geschiedde, o:n bij gelegenheid van 
proccssicn het verhemelte, dat boven het hoog
waardige gedragen wordt, eenen doortogt te 
banen. 

Behalve de verwoestingen des tijds, waaraan 
zulk een groot gebouw altijd blootgesteld is, 

12* 
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heelt het dc geestdrift der omwenteling, die 
zoo dikwerf voor gcdeiiktcekcncn nadeelig is, 
ook moeten doorstaan. Een aanzienlijk getal 
beelden van hooge oudheid, voorstellende de ko
ningen van Frankrijk en ecnige geestelijke per-
sonaadjes (*), die voor het jaar 1/93 den voorge
vel en do.zijportalen versicrdcu, zijn verdwenen. 

NAPOLEON gaf bevel, dat deze kerk gerestau
reerd zoude worden, doch dit is slechts ge
deeltelijk, en op ccne gebrekkige wijze, ge
schied. De latere werken, onder leiding van 
den stads architect uitgevoerd, hebben tot eene 
alles behalve gunstige uitkomst geleid. 

Als opregte hoogschatters der Gothischc 
bouwkunst verblijdde ons dit besluit van den 
minister zeer. De gunstige uilkomst, die de 
herstellingswerken aan vele gebouwen in dien 
stijl opleveren, strekken tot cenen waarborg 
voor dc goede uitvoering. 

Dc hecren LASSUS, VIOLET L E Due, FONTAINE 

cn AnvoEUF hebben aan deze oproeping reeds 
beantwoord. De bekwame DUBAN, die, behalve 
andere werken, zich met zulk een goed gcvol»-
met het bestuur van dc licrslcllingwcr-
ken der heilige kapel in het paleis van justi
tie belast heeft, vermeent, jammer genoeg, 
om redenen, niet te moeten mededingen. LAS-
sus is bekend door zijne werken aan de 
kerken van St.-Germain-l'Auxerroiê en St. 
Sóverin te Parijs. VIOLET L E Due door die 
aan dc fraaije kerk van VÉZELAT. ARVOEUF is 
belast met de restauratie van de hoofdkerk tc 
Reims, cn kwijt zich, hoezeer langzaam, op 
eene grondige wijze van zijne taak, cn FON

TAINE heeft nu onlangs gelijksoortige werk
zaamheden aan dc hoofdkerk van Lisicux ten 
einde gebragt. 

Volgens het programma zal deze restauratic 
(*) Zie Konmicoi, 

zich niet blootelijk bepalen tot eene voltooi-
jing, maar men zal dc ronde bogen van het 
koor afbreken, ten einde hetzelve door middel 
van spitsbogen in overeenstemming met den ge
heelen bouwstijl te brengen, en alzoo de feilen 
van vroegere zoogenaamde herstellingen trach
ten tc verbeteren. Sedert de verwoesti ig van 
het palcis van den aartsbisschop in 1831 zijn 
de gebouwen , die de kerk aan de zuidzijde 
ontsierden, afgebroken, cn is op deze wijze een 
ruim plein langs dc rivier dc Seine daargesteld, 
hetgeen een fraai gezigt op het gebouw op
levert. Dit is voorzeker een groot voorregt; 
want even als bij ons ziet men bijna overal 
dc kerken omringd, met eene afzigtebjke reeks 
van huisjes, stallen, schuren cn hokken. 

Men zal ook eene sakristie, noodwendig voor 
dc godsdienstoefening, bouwen. 

Het zal niet veel betoog behoeven, dat als 
tegenhanger van zulke belangrijke ondernemin
gen, de wijze is aan te voeren, waarop men in 
ons land voortgaat, dergelijke gebouwen tc ver
minken, ja, in den grond te bederven, cn dat het 
ondoelmatig gebruik tc beklagen is der voorze
ker niet onaanzienlijke geldsommen, welke 
jaarlijks tot onderhoud der kerkgebouwen be
steed worden. Dat ccne voorziening van hoo-
gcr hand hierin hoe langer hoe meer wen-
schelijk wordt, is eene daadzaak, die zelfs door 
ininkundigen geen oogenblik zal betwijfeld wor
de:!. Wij kunnen op het oogenblik hier niet 
over uitweiden, maar wij achten dit punt 
veel te belangrijk, om er nader niet op terug te 
komen. Ons voornemen was enkel, om zulk 
eene, voor dc kunst belangrijke, tijding mede 
te deelen. Eene breedvoerige beschrijving van 
het gebouw vindt men bij CHAPUY, Cathedra-
les dc France met tekst van F. T. DE JOLI-

MONT. Grondig cn naauwkcurig is la Descrip. 
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tion de l' Eglise Métropolitaine de Paris, par 
GILBERT. Paris, 1821 8°. 

Wij voegen hier nog bij, dat de heeren LAS-
sus en VIOLET L E Due, bijzonder de aandacht 
gaande gemaakt hebben door het fraaije ont
werp voor het palcis van den aartsbisschop. 
De regering heeft het vroeger reeds der moeite 
waardig geacht, de keurige beitelwerken van 
het hotel de la Trémouille in de straat des 
Bourdonnais, hetwelk, niettegenstaande de ver-
geefsche pogingen om zulks te beletten, door 
den eigenaar zoude afgebroken worden, voor 

Amsterdam, 19 Januarij 1843. 

dc aanzienlijke som van 15000 francs, aan tc 
koopen. Het sierlijke torentje door den eige
naar aan de stad Parijs geschonken, werd 
door deze mede aan dc regering afgestaan. 
Dit ontwerp nu is geheel in den Gothischen 
bouwstijl en men zal de zorgvuldig afgebroken 
ornamenten weder op nieuw aanwenden, zoo 
dat dit merkwaardig overblijfsel van het laatst 
der 15de eeuw, als hel ware weder op nieuw 
verrijzen en nabij de Parijsche hoofdkerk, in 
evereenstemming met haren bouwtrant, op eene 
voegzame wijze hare plaats bekleeden zal. 

A. OLTMANS. 

IETS OVER DEN TOESTAND VAN EENIGE KERKGEBOUWEN HIER 
TE LANDE. 

{Medegedeeld door E. S. HETNINCX MZ., Architect te Amsterdam.) 

De behoefte en beschaving van den mengelt 
worden zeer juist gekenmerkt, door voort
brengselen uit het gebied der kunsten en voor
al door die der bouwkunst. Derzelver ge
schiedenis leert ons hare opkomst, haren bloei, 
achteruitgang of stilstand, naarmate de volken 
hooger ontwikkeling, of vermindering van 
geestvermogens, met gevoel of gevoelloosheid 
voor het schoone en noodzakelijke paarden. 

Dc algcmeene denkwijze omtrent het stand
punt der bouwkunst in onzen tegenwoordigen 
tijd, is bijna in geheel Europa zeer gunstig; 
overal nagenoeg bespeurt men vooruitgang. 
Onze naburen, zoo als in België, Frank
rijk, geheel Duitschland en in meer andere 
landen, doen hulde aan het genie hunner 
voorvaderen, hetwelk zoo vele meesterstuk

ken in dc bouwkunst heeft voortgebragt; 
de regeringen dier landen hebben zich, het
zij onmiddelijk, hetzij door tusschenkomst van 
kundige mannen, belast met het daarstellen 
niet alleen van de vele uitgevoerde publieke 
gebouwen, maar zij hebben tevens begrepen, 
dat men de goede monumenten van vroegere 
tijden, welke door den invloed van het we
der of andere bijkomende omstandigheden 
inogten hebben geleden, met de meeste zorg 
moest herstellen. Aanzienlijke sommen wor
den door elk gouvernement, dat wezenlijke 
beschaving beoogt, aangewezen, voor de ge
heele herstelling der oude cn kunstig uit
gevoerde gebouwen, terwijl men de leiding 
daarvan toevertrouwt aan architecten van er
kende bekwaamheden, 
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Elk Nederlander zal het met ons moeten be
jammeren, dat wij onze publieke gebouwen bij
na onaangeroerd laten; die, welke nog eene 
herstelling of verandering ondergaan, worden 
door gevoellooze handen zoodanig verminkt, 
dat men met zeer veel moeite het oorspron
kelijk karakter daarin zou kunnen terugden
ken. Deze kwijnende toestand is zeer zeker 
niet bemoedigend, maar verbetering ten deze 
toch geenszins als hopeloos tc beschouwen. 

Wat zou toch wel de reden zijn, dat de 
schoone bouwkunst hier te lande op eenen 
lageren trap van beschaving, dan in andere 
landen van Europa geplaatst is? Dc hoofd
zakelijke oorzaak voor zoo veel sommige on
zer publieke gebouwen aangaat, veronderstel
len wij vooral gelegen te zijn, in het beheer 
dier gebouwen zelve, en de wijze, waarop 
plannen worden voorgedragen en zeer dikwijls 
goedgekeurd, zonder dat men zich vooraf over
tuigt, of dezelve de kunstkritiek wel kunnen 
doorstaan. 

Onze militaire gebouwen worden beheerd 
door de ingenieurs der genie, onder de on
middclijke bevelen hunner algemeene direc
tie ; zij zorgen voor eene goede en doelma
tige uitvoering van nieuwe militaire wer
ken, terwijl hun jaarlijks eene behoorlijke som 
tot onderhoud der reeds bestaande gebouwen 
wordt aangewezen; over cene zoo zorgvuldige 
behandeling mogen wij ons niet ten onregte 
verheugen. In al onze provinciën bezitten 
wij bekwame waterbouwkundigen, die, hetzij 
*an gouverncmentswege of in dienst van ste
den of collegiè'n, waken voor het behoud van 
het door kunst en volharding aan de golven 
ontnomen land; die alle tot de waterbouwkun
de betrekking hebbende werken doen uitvoe
ren , en hunne zorg aan sluizen, wegen, brug

gen, kanalen, dijken enz. besteden, opdat deze 
voortdurend in eenen behoorlijken staat blij
ven verkecren. Het talent onzer Nederlandschc 
waterbouwkundigen is algemeen genoeg be
kend, en hunne werken strekken ons land tot 

eer. 
Het beheer onzer militaire en waterstaats

werken , is dus in goede handen cn zoo wel 
van gouverncmentswege, als van de zijde 
der met de uitvoering belaste personen, gaat 
men steeds voort, de meeste oplettendheid aan 
den dag te leggen. Zoo is het evenwel met 
onze burgerlijke oude cn nieuwere publieke 
gebouwen niet gelegen, en juist daarom on
derwerpen wij het onderstaande aan de be
oordeeling van al diegenen, welke daarbij 
belang mogten hebben, of daarop eenigen in
vloed zouden kunnen uitoefenen. 

Onder de sedert eenige jaren, nieuw uit
gevoerde werken, kunnen wij vooral rang
schikken , die, welke men met den naam van 
kerk bestempelt, voornamelijk omdat in der
zelver binnenruimte de cene of andere gods
dienst wordt geoefend; zij missen geheel het 
ernstige en indrukwekkende, hetwelk het 
hoofdkarakter moet zijn, van alle gebouwen, 
bestemd ter vereering der Godheid, men vindt 
daarin niets verhevens; men blijft koud en 
onverschillig bij het uitwendige, terwijl de 
bouwtrant van het inwendige volstrekt geene 
vormen aanbiedt, welke tot hoogere godsdien
stige denkbeelden kunnen leiden. De ont
werpers hebben niet begrepen, dat het aan 
de bouwkunst alleen vergund is, zelfs onder 
eenvoudige vormen, dat grootsch en verheven 
effect voort te brengen, hetwelk de gemoeds
gesteldheid van den mensch aandoet en hem 
eerbied inboezemt. 

Onze voorvaderen waren van het boven-
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staande beter doordrongen; eenige kerken uit 
de 12de, 13de of 14de eeuw getuigen dit nog 
in onze dagen. Wij moeten het evenwel betreu
ren, dat dit klein getal langzamerhand voor 
de kunst verloren gaat; de loop der omstan
digheden , gebrek aan geldelijke fondsen, of 
wel volstrekte onbekwaamheid van sommige 
besturen, welke over het aesthetisch gedeelte 
der aan hen toevertrouwde gebouwen naar 
willekeur oordeelen, dragen beurtelings het 
hunne bij, om het nog overgebleven schoo
ne tot vernietiging of geheele verminking voor 
tc bereiden. 

Tot staving dezer bewering zou het vol
gende kunnen dienen: Breda bezit cene 
kerk, bekend onder den naam van Lieve 
Vrouwe-kerk, welke thans aan de Hervorm
de gemeente behoort; zij is gebouwd in den 
zoogenaamden Gothischen stijl der dertiende 
eeuw , daarna vergroot en in het begin der vijf
tiende eeuw voltooid. Behalve vele monumenten 
prijkt deze kerk met een, op last van HENDRIK 

Graaf van NASSAU , ter cere van Graaf ENGEL-

B R E C H T II en deszelfs gemalin LIMBURG VAN 

BADEN , opgerigl praalgraf van albast of Oos-
tersch doorschijnend marmer. Dit monument 
behoort onder de voornaamste van ons land, 
en is zeer waarschijnlijk onder de leiding van 
den beroemden MICHEL ANGELO BUONAROTTI 

tot stand gebragt. Het gewelf dier kerk is 
in 1537 door YAIANT beschilderd. In haren 
voormaligen toestand kon men deze kerk 
gelijkstellen met onze beste kunstvoortbreng
selen, thans kan zij daarop gecne aanspraak 
meer maken; de schoonhcidsvormen worden 
verwaarloosd en weldra zal geheele of gedeel
telijke vernietiging haar lot wezen. Het schijnt, 
dat achtervolgcns de besturen dier kerk heb
ben goedgevonden, het beschilderde gedeelte 

inct eene witte kalklaag tc dekken; de ra
men, welke noodzakelijke herstelling vorder
den liever digt tc metselen, dan daarin op 
eene andere wijze te voorzien, cn zoo vele an
dere, de schoone vormen vernielende, maat
regelen te dulden of te doen uitvoeren, dat 
de opsomming alleen ons tc ver zou leiden. 
Dit moge voor dc hechtheid van het gebouw 
ook minder van belang zijn; meer veront
rustend is het onlangs verwisselen van het 
breede oude gootlood in zeer smalle en voor 
dat werk onvoldoende zinken goten, het ver
dwijnen van loodcu buizen, bestemd tot het 
afleiden van water, cn het daarvoor in de 
plaats stellen van zeer dunne zinken buizen 
enz. Men beweert, dat er weldra zal worden 
overgegaan tot het afbreken van een torentje, 
hetwelk op het kruis der kerk staat; men 
geeft voor, dat de herstelling tc veel zoude 
kosten. Een gedeelte lcijendak zal worden 
ontbloot om daarvoor blaauwc of roode pan
nen in de plaats te leggen, en zeer waarschijn
lijk, zal men nog meerdere veranderingen 
trachten op tc sporen, om de verdere ver
nieling van het kerkgebouw ter hulpe te ko
men. Bij deze kerk staat een toren, mede 
in den Gothischen bouwtrant, uit de vijftien
de eeuw. Deze was een onzer beste gedenk-
teekenen, voor dat het bovenste gedeelte in 
1694 door den bliksem afbrandde, eene 
latere herstelling heeft dcnzelvcn evenwel 
in kunstwaarde doen verminderen. Deze 
toren vereischt, ter voorkoming van onge
lukken, eene noodzakelijke herstelling; eeni
ge jaren geleden scheen men hierop bedacht 
te zijn, doch het bleef alleen bij het aan
brengen eener stelling, zonder dat dc werk
zaamheden ter herstelling eenen aanvang 

Men was het weldra niet eens. 
namen. 

• I 
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wie de onkosten dier restauratic zou dragen; 
men vond goed daarover te procederen, waar
uit noodwendig is gevolgd, dat de stelling blijft 
hangen. Hierbij stelle men zich voor, dat de 
tegenwoordige staat van het daartoe gebezig
de hout zoodanig is, dat waarschijnlijk bin
nen twee jaren de stelling, hare eigene zwaar
te niet meer kunnende dragen, van den to
ren zal los raken, om in haren val welligt 
onberekenbare schade te voegen bij het ver
lies van eenige mcnschenleveris. 

In tegenoverstelling dezer zoo het schijnt 
spoedig voor geheele vernietiging bestem
de kerk, kunnen wij cene andere aanwijzen, 
waar in het vandalismus de laatste hand heeft 
gelegd. Wjj bedoelen hier de, aan den II. 
MARTINUS gewijde, kerk van het oude Meters-
sen, thans bekend onder den naam van 
's Prinsenhage, een half uur van Breda. Zij 
behoort aan de Roomsche gemeente; hare 
bouwing is, naar den spitsbogenstijl te rekenen, 
op het laatst der dertiende of het begin der 
veertiende eeuw tot stand gebragt. In ha
ren oorspi onkelijken toestand had zij veel over
eenkomst met goede voortbrengselen uit het 
Duitschc rijk, en bepaaldelijk met die, wel
ke aldaar inde 13de eeuw werden uitgevoerd; 
terwijl zij onder onze plattelands kerken van 
dien tijd den eersten rang kon innemen. Eene 
herstelling van het binnenste gedeelte scheen 
men voorleden jaar als noodzakelijk tc be
schouwen. Voor dezen vertoonden dc beide 
lage zijden nog een, uit dc zamenstelling vol
gende, zigtbaar dakwerk (charpente apparen-
te); zeer vermoedelijk heeft dit ook vroeger 
bij het middenschip plaats gehad. Het kruis 
en koor der kerk waren toen nog bijna in 
denzclfdeii bouwtrant als haar voorste gedeel
te, zoo dat wij overtuigd zijn, dat, met 

aanwending der thans tot vernieling gebezig
de en tot het aanbrengen van lijsten, pilas
ters, enz. enz., benoodigd geweest zijnde kos
ten, men onder de leiding van een bekwaam 
kunstenaar, deze kerk weder tot haren voor-
maligen toestand had kunnen terugbrengen. 
Thans heeft men zich vergenoegd met het 
digtmctselen der bovenlichten; men scheen 
zeer verlegen met de groote cn naakte vlakte 
boven de spitsbogen in het middengedeelte, 
(eene zeer eigenaardige eigenschap van dien 
bouwstijl) en vond goed daar eene kroonlijst 
met tantwerk , naar de zuivere regelen van 
VIGNOLA aan te brengen; de zigtbarc houten 
zamcnstellingen der zijden verdwenen, en 
werden bedekt door boogvormige plafonds, 
voorzien van een lijstje in het vierkant, om 
nimmer meer te voorschijn te treden ; het kruis 
der kerk, waarin men alle Gothischc vormen 
moede scheen te zijn, prijkt nu met zorgvul
dig uitgevoerde Ionische pilasters, kapitcclen , 
kroon- en tandlijst. In hoeverre men nu Ro-
mcinsche met Gothischc vormen kan verce-
nigen , weet ieder, die maar eenig bouwkundig 
begrip heeft, en het is alleen aan onwetenden 
overgelaten, daarin naar willekeur te handelen. 

Zoo is de tegenwoordige staat dezer kerk, 
en de dorpelingen en dc goede landlieden zijn 
daarmede zeer goed tevreden, want zij zijn 
allen overtuigd, dat hunne kerk nooit zoo 
mooi wit is geweest. Wij voor ons betreuren 
de veranderingen, waardoor het binnenruim 
dezer kerk in het wit is gehuld, en door de
ze, helaas! het verlies van een, in vroegere 
dagen voor de kunst belangrijk gebouw. 

Het zou ons niet moeijclijk zijn, in al onze 
provinciën cn zelfs in dc hoofdstad zoodanige 
restauratie enz. aan te wijzen; wij bebben al
leen een paar voorbeelden willen aanhalen, 
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om eenigzins tot staving onzer gevoelens te 
strekken, dat namelijk het aesthetisch en soms 
zelfs het praktisch gedeelte onzer publieke 
burgerlijke gebouwen zeer wordt verwaar
loosd. 

Ten slotte voegen wij hier bij, dat noch 
het gouvernement, noch de besturen, belast 
met het beheer der burgerlijke gebouwen, 
schijnen te begrijpen, dat doorgaans een inge
nieur geen architect, en omgekeerd een 
architect geen ingenieur is. De wetenschappe
lijke studiën der beide vakken mogen dezelf
de strekking hebben, zij verschillen echter 

zeer ten opzigte van het kunstmatige. W»j 
besluiten met den wensch, dat ons gou
vernement, even als de meeste regeringen van 
Europa, deszclfs zorgen moge uitstrekken 
tot onze publieke burgerlijke gebouwen, even-
zoo als men steeds voortgaat over onze mili
taire en waterstaatswerken te waken. Het 
benoemen eener commissie, uitsluitend zamen-
gesteld uit bekwame architecten, komt ons 
voor, als het geschiktste middel te zijn. Op 
deze laatste bedenkingen hopen wij nader 
terug te komen. 

Amsterdam, Januarij 1843. 

BINNEN- EN BUITENLANDSCHE BERIGTEN. 

KORTE BOUWKUNDIGE MEDEDEELINGEN, CORRESPONDENTieN ENZ. 

De Redactie der Bouwkundige Bijdragen, gaarne wenschende aan dezelve de meestmogehjke uitgebreidheid en nut
tige strekking te geven, heep gemeend door de plaatsing der navolgende berigten, aan het bouwkundige en belang
stellende publiek geene ondienst te doen. Zij heeft zich echter, wat het binnenland aangaat, bijna geheel moeten 
bepalen tot daadzaken, bereids elders vermeld, zoodat daaromtrent kier nog geen eigenlijk nieuws wordt gevonden, 
en deze mededcclingen, in dit opzigt, meer als eene proeve zijn te beschouwen. 

De Redactie hoopt door het ontvangen van oorspronkelijke binnenlandsc/ie berigten, van]historieelen, wetenschap-
pelijken en praktikalen aard omtrent voorvallen of daarstellingen, die, uiteen bouwkundig oogpunt beschouwd, 
tan eenig belang en der medcdeeling waardig kunnen geacht worden, als het ware eene bouwkundige Kronijk te doen 
ontstaan, die vooral in vervolg van tijd belangrijk kan zijn. Ten gevolge van bekomene magtiging van het Bestuur 
der Maatschappij worden alzoo de Roeren Leden bij deze verzocht, om hunne bevindingen bij de praktische Bouw
kunst, zoodra die eenig» belangrijkheid mogten bezitten, welwillend aan de H. R. Correspondenten mede te deelen, 
welke alsdan voor verdere verzending sullen zorg dragen; — tot welke mededeelingen de Redactie zich bij lederen 
Belangstellende in dit Tijdschrift ten sterkste aanbeveelt. 

BINNENLANDSCUE BERIGTEN. 

Leeuwarden, 24 December 1842. Voor eenige dagen 
if bier ter stede een aanvang gemaakt met het afgraven, 
verbreeden en planeren van den noordelijken stadswal, 
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met oogmerk om denzelven even als aan de luid- en west-
lijde dezer stad, in schoone plantsoenen cn wandelplaat
sen te herscheppen. Ook het eenige nog overgebleve
ne gedeelte van den oostelijken stadswal wordt afgegra
ven, en tot eene kade cn eenen rijweg verbreed, waarop 
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men voornemens is, eene rij gebouwen en ccne nieuwe 
vischmarkt tc plaatsen. Belangrijk zijn de gevolgen, wel
ke uit deze en andere plannen voor dc nabijgclegene buur
ten kannen voortvloeijen, cn die men met grond mag 
verwachten van een Bestuur, dat zoo ijverig werkzaam is, 
om zoowel de belangen der ingezetenen, als de vei betering 
en verfraaijing der stad op eene gepaste wijze te bevorderen. 

's Gratenhage 4 January. Heden heeft alhier de aan
besteding plaats gehad van het slichten van een gebouw, 
onder Warmond, tot plaatsing van het stoomwerktuig de 
Leegwater, bestemd tot droogmaking van bet Haarlem
mer meer; dit werk is aangenomen voor do somma van 
/ 161,000. 

Delft 4 Januari), lieden heeft alhier, in tegenwoordig 
beid van Z. M. den Koning, en Z. K. H. den Prins van 
Oranje, beschermheer van deze instelling, de plegtige in
wijding plaats gehad der nieuw opgerigte koninklijke Aka-
dciuie, tot opleiding van Ingenieurs voor dc Burgerlijke 
dienst, de nijverheid en van kweekclingen voorden handel. 

In de onlangs verschenen Bijdragen voor de Nijverheid, 
uitgegeven door de Maatschappij tot betordering tan Nij
verheid , vindt men in dc verslagen over 1840 en 1841 , 
belangrijke bijzonderheden omtrent 's rijks geschutgieterij 
tc Delft, waaruit wij onder anderen het volgende ontlec-
nen: In dit jaar (1841) is in deze gieterij, onder de be
sturing van den Heer Kapitein Onderdirecteur VANMEURS, 
ook bet gebruik van verwarmde lucht bij bet smelten 
van het ijzer toegepast, waarbij gevoegd is dc als meest 
doelmatig voorkomende inrigting, namelijk, die gebezigd 
is in dc gieterij tc Sayn, nabij Coblents. 

De door die toepassing verkregene uitkomsten zijn dc na
volgende : de temperatuur der lucht, gemeten nabij de uit 
gangen van den wind in de ovens, bedraagt 210 C. 

Het verlies aan ijzer bij de smeltingen bedraagt 4; pCt. 
De verhouding der verbruikte brandstof tot het versmolten 
ijzer is van 29 pCt. op 12 pCt- gedaald, hetwelk dus al
leen bij eene maandelijkscbe versmelting van 80,000 pond 
ijzer, eene bezuiniging op de brandstof van ruim ƒ480 
uitmaakt. Bij het gebruik van verwarmde lucht is het ijzer 
spoediger gesmolten, zoodat men gedurende denzelfden 
tijd van werken (8 tot 10 uren) ruim 2000 ponden meer 
kan versmelten, dan bij dc aanwending der koude lucht; 
bovendien is het ijzer hecter en Teel zachter, zoodat het 
tot voorwerpen, welke gehakt, gevijld of geboord moe
ten worden, doelmatiger is. 

De voordeelcn, door de verwarinde lucht verkregen, 
lijn dus eene aanmerkelijke bezuiniging aan brandstof bij 
ccne grootcre productie van gevormde voorwerpen, gepaard 
met eene gemakkelijke bewerking van deze hulsten, en 
dus bezuiniging aan materialen en nrbcidsloonen. 

BUITENLANDSCUE BERIGTEN. 

Dc Oostcnrijksche regering heeft een bevel uitgevaar
digd , ten gevolge waarvan geene gemeente of kerkverga
dering tot het teranderen of afbreken van oude monu
menten mag overgaan, zonder daartoe de hoogcre toe
stemming verkregen te hebben. 

Te Moskou heeft zich onder voorzitting van den vorst 
ConziN een gezelschap gevormd, ten einde afbeeldingen 
der oude gedenkteekenen met verklarcnden tekst uit te 
geven. De twee eerste afleveringen zullen een overligt 
bevatten van de geschiedenis der Moskousche monumenten, 
cn eene nlgemeene geschiedenis der kunsten in Rusland, 
Daarna zal eene beschrijving van het oudste heiligdom in 
Moskou, de Hemelvaartskerk , volgen. 

Professor BARLOW en Colonel T. SMITH , hebben aan de 
Engelschc regering in het verleden jaar rappoi t uitgebragt 
omtrent den door CLEGG daargestelden, zoogenaamden at-
mospherischen spoorweg, aan het slot van welk stuk ge
melde heeren verklaren: 

1. Dat zij het vraagstuk om de wagens door de druk
king der dampkringslucht voort tc stuwen, werkelijk als 
opgelost beschouwen, cn dat dc besparing, hieruit ontstaande 
toeneemt, naar gelang van de lengte der buizen, en dc 
grootte van derzelver middellijn. 

2. Dat de kosten voor den aanleg van eenen dergelijken 
spoorweg, met betrekking tot dc daartoe benoodigde op-
hoopingen, afdammingen, tunnels cn ijzeren sporen, niet 
veel minder bedragen, dan bij eenen gewonen, met loco
motieven bereden wordenden spoorweg. 

3. Dat de ouderhouds- en bcdieningskosten op eenen 
spoorweg, naar de nieuwe wijze ingcrigt, wanneer de trei
nen dikwijls heen en weder moeten trekken, en dus een 
veelvuldig vervoer plaats heeft, minder zijn, dan bij de 
gewone wegen met locomotieven, zoodat de daardoor ont
stane besparing in sommige gevallen ruim tegen de aan
vankelijk meerdere kosten van geheelen aanleg kan opwe
gen ; dat echter het omgekeerde is te vreezen bij wegen, 
waar geen druk verkeer plaats heeft. Bovendien bestaan 
bij de atmospherisehc spoorwegen nog verschillende za
ken , waaromtrent met gecne genoegzame zekerheid kan 
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worden geoordeeld, cn dus de ondervinding zal moeten 
beslissen, als de afslijting der luchtbuizen, kleppen enz. 

4. Dat de voorgestelde wijzen , om de treinen, desnoods, 
van de luchtbuis te scheiden, even zoo zeker zijn, als de 
aanwending der touwinrigtingen (bij de hellende vlakken). 

Betrekkelijk de verbindings-, doorsnijdings-, uitwijk
en rustplaatsen bij de stations, schijnen nog praktikalc 
zwarigheden te bestaan, welke dit systema niet zoozeer 
als het gewone, tot algemeene aanwending geschikt ma-

Een berigt uit Londen deelt de navolgende bijzonderhe
den mede omtrent eene nieuwe gevangenis, aldaar als proef 
daargesteld en in werking gebragt den 15 December j . 1. 

Dezelve bevat 520 cellen, ieder voorzien van eene kleine 
tafel, eenen drievoetigen stoel, eene hangmat, en twee of drie 
planken tot bergplaatsen. Iedere cel is afgesloten met eene 
stevige eikenhouten deur, waarin eene kleine opening zoo
danig is aangebragt, dat dc gevangenbewaarder alles kan 
zien, wat iu de cel omgaat, zonder zelf bemerkt te wor
den. De gevangenen ontvangen hun voedsel door eene 
machine, die de spijzen op iedere verdieping brengt, ter
wijl spoorwagens dezelve tot vóór iedere cel voeren. In 
dit strafgesticht is het stelsel van eenzame opsluiting in
gevoerd, en een volstrekt stilzwijgen heerscht hier. In 
iedere cel bevindt zich eene schel, waardoor de ge
vangene ieder oogenblik den bewaarder kan roepen. Me
talen vazen, tot gebruik der gevangenen, en waterbakken 
bevinden zich almede in iedere cel; ieder ontvangt dage
lijks acht gallons versch water. lederen dag moeten al 
de gevangenen de godsdienstoefening bijwonen, terwijl de 
kapel zoodanig is ingerigt, dal ieder afzonderlijk vóór 
zich kan zien, zonder elkander onderling te ontdekken. 
Over ieder honderdtal gevangenen is een meester gesteld, 
om hun verschillende handwerken te leeren. De daarstelling 
van deze gevangenis heeft 85000 pond sterling, ƒ 1,020,000 
gekost. 

Dezer dagen heeft de heer WAKDER in de A kademie van 
wetenschappen tc Parijs, eene belangrijke raededceliiig ge
daan nopens het reeds zoo veel besproken doorsteken van 
de landengte van Panama. De maatschappij, die door 
de regering van Nieuw-Orenada gemagtigd is, om een 
kanaal tusschen de twee oceanen te graven, heeft haar 
onderzoek over het terrein geëindigd, te beginnen van de 
baai van Sazera, aan den Stillen Oceaan, tot aan de stad 
Chagra aan den Atlantischen Oceaan. Dit onderzoek is ge
daan onder het besluur van den ingenieur MOREI. , cn het 

is daarbij gebleken, dat de landengte van Panama, in 
plaats van uit eene aaneenschakeling van rotsen te be
staan, zoo als men tot hiertoe geloofde, integendeel 
eene vallei vormt van 13 mijlen lengte, waarin zich ver
scheidene kegelvormige verhevenheden bevinden van 
20 tot 60 voet hoog. Tusschen deze heuvels vloeit een 
aantal beken, die, aan den voet der Andes ontstaande, 
gedeeltelijk door de rivier Chagras in de Caraïbische, 
gedeeltelijk door do Rio Grande in de Stille Zuidzee 
vlocijen. Tusschen die twee rivieren is de grond 27 
voet boven het hoogsle, en 62 voet boven het lage water
getijde verheven. 

Het kanaal, dat ter vereeniging der beide oceanen, in 
verband met drie rivieren, Fine Zinto, Bernardino en 
Tarfan moet worden gegraven, zal geene grootere uit
gebreidheid dan 12 mijlen hebben. Het verval zal door 
vier sluizen van 108 voet lengte worden opgehouden. De 
geheele lengte van het nieuwe vaarwater, met inbegrip 
der rivieren, zal 49 mijlen zijn, deszclfs breedte op den 
waterspiegel 155 voet , en op den bodem 55 voet. Het 
zelve zal 20 voet diep, cn bevaarbaar zijn voorschepen van 
1000 a 1400 ton. Reeds zijn al dc tot dc daarstelling 
van het kanaal benoodigde materialen op het terrein ver
enigd. Men heeft de kosten begroot op 14,300,000 francs, 
waaronder begrepen dc aankoop van 4 stoombootcn cn 
twee ijzeren bruggen van 140 voet lengte. 

To Londen is onlangs door den heer doctor PATERME een 
merkwaardig bewijs geven, dat het leven onder water, 
zonder toevoer der dampkringslucht, zeer goed inogebjk 
is. In tegenwoordigheid van de leden der Polytechnic 
Institution begaf hij zich iu de duikerklok van gemeld 
Instituut met zijne gewone kleeding in dc Theems, en bleel 
gedurende drie uren onder water, zonder opccnigerhaude 
wijze niet de dampkringslucht in velband te staan, of 
daardoor oogeiischijulijk eenig nadeel tc ondervinden, en 
verklaart even zoo goed 12 of 2't uren ouder water te 
kunnen blijven. De duikerklok werd gedurende deze proef 
door verschillende personen bewaakt, ten einde volkomen 
overtuigd te zijn, dat gecne frisschc levenslucht op eene be
dekte wijze werd toegevoerd. Nadat deze voor onmoge
lijk gehouden daadzaak eenmaal was volvoerd, vindt ie
der , zoo als gewoonlijk, dat zulks zeer gemakkelijk is. 
Men behoeft slechts iets mede te nemen, hetwelk het kool
zuur gaz in gelijke mate opneemt, als dit wordt voortge-
bragt, benevens een ander ligehaam , waaruit genoegzame 
zuurstof wordt ontwikkeld, om het leven te behouden. 
Bijtende potaseh (polassa liquida) bijv. absorbeert bijna de 
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helft van deszclfs gewigt aan koolzuurgaz, cn ch'oorzure 
potasch (chloras potassac) levert bij verhitting eene groote 
hoeveelheid zuurstofgas. Door deze met de noodige om-
zigtigheid cn kennis toegepaste bewerking, komt aan den 
heer PATERUI ccne voorname plaats onder dc hedendaag-
sche uitvinders toe. De werkdadige aanwendingen van 
deze kunst zijn talrijk en gewigtig. De duikerklokken 
en helmen hebben nu al hun lastig cn gevaarlijk bijwerk 
niet meer noodig, terwijl deze uitvinding ook in den oor
log van onschatbaar belang is. Ook moet dc heer PATERSE 
tegenwoordig bezig zijn met de vervaardiging van een 
onder water gaand vaartuig, waarmede bij wil onderne
men, om in iedere vijandelijke haven binnen te loopen 
en iu één' dag de noodige maatregelen te nemen, om al 
de zich daar bevindende schepen te verdelgen. 

Tc Arras (Departement Pas de Calais) worden tegen
woordig in de werkplaatsen van den heer HALLHIE, de 
geweldig groote machines vervaardigd, voor drie der veer
tien stoorabooten, welke door de regering en wetgevende 
kamers van Frankrijk zijn bestemd, om de dienst op'de 
transatlantische gewesten te vervullen. Het zijn dc groot
ste machines, die tot heden in genoemd Rijk zijn gebouwd; 
dezelve hebben 450 tot 500 paardenkrachten, en zijn be
stemd voor de vaart op Groenland, Panama en Monte
zuma. De afmetingen der stoorabooten, waarin deze 
werktuigen moeten dienen, zijn zoo groot, dat dezelve in 
oorlogstijd zeer gemakkelijk als fregatten met 30 stukken 
geschut, gedeeltelijk tachtigponders, gewapend, kunnen 
worden ingerigt. Op het verdek zijn deze schepen 80 el 
lang, tusschen dc raderen 12 el, inet de rader kasten 
echter k19 el 50 dm. breed. De diepte, gerekend van den 
onderkant van het dek, tot op de kiel, is 24 el. De 
middellijn der raderen is 9 el, derzelver breedte 3 el, 

De inrigtingen tot voortstuwing dezer vaartuigen, we
gen ieder inet het water in den ketel 460,000 pond; tot 
eenen arbeid met de machines gedurende 20dagen, wor
den 750,000 pond steenkolen vereischt. Twee machines 
ieder van 225 a 250 paardenkrachten, bevinden zich in 
ieder schip en zijn door middel van zeer sterke, gesmede 
ijzeren armen, ieder 2500 pond wegende, aan elkander 
verbonden. Door assen, mede van gesmeed ijzer, wegende 
11000 pond, zwaar in doorsnede 49 duim en lang 7 el, 
wordt de kracht op de raderen overgebragt. Het pak ijze
ren staven (4—500), welke in het vuur werden gebragt 
om aan gemelde assen de noodige sterkte en duur te geven, 
li id 80 duim in het vierkant, cn woog 18000 pond. Deze 
gezamenlijke staven worden eenige uren in ovens geplaatst 
en tot smeltens toe verhit, ten einde daarna door eenen 
hamer, wegende meer dan 72000 pond, bewogen door 
eene stoommachine van 40 paardenkrachten, te worden 
zamen gesmeed. 

De stooracilinders hebben eene middellijn van 1 cl 93 
dm. of bijna 6 voet; en wegen ieder 11000 pond. De 
vier balansen, die bij iederen toestel behooren, wegen te 
zamen 28000 pond. De ketels zijn van zeer zware bla
den en uit verschillende kamers zamengesteld, wegende 
ieder ongeveer 18000 pond. Het stoken geschiedt te ge
lijker tijd in 16 vuurplaatsen van 60 duim breed, en 2 
el lang, die alle na eene circulatie in verscheidene rigtin-
gen, zich vercenigen in eenen schoorsteen van 2 el mid
dellijn of 18 voet omvang, dat is zoo veel als vier man
nen te zamen omarmen kunnen. 

Op den 26 December 1842, overleed te Berlijn de 
heer Obcr-Baudirector Giéniiin, welke, na den dood van 
den beroemden SCBISKZL, dcszclfs veelvuldige en belang
rijke betrekkingen bij den Staat vervulde. 

• 



OVERZIGT VAN DE GESCHIEDENIS EN ONTWIKKELING DER BOUWKUNST 
BIJ DE VERSCHILLENDE VOLKEN DER AARDE. 

III. DE BOUWKUNST BIJ DE OUDE VOLKEN IN HET OOSTELIJK A Z K 

I. Indiè. Geheel verschillend vanhct westelijk 
Azië ontwikkelde zich het oostelijke gedeelte 
van dit werelddeel; aldaar wordt vooral Hin-
dostan (Oost-Indië) als de hoofdzetel der bescha
ving genoemd. Ook hier bloeiden dc kunsten 
reeds zeer vroeg; er worden talrijke cn groot
sche gedenkteekenen gevonden , die in omvang 
en pracht met de Egyptische kunnen wedijveren. 
Deze monumenten zijn ons echter grootendcels 
tot in de laatste tijden onbekend gebleven, 
als wanneer Europcsche onderzoekers zijn be
gonnen , Oost-lndië in te dringen, en waar
door de eigendommclijkhcden van landen en 
volken meer en meer bekend zijn geworden. 
Wij hebben thans reeds menigvuldige berig
ten omtrent de Indische oudheden bekomen, 
en hoezeer dezelve nog niet geheel voldoende 
zijn, en wij nog zonder twijfel cene reeks van 
gewigtige ontdekkingen te verwachten heb
ben , is het voorhandenc ruim voldoende, oin 
ons een begrip der oude Indische Bouwkunst 
te geven. 

Een voorname grondtrek in het karakter 
der Indische volken is een gespannen gevoel, 
eene zeer levendige verbeelding, waaruit eene 
uitgebreide godeideer, eene geheele wereld 
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van verhalen en overleveringen en eene schitte
rende dichterlijke letterkunde ontstonden. Het 
geheele wezen van den Indiër behoort, als het 
ware , tot het rijk der verbeelding. Het gewone 
cn naastbijgclegene aanschouwt hij als met ecu 
dichterlijk en wondervol floers overtogeu, en 
de geschiedenis van den voortijd lost zich geheel 
in verhalen en fabelen op. Hierdoor wordt 
iu het karakter des Indiërs eene volstrekte 
tegenstelling met dat van den Egyptenaar ge
vormd , bij wieu altijd eene krachtvolle wer
king van het verstand uitblinkt, en dc ge
schiedenis in hare prosaïsche waarde voor
komt. Dit alles moet ook op dc bouwkunst 
dier heidelanden toegepast worden. In die der 
Indiërs is alleen de uitdrukking van een levendig 
gevoel zigtbaar; geene harmonische vormen 
trekken het oog met welgevallen tot zich, 
alle deelen worden slechts opeengestapeld, cn 
eindelijk ontstaat eene verwarring, geboren uit 
een volslagen gebrek aan alle vaste regelen. 

Omstreeks 1400 jaren voor C . werden , 
volgens sterrekundige berekeningen, de ou
de heilige schriften van deze volken opge
steld. Eenige eeuwen later, omstreeks het 
jaar 1000 voor C. , ontstonden de groote In-
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III. DE BOUWKUNST BIJ DE OUDE VOLKEN IN HET OOSTELIJK AZIë. 

I. Indiè. Geheel verschillend vaalict westelijk. 
Azië ontwikkelde zich het oostelijke gedeelte 
van dit werelddeel; aldaar wordt vooral Hin
dustan (Oost-Indii) als dc hoofdzetel der bescha
ving genoemd. Ook hier bloeiden de kunsten 
reeds zeer vroeg; er worden talrijke en groot-
schc gedenktcekenen gevonden , die in omvang 
cn pracht met de Egyptische kunnen wedijveren. 
Deze monumenten zijn ons echter grootendeels 
tot in dc laatste tijden onbekend gebleven, 
als wanneer Europcschc onderzoekers zijn be
gonnen , Oost-lndië in te dringen , en waar
door de cigendommclijkhcden van landen en 
volken meer en meer bekend zijn geworden. 
Wij hebben thans reeds menigvuldige berig-
ten omtrent de Indische oudheden bekomen , 
en hoezeer dezelve nog niet geheel voldoende 
zijn, cn wij nog zonder twijfel eeuc reeks van 
gewigtige ontdekkingen tc verwachten heb
ben , is het voorhandenc ruim voldoende, om 
ons een begrip der oude Indische Bouwkunst 
te geven. 

Een voorname grondtrek in het karakter 
der Indische volken is een gespannen gevoel, 
eene zeer levendige verbeelding, waaruit eene 
uitgebreide godenleer, eene geheele wereld 
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van vei halen en overleveringen en eene schitte
rende dichterlijke letterkunde ontstonden. Het 
geheele wezen van den Indiër behoort, als het 
ware , tot het i ijk der verbeelding. Het gewone 
en naastbijgelegcne aanschouwt hij als met ecu 
dichterlijk en wondervol floers overtogcu. en 
dc geschiedenis van den voortijd lost zich geheel 
in verhalen en labelen op. Hierdoor wordt 
iu het karakter des Indiërs eene volstrekte 
tegenstelling met dat van den Egyptenaar ge
vormd , bij wien altijd eene krachtvolle wer
king van het verstand uitblinkt, en de ge
schiedenis in hare prosaïsche v\ aarde voor
komt. Dit alles moet ook op de bouwkunst 
dier beide landen toegepast worden. In die der 
Indiërs is alleen de uitdrukking van een lev endig 
gevoel zigtbaar; geene harmonische vormen 
trekken het oog inet welgevallen tot zich, 
alle deelen worden slechts opeengestapeld, en 
eindelijk ontstaat eene verwarring , geboren uit 
een volslagen gebrek aan alle vaste regelen. 

Omstreeks 1400 jaren voor C. werden , 
volgens sterrekundige berekeningen, de ou
de heilige schriften van deze volken opge
steld. Eenige eeuwen later, omstreeks het 
jaar 1000 voor C. , ontstonden de groote In-
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ilischc heldendichten, waarin, even als bij 
dc Grieken, dc rijke en veclbeteekcncndc 
mythologie (godenleer) der Indianen werd ont
wikkeld. Dc godsdienst van BRAHMA , die 
toen de hccrschendc was, werd in het jaar 
600 voor C. door die van BUDDHA verdrongen , 
welke laatste waarschijnlijk tot in de zesde 
eeuw na C. bestond, en alstocn hier en daar 
tc vuur cn te zwaard werd uitgeroeid, 
hoewel dezelve nog onder verschillende na
men over het grootste gedeelte van het Oos
ten is verspreid. In het -tijdvak, dat beide 
genoemde godsdiensten tegelijk bestonden , on
geveer eene eeuw voor C., beeft de Indische 
bouwkunst haren grootsten bloei bereikt on
der de regering van VIKRA-MADITIA , eenen 
vorst, welke dc landen omstreeks den Ganges 
beheerschte. 

Dc Rotstempels. Dc voornaamste overblijfse
len van deze tempels bevinden zich in Bckun , 
het Indische schiereiland , voornamelijk aan dc 
westzijde , in dc omstreken van de stad Bom
bay. Dezelve zijn in de rotsen van dc noor
delijke en noordoostelijke streek van het ge
bergte G/iat uitgehouwen, alsmede op ecnige 
eilanden, die als kapen of voorsprongen van 
gemeld gebergte tc beschouwen zijn. Het 
zuidelijkste dezer overblijfselen is, voor zooveel 
wij weten, bij de stad JU har gelegen. Noor
delijker, bij het fort Laghur, liggen dc grot
ten van Carli. Op deze volgt een tempel op 
het eiland Elephanta bij Bombay, alsmede 
het eiland Salsettc, alwaar zich verschillende 
bouwvallen van gelijken aard bevinden. In 
de hoogerc rigting van dc bergketen volgen 
de tempels van Pandulcna, digt bij de ves
ting Nassuh; ten oosten van deze, die van 
Ellora, in «Ie nabijheid van Daulatabad, een 
der grootste cn uitgestrekste werken van 

dien tijd, cn waarbij reeds cene hooge kunst
ontwikkeling wordt waargenomen. Dezelve 
zijn naast elkander in eenen rotsigen berg
wand uitgehouwen, die zich halvcmaansgewij-
zc meer dan een uur ver uitstrekte. A l de 
hier genoemde monumenten hebben, met 
betrekking tot stijl cn uitdrukking, veel over
eenkomst met elkander, cn behooren zonder 
twijfel alle nagenoeg tot hetzelfde tijdvak , 
waarvan evenwel eene juiste bepaling zeer moei-
jelijk is. Wij kunnen echter, zoowel uit de 
bestaande Indische heldendichten, als uit de 
nog op de gebouwen aanwezige afbeeldingen, 
met cenigen grond het gevolg trekken, dat zij, 
zoo als vroeger is gemeld, dagteekencn van 
omstreeks 1000 jaren voor C , en zeker niet 
na het begin der nieuwe tijdrekening zijn ver
volgd. 

Dc Brahmasche tempels vormen gewoonlijk 
cene vierkante, soms ook , uithoofde van de ge
daante der rotsen, onregelmatige hoofdruimte 
van grootere en kleinere uitgestrektheid. Aan 
dit hoofdgebouw sluiten zich niet zelden vcr-
scheidene nevengebouwen aan, waarbij het 
voornaamste gedeelte of eigenlijke heiligdom 
het beeld cn tecken der godheid bevat. Dit 
heiligdom is of cene geheel op zich zelve staande 
kamer, of door eenen daar omheen loopenden 
gang, met het hoofdruim vei bonden, welk laat
ste steeds als een voorhof te beschouwen, en 
meestentijds met een vlak dak, door kolommen 
of vierkante pijlers ondersteund, voorzien is. 
De voorste rij kolommen vormt de opene fa
cade des tempels, die bovendien gewoonlijk 
inct eenige gekleurde strepen onder en boven 
deze kolonnadc wordt versierd. Voorhoven 
met galerijen, zijgebouwen en andere afzon
derlijk staande monumenten bevinden zich 
dikwijls voor de tempels. Somtijds zijn twee. 

cn zelfs drie zulke tempels boven elkander aan
gelegd. De zuilen of kolommen, welke de rots 
boven de hoofdruimte ondersteunen, staan ge
woonlijk in regelmatige rijen, die elkander on
derling regtstandig doorkruisen, tegen de zolde
ring vereenigd, door middel van eenen doorgaan
den band. Over de kolommen-rijen staan tegen 
de muren vooruitspringende pilasters, waardoor 
nissen gevormd worden, die gewoonlijk met 
beelden zijn gevuld. Deze vrijstaande onder
steuningen hebben meestal éénerlei vorm, 
waardoor hun doel, eenen rcusachtigen last te 
dragen, op de levendigste cn zinrijkste wijze 
wordt uitgedrukt: zij bestaan meestal uit een 
vast vierkant basement, hetwelk echter meer 
hoogte dan breedte heeft, en aan den bovensten 
rand somtijds bijzonder is versierd. Daarop 
volgt eene zeer korte ronde schaft cn een groot 
kapiteel, hetwelk in den hoofdvorm veel over
eenkomst meteen ingedrukt plat kussen heeft, 
cn daarboven een vierkant blok, aan de zijden 
en tot steun der architraven met twee conso
les voorzien. In de schaft der kolom, aan het 
onderdeel gewoonlijk verdikt, zijn eigenaar
dige cannelures of loodregte banden aange
bragt. Het kapiteel is op dezelfde wijze met 
banden versierd. Een om het midden van dit 
laatste deel loopende baud snoert alles , als het 
ware , sterk te zamen. Het bovenste deel met 
de consoles is op verschillende wijze, dan eens 
eenvoudig, dan weder meer zaniengcsteld, ge
vormd. Het geheel getuigt van waren kunstzin , 
welke voor kolommen, die eenen bovenma
tigen last te dragen hebben. bezwaarlijk eene 
meer indrukwekkende schoonheid zou vinden. 
Wij hebben reeds doen opmerken, dat met de 
rotstempels andere werken verbonden zijn, die, 
ofschoon ook in dc rots uitgehouwen, zich als 
vrijstaande gebouwen vertoonen, cn wel door

dien de gang, om het heiligdom loopende, vrij 
breed is aangelegd, waarna deszelfs bedekking 
is weggenomen, en genoemd heiligdom alsdan 
even als eene kapel in het midden van een 
plein staat. Dikwijls is deze rotskapel zelve tot 
eenen grooteu of alleen staandeu tempel gewor
den, en het omgevende plein zeer uitgebreid en 
op onderscheidene wijzen aangelegd. Onder 
anderen vindt men te Ellora daarvan een 
paar voorbeelden, namelijk in den grootsten 
tempel van Indra. Aldaar verheft zich bin
nen een afgesloten voorhof, waarmede ver
scheidene grotten verbonden zijn, een kleine 
vrijstaande tempel, op de boven beschrevene 
wijze, in den vorm van eene vierkante kapel; aan 
iedere zijde bevindt zich cene deur met kolom
men, en het geheel is met een pyramidaaldak 
voorzien, hetwelk in verdiepingen van verschil
lende afgeronde vormen , en met vele sieraden 
voorzien, om hoog stijgt. Dc kolommen hebben 
dunne ronde schaften met kapiteelcn , even als 
de overige rotstempels. Aan de eene zijde 
van het kleine gebouw staat een kolossale, 
uit de rotsen gehouwen , olifant; aan de andere 
zijde eene hooge kolom met een klein beeld 
voorzien ; ook daaraan vindt men de vormen 
der vroeger beschrevene kolommen weder, 
doch volkomen in overeenstemming met het 
doel van eene alleen staande zuil ontwikkeld. 
Zij behoort ongetwijfeld tot de schoonste der 
bekende? gedenkteekenen van dien aartl. Nog 
grooteren indrukwekkender is het kolossaalste 
der overblijfselen te Ellora, bekend onder 
den naam van Kaïlasa. Hetzelve \ormt een 
uitgestrekt in tic rotsen uitgewerkt plcrn, in 
welks midden zich een groote, mede uit rots
steen bestaande, tempel, van 103 voet lang en 
56 voet breed, verheft. Dezelve heeft inwen
dig verscheidene kamers ; eene derzelve is met 
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eene kolonnadc voorzien. Eenige dezer ver
trekken komen meer of minder voor het ove
rige gebouw uit, terwijl het basement door 
rijen van olifanten wordt gevormd, die den 
tempel schijnen te dragen. Overigens zijn de 
buitenmuren inet pilasters voorzien, waarvan 
de dekstukken den vorm van dien der overige 
kolommen hebben. Het dak is hier ook weder 
rond. Boven het heiligdom des tempels ver
heft zich cene pyramide iu verscheidene ver
diepingen tot cene hoogte van 90 voet, alwaar 
dezelve koepelvormig eindigt. Dc gebogerie 
lijnen, welke aan deze daken voorkomen, gaan 
somtijds geheel inden bogenvorm over. Langs dc 
wanden van het plein bevindt zich eene uitge
strekte galerij met vierkante pijlers, waarboven 
zich enkele rolstempels bevinden, van welke 
bruggen, die thans gedeeltelijk zijn ingestort, 
naar het dak van den hoofdtempel leiden. In 
het voorhof staan bieren daaruit steen gehou-
wene olifanten, alsmede hooge gedenkzuilen, 
allen rijkelijk met zinnebeeldige figuren bedekt. 

Dc Buddhaïstischc rotstempcls zijn onder dc 
overblijfselen der vroeger genoemde plaatsen 
verspreid, met uitzondering van 3/har en 
Elephanta, alwaar zich slechts tempels, aan 
BRAHMA geheiligd, bevinden. Dezelve zijn van 
dc overige onderscheiden, vooreerst omdat 
zij aan de buitenzijde niet open zijn , en ten 
andere door hunne inwendige inrigting. Zij 
vormen steeds cene langwerpige ruimte , die 
aan heleinde eene halfcirkelvormige gedaante 
heeft, cn aan de zijden met eenen smallen gang 
is omgeven, welke door kolommen gevormd, 
en van dc hoofdruimte gescheiden wordt, (zie 
plaat 6). Het dak van Jaatstgeincldc midden
vak heelt den vorm van een tongewelf, dat 
somtijds als een hoefijzer is uitgewerkt, ter
wijl het achterste gedeelte koepelvormig is. 

De bedekking van den nevens liggenden gang 
is plat. Dc zuilen zijn somtijds eenvoudig 
achthoekig zonder basement of kapiteel; bij 
meer zaïncngcslcldc treft men beide evenwel 
aan, cn alsdan komen dezelve iu dc hoofd
zaak overeen met de vroeger beschrevene, 
behalve dat zij wel eens met zinnebeeldig 
beeldhouwwerk versierd zijn. In den achter
grond van het hoofdgebouw , voor het koe
pelvormige gedeelte, bevindt zich het eigenlij
ke heiligdom, waardoor juist alle deze monu
menten blijken dragen van tempels ter eerc 
van BUDDHA tc zijn. Het is de zoogenaamde 
Dagop in den vorm van een eenigzins hoog 
uitgewerkt halfrond, rustende op een breed 
ciliudervorming voetstuk; hierdoor wordt het 
beeld eener water- of zeepbel voorgesteld, het 
steeds wedcrkcereridc zinnebeeld der godsdienst 
van BUDDHA, onmiddclijk uit de leer van de
zen wijze volgende, die het broze aardsche 
leven bij eene waterbel vergeleek. Gewoon
lijk bevat deze Dagop bet cene of andere over
blijfsel van l i i DDHA of eenen anderen beroemden 
heilige; in denzclvcn bevindt zich eenebceldte-
nis van den stichter der godsdienst,waarin steeds 
de ronde hoofdvorm teruggevonden wordt. 

Zonder twijfel is het koepeldak des tempels uit 
den vorm van den Dagop ontstaan; overal ont
waart men daarvan dc navolging, zoowel als, 
over het geheel genomen, cene opmerkelijke 
overeenkomst niet de christelijke kerkgebouwen 
der middeleeuwen. — Het bevreemdende, in 
deze overeenkomst gelegen, vermindert even
wel cenigermate, w anneer wij, hoeverre ook het 
Christendom boven dc godsdienst van BUDDHA 

moge verheven zijn, eene zekere betrekking 
tusschen beide instellingen kunnen aanvoeren. 
Bij het Buddhaïsmus werd namelijk, even als 
bij het Christendom een tempel gevorderd , waar 

zich dc geheele Gemeente verzamelen kou en 
waar geenszins, zoo als bij andere godsdiensten, 
slechts de bevoorregte priester toegang tot het 
het heiligdom had , waar het geheele volk met 
gevoel deszclfs gedachten van de aarde afwen
den en hemelw aarts kon verheffen; uit deze 
geestelijke behoefte was dus ook de vorming 
der gebouwen ontstaan. 

Behalve de gcdcnktcekcnen in het gebergte 
Ghat, bevinden zich in de overige dcelcn van 
Oost-Indië rotstempcls, waarbij wij, als even 
merkwaardig, nog eenige oogenblikken moeten 
stil staan. Twee groepen van in de rotsen ge
werkte tempels liggen ten noorden der hier 
voren genoemde landstreek, in de nabijheid 
van dc Ncrbudda-rïy'iei, in de Engelsche be
zittingen van middcn-Indic. Een dier groe
pen , die van Dhumnar, is over het geheel 
minder belangrijk; doch eene andere, in 
de nabijheid der kleine stad Baug, komt, 
volgens de ons daaromtrent gewordene berig
ten, alleen wat de hoofdzaak aangaat, inet dc 
tempels van BRAHMA in het gebergte Ghat over
een. Overigens vindt men aldaar echter zeer veel 
verscheidenheid, en wel zoodanig, datincn bijna 
zou kunnen aannemen, dat de Grieksche vor
men hier eenigermate zijn inachtgenonien; 
waaruit zoude voortvloeijen, dat dc invloed 
der Grieksche beschaving, die na ALEXANDKR 

den Grooten tot den Indus doordrong, ook 
hier niet zonder gevolgen is gebleven. Aan cene 
der hoofdgrotten bij Baug vindt men namelijk 
kolommen zonder kubieken voet, met ccn kapi
teel , dat veel overeenkomst met het Grieksch-
dorischc heeft, en waarbij ook de consoles 
een meer Grieksch dan Indisch karakter tonnen. 

Op de kust van Coromandel, aan de oost
zijde van het Indische schiereiland, ongeveer 
een uur ten noorden van dc stad Sadras, ligt 

eindelijk eene zeer merkwaardige groep mo
numenten. Volgens de opschriften der overblijf
selen draagt deze plaats den naam van Ma ha-
malaipnr, of stad des grooten bergs, tot hier
toe gewoonlijk Mahabalipuram genoemd. Deze 
monumenten zijn, hoezeer ieder op zich zelf 
niet van grooten omvang, toch zeer verschil
lend vau de vroeger beschrevene en hoogst 
belangwekkend. Eenigc derzelve zijn weder 
tempels in de rotsen uitgehouwen. Bij de 
voornaamste bevindt zich ccn portiek met dunne 
hoekige kolommen, die door opzittende leeu-
wengedaanlen gedragen worden. Derzelver 
kapitcelcn hebben ecnige overeenkomst met 
die der overige rotstempcls in het gebergte 
Ghat, evenwel doelmatig veranderd naar mate 
van hunne ligterc afmetingen. 

liet portiek zelf is inet een bont dakwerk 
gedekt, cn daardoor hier ccn geheel vrijstaand 
gebouw voorgesteld. Bij eenen anderen tempel 
vindt men dergelijke ligtc cn dunne kolom
men, waarvan dc kapitcelcn met ruiterbeelden 
versierd zijn. — Voorts wordt tc Mahatna-
laipur een groot aantal afzonderlijke bouw
kunstige gedenklcckenen gevonden , die , hoe
zeer uiterlijk rijk versierd, echter inwendig 
geene ruimte hebben, en dus geheel massief 
zijn; dezelve hebben veel overeenkomst met 
die van Ellora. Zij verheffen zich namelijk 
in de hoofdzaak pyramidaalsgewijze in ver
schillende verdiepingen, die aan hunne regtstan-
dige wanden met pilasters zijn voorzien .terwijl 
dc sprongen, door die verdiepingen gevormd, 
ï oud zijn bijgewerkt. Het hoogste punt is weder 
koepelvormig gedekt. Bij een dezer monumen
ten loopt dit bovendeel spits toe, cn vindt men 
aan de eene zijde eene soort van puntboog, zoodat 
hier eenigc, hoezeer verre, overeenkomst met 
dc zoogenaamde Gothieke bouwkunst bestaat. 
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Behalve al deze rotswcrkcn bezit de ge- pagoden van de kust van Coromandel zijn die 
heele kust van Coromandcl, hier endaar zelfs van Madura, Tandjore, Siringam en van 
zeer ver landwaarts in , een groot getal bouw- Tranquebar te noemen. 
kunstige overblijfselen, als zijnde juist in dit ge- De hoofdvorm van al deze pagoden is 
deelte van Indië het oude geloof en volks- ook hier weder de altijd, doch onder verschil-
karakter het meest ongeschonden bewaard ge- lende wijzigingen , terugkcerende pyramide. Zij 
bleven. Ook inde nabijheid der stad Cullack, verheffen zich in vele verdiepingen met lood-
aan de verder gelegene oostkust, worden bc- regte zijden, terwijl de overgang van de eene 
langrijke werken aangetroffen. — Dit zijn alle verdieping op de andere, door eene soort van 
eigenlijke gehouwen, gedeeltelijk uit bakstee- gewelfd dak, in profil een kwart cirkel, of 
nen zamengesteld, waaraan zich de Indische wel door eene meer gedwongene gebogene lijn 
bouwkunst het meest heeft ontwikkeld. Deze wordt gevormd. Ook de bovenste bedekking 
tempels, gewoonlijk pagoden genaamd , een heeft weder de gedaante van eenen koepel. — 
naam, afkomstig van het woord Bhagavati (hei- Uit al deze vormen blijkt ten duidelijkste 
lig Huis), hebben naarmate van den meerderen het eigcndommelijke der Indische bouw-
of minderen graad der heiligheid van den grond, kunst. Gewoonlijk komen uit het dak der on
waaropzij staan, grooteren of kleineren omvang; derste verdiepingen rijen van kleine koepels 
met den hoofdtempel staan eene menigte minde- voor, die den insprong der volgende verdie-
re tempels, kapellen en galerijen van groote uit- ping bedekken. Daaraan zijn dan eene menigte 
gestrektheid, met een ontelbaar aantal ko- pilasters, ook wel kolommen , verbonden; aan 
lommen voorzien, in verband. Reinigings-en de onderste zijmuren nissen inet bont gestreepte 
andere tot de godsdienstoefeningen benoodigde kroon- en voetlijsten, en eindelijk eene dik-
kaïners, alsmede dc bij geen heiligdom van wijls overgroote menigte van beeldwerk, waai -
eenig aanbelang ontbrekende Tschultris, of door alle opene deelcn der gebouwen zijn bc-
herbergen voor de bedevaartgangers, dikwijls dekt. Deze voorwerpen, zoo menigmaal af-
met grootc pracht en uitgestrektheid, vormen wisselende, somtijds op vijftien verdiepingen 
daarbij een, hoewel niet volkomen zamenge- hoog herhaald, doen den ecnvoudigsten vorm 
voegd geheel, zijnde de genoemde gebouwen der pyramide geheel verzinken en den aan-
meest ieder op zich zelf daargesteld, doch dachtigen beschouwer duizelen, 
de heilige ruimte is met muren omgeven. Het Bij de in deze pagoden daargestelde kolom-
voorhof , waarin zich het hoofdgebouw bevindt, men, vindt men vormen van latere tijden dan 
wordt dikwijls door een tweede, somtijds nog die der rotstempcls. Dezelve zijn of rond of 
door een derde voorhof ingesloten, en alsdan achtkant en over het geheel vanligteren vorm. 
verlecnen prachtige cerepoorten den toegang Dc kapiteelen dragen nog blijken van uit de 
tot de afzonderlijke ruimte. Men moet echter vroeger gemaakte te zijn ontstaan, doch aide 
hierbij wel iu het oog houden, dat al deze deelcn zijn verkleind, en meer als versiering 
zoo uitgestrekte werken niet in eens, maar aangebragt. Ook de consoles worden nog aan-
langzamerhand in hunnen legenwoordigen toe- getroffen, doch stellen dikwijls alleen het ka-
stand zijn gebragt. — Onder de voornaamste pitcel daar, of zijn in krullen en voluten ver-
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anderd, die aan de zijde uitspringen, zonder 
het architraaf tc dragen. Gewoonlijk hebben 
de kolommen zamengesteldc basementen, ook 
wel een voetstuk, overeenkomende inet die der 
rotstempcls. Somwijlen zijn de kolommen uit 
afwisselende kubieke cn cilindervormige stuk
ken zamengesteld. Het architraaf boven de
zelve is over het algemeen ligt; en dikwijls 
dooreen groot afhangend kornis gedekt, ceni-
germatc overeenstemmende met dc dakvormen 
der pyramiden. A l de afzonderlijke deelcn 
der kolommen zijn rijk versierd, doch even 
als de overige geledingen van het gebouw zon
der zamenhang aangebragt, zoodat soms ge
bogene ronde zachte vormen met hoekige en 
regtlijnige op de tegenstrijdigste wijze zijn 
verbonden. 

In plaats van zuilen zijn bij de laatst ge
bouwde tempels ook wel pijlers van zeer za-
mcngcstclde vormen aangebragt, waarbij men-
schclijke cn dierlijke gedaanten op het zon
derlingste zijn vereenigd. 

Uit verschillende berigten omtrent de gebou
wen , die tot het gewone leven dienden, we
ten wij, dat Indie ook te dien aanzien reeds 
vroeg op eenen aanmerkclijken trap van bescha
ving stond. In dc nabijheid van het tegen
woordige Oude liggen de uitgestrekte bouw
vallen der koningsstad Ayodhya inet hare 
paleizen , muren cn graven. Van deze, zoo
wel als van bestaan hebbende bergvestingen, 
bruggen, en verschillende wegen getuigen oude 
geschriften en voorhanden zijnde overblijfselen. 

2. De monumenten van Kabulistan. De
ze worden meest alle ten westen van Indië 
gevonden; langs den grooten ouden heer-weg, 
die van daar door Kabulistan naar Persië en 
Bactrië voerde, veelal in mocijelijk tc be
stijgen bergpassen, alsmede in dc omstreken 

van Pesehawer, Jclalabad cn Kabul. Zij 
zijn alle van gelijke verhoudingen, torens van 
50 tot 60 voet hoog, die op cilindervormige 
voetstukken , aan alle zijden met pilasters 
voorzien, zijn opgetrokken. Men heeft dezelve 
eerst iu latere tijden ontdekt en onderzocht, 
doch daarvan reeds meer dan honderd gevon
den. Men heeft in deze gebouwen, in die 
landen Topes genaamd, Buddhaïstische hei
ligdommen herkend, cn houdt die voor de
zelfde, als wij reeds in dc Indische tempels 
onder den naam van Dagops leerden kennen, 
hoewel dan ook op grootere schaal gebouwd. 
De bovenste deelen zijn meestal weggevallen, 
doch het binnenste is zwaar en sterk muurwerk, 
in het midden slechts met eene holle cilinder
vormige opening, uit verschillende kleine ka
mers boven elkander bestaande , voorzien. In 
deze laatsten waren allerhande kleine kostba
re rcliquicn cn munten verborgen. Dc tijd, 
waarin deze merkwaardige gedenkteekenen 
zijn ontstaan , is die, in welken hier na den val 
der Macedonische heerschappij, 136 jaar voor 
C., tot in dc zevende eeuw van onze tijdreke
ning, magtige rijken onder de godsdienst 
van Ik Kim A bloeiden. Tot die periode behoo
ren ook nog een paar kolossale beelden, ineen 
rotswand van Bamiyan in nissen en relief uit
gehouwen , cn waarvan cr een 120 voet hoog is. 

Zij zijn tegenwoordig grootendecls vervallen 
en waren, volgens het nog overgeblevene tc 
oordeclen, slechts van ruwen vorm. Dc wand 
was gepleisterd, cn met schilderwerk voorzien , 
waarvan nog de sporen zijn overgebleven. 

3. Monumenten van Cei/lon. Hoezeer ver van 
elkander verwijderd , kunnen dc bovengemelde 
overblijfselen der vroeger genoemde landen 
met die op het eiland Ceylon gerekend worden 
in verband te staan. Tegen het einde der vierde 
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eeuw voor C. werd hier dc godsdienst van 
BUDDHA ingevoerd, en dien ten gevolge 
zijn vele bouwwerken ondernomen. De oude 
geschiedenis van Ceylon, geeft ons berigt om
trent prachtvolle en kolossale Dagops, die in 
dc tweede eeuw voor C. werden daargesteld. 
In nieuwere tijden zijn ook hier ccne 
menigte monumenten ontdekt, die weder 
ccn op zich zelve staande kunstwereld doen 
kennen; dezelve schijnen echter van late
ren tijd te zijn, cn omtrent van gelijken ou
derdom als dc Topes van Kabulistan. De 
merkwaardigste worden bij de oude konings
stad Anurajapura in het binnenste van het 
eiland gevonden. Hier zijn, benevens vele 
kleinere, zeven groote Dagops, welke geheel 
met gemelde Topes overeenkomen, doch waar
bij het bovenste deel, zijnde eene rijkversierde 
obelisk , nog in zijn geheel bestaat. Kondoin 
deze gebouwen staan rijen dunne kolommen, 
die over het geheel in Ceylon menigvuldig 
worden aangetroffen, bestaande onder de 
bouwvallen nog een uitgestrekte aanleg van 
dien aard , dc duizend pilaren genaamd. Ook 
vindt men hier vele terrasvormige bouwwerken , 
waaronder vooral die, Bo malloa genaamd, 
eene voorname plaats bekleed ; deze bevat op 
het hoogste gedeelte den aan BUDDHA gehcilig-
den vijgenboom. Voorts worden in Ceylon 
rotstempels, beeldhouwwerk en groote ver
vallen waterbouwwerken op verschillende 
plaatsen aangetroffen. 

4. Acpal. Een gelijke stijl vertoont zich 
voorts aan de voornaamste monumenten van 
Nepal in het noorden der ganges-landen. D«-
zelve hebben mede den koepelvorm der 
Dagops, doch van lateren tijd, zijnde op ver
schillende wijzen omgewerkt. Zij dragen den 
naam van Chaitya. Inwendig vormen zij reeds 

ccne hoogc overwelfde ruimte , zijnde uiterlijk 
rijk versierd , en cenigzins met dc vormen der 
pagoden overeenstemmende. 

5. Monumenten van Java. Ook op Java 
cn andere nabijgclcgcnc eilanden worden be
langrijke gedenktcekenen gevonden. Dezelve 
behooren echter tot dc middeleeuwen, volgens 
dc gewone berekeningen voornamelijk tot de 
periode van 1100 tot 1300, en zijn uit Indi
sche volkplantingen ontstaan. In den bloei
tijd van Java gingen dc godsdiensten van BRAH

MA cn BUDDHA hand aan hand, hetgeen in den 
tempelbouw ook duidelijk is op te merken, 
hoezeer in derzelver bouwtrant, als het ware , 
meer rust heerscht, waardoor menmecraandc 
oude Indische vormen, cn aan den later ontaar
den pagoden-bouw wordt herinnerd.—Op Java 
onderscheiden zich vooral drie groepen; die 
van Brambanan, van Boro-Budor cn van 
Singasari. Op dc eerste plaats zijn verschei
dene bouwvallen van groote sierlijke hoofd
tempels aanwezig, doch die van Boro-Budor 
is vooral zeer merkwaardig. Dezelve bestaat 
uit ccn groot pyramidaal gebouw, breed 529 
en hoog 116 voet, en evenals de pagoden 
uit zes verdiepingen met nissen en Buddhaïs-
ti-ic/ie beelden voorzien. 

Het bovenste deel is een groot vlak, waar
op zich ccne dubbele cirkelvormige rij van 
kleine Dagops bevindt. Uit het raidden der 
binnenste rij , die hoogcr dan dc buitenste is, 
verheft zich een groote Dagop, waarmede 
de bouw werd voleindigd. 

6. De Bouwkunst der Chinezen. China 
is almede aan Oost-Indië deszclfs bouwkunst 
verschuldigd, ten gevolge van de invoering 
der godsdienst van BUDDHA , aldaar Fo genaamd. 

De voornaamste Chineschc monumenten 
gronden z.ich weder op den ouden gcheimzin-

109 

nigen Dagop-\orm , echter even als in Nepal op-
verschillende wijzen omgewerkt. Men liet hier 
den koepelbouw geheel achterwege, en be
hield alleen de met trappen opgaande spitsen , 
tlic tot eenen cigcndommelijkcn torenbouw, 
Tha: genaamd , overgingen. Deze torens rijzen in 
veelvuldige verdiepingen omhoog, gedurig 
naar boven van geringer omvang wordende. 
Iedere verdieping is met ccn zeer bont ge
streept dak voorzien, en met vrolijk klinken
de klokjes behangen. Dc dakpannen zijn met 
goudachtig blinkend vernis bedekt, en de wan
den met vele kleuren beschilderd of inet blin
kende porcelcinplaten belegd. Ecu van dc be
roemdste werken van dien aard is de porcclciu-
toren le Nanking, in de 15de eeuw gebouwd. 

Dc tempels der Chinezen hebben gewoon
lijk gecnen bijzonder grooten omvang; diege
nen, welke eene rrecr algemecne verecring 
en toevloed van bedevaartgangers bezitten, 
zijn bovendien met voorhoven cn kolonnaden 
omgeven, doch overigens in bouwtrant niet 
veel van dc gewone woningen der grooten on
derscheiden. 

Bij de kolommen bestaat weder veel overeen
komst met die der iu latere tijden daargestelde 
Indische gebouwen, vooral wat dc op vele wij
zen gebeeldhouwde consoles aangaat, die aan 
het bovendeel der kolommen, tot steun der 
architraven, in plaats van kapiteelen, voor
springen ; ook dc basementen , indien die voor 
handen zijn, hebben overeenkomst met dc 
Indische kunst. 

De kolommen zijn meestal van hout en met 
de voor het Chineschc oog zoo aangename 
glansrijke roodc kleur bedekt; dikwijls is tus
schen dezelve een kunstig verguld hekwerk 
aangebragt. Het dak heeft steeds ccucu schuinen 
naar de hoeken omhoog gebogenen vorm, en is 

D. I. 

bij die punten meestal met allerhande fabel
achtig snijwerk , voornamelijk met drakenfigu-
ren, versierd. Deze daken schijnen ook eene na
volging van die der Indische pagoden te zijn, 
terwijl dezelve iu het algemeen bij alle bouw
werken der Chinezen, zoo als bij poorten, 
graven enz. als bedekking en bekrooning voor
komen. 

Dc Chinezen hebben ook verschillende his
torische gedenktcekenen opgerigt, waarbij dc 
loffelijke daden van sommige lieden tot een 
voorbeeld voor anderen werden vereeuwigd. 
Dewijl hiertoe geene Indische voorbeelden aan
wezig waren, moest een oorspronkelijke stijl 
worden daargesteld, waarbij natuurlijk al het 
koude prozaïsche gevoel der Chinezen ten dui
delijkste uitkomt. Het zijn slechts eene soort 
van poorten, dwars over de straat gebouwd, 
cu Paelu genaamd. Zij bestaan uit twee 
of vier kozijnen , naar mate men een of drie 
doorgangen wilde daaistellen, van steen, of 
ook wel alleen van hout, van boven door 
verscheiden dwarsbalken verbonden. — Bouw
kundige schoonheid missen zij geheel cn a l ; 
het Chineschc dak geeft alleen eenen ze
keren vorm. Op de dwars- of kapbalkcu 
staan, voor icderen voorbijganger zigtbaar, 
de naam cn de verdiensten gegrild van hem, 
aan wien dc gunst des keizers een dergelijk 
gedenkteeken verleende. 

Bij de werken van algemeen nut, zijnde Chi
nezen daarentegen weder zeer ver gevorderd. 
Daartoe behoort de kolossale muur, in het 
noorden des rijks, bestemd om hetzelve te
gen de invallen der Mongolen te beschermen. 
De tijd van deszelfs bouw is die der oude 
Chineschc geschiedenis omstreeks het jaar 200 
voor C. Deze muur is 25 voet hoog cn breed, 
op afstanden van 300 voet, door bijzondere bas-
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tions versterkt, en heeft eene lengte van bijna 
460 mijlen. Voorts uitgestrekte waterbouwkun
dige werken, bestaande in cene aaneenschake
ling van kanalen, waaronder vooral het groote 
keizerskauaal merkwaardig is, welke werken 
iu verbinding met de iu het oosten des Rijks 

vloeijendc rivieren, eenen uitgebreider! omloop 
van water daarstellen. Deze werken, waarmede 
ook belangrijke bruggen iu verband staan, 
behooren alle tot dc oudheid der Chincsche 
geschiedenis. 

(Het vervolg, over (le Grieksche Bouwkunst, 
in het be stuk.) 

PROEVE EENER HANDLEIDING TOT HET BEOORDE ELEN' DER INRIG

TING VAN HEIWERKEN ONDER MUREN. 

{Medegedeeld door W. A. FROGER, Istcn Luit. Ingenieur tc Breda.) 

§ 1. Bij het berekenen van de afmetingen 
der declcn van onderheidc roosterwerken , be
stemd om muren te dragen, moet inen van 
het beginsel uitgaan, dat de palen tot op het 
stuiten geheid worden, zoodat, wanneer dc 
zelve aan dc daarop werkende krachten 
genoegzamen wederstand en stijfheid tegen-
stcllen , er verder aan geene zakking te den
ken valt. 

Men is gewoon tc veronderstellen , dat de pa
len tot op het stuiten geheid zijn , wanneer 
zij met ccn blok, waarvan dc zwaarte afwis
selt tusschen één cn anderhalf maal het ge
wigt der palen, onder vallingen van 1,25 
tot 1,50 cl in de twee, drie, vier of vijf laat
ste togten van 20 tot 30 slagen, telkens niet 
meer dan twee, drie tot vier duimen zakken. 

Met deze wijze van beschouwen kan ik 
mij echter , over het algemeen genomen, niet 
verecnigen. — Aangenomen, dat bij gewone 
gronden , uit het heijen der proefpalen noodig 
geoordeeld wordt, om het gewigt van het blok 
tnsschen één en anderhalf maal liet gewigt der 

palen te laten afwisselen, dan is, wil men 
in zeer losse gronden bij icdcren togt, eene 
even groote zakking als in gewone gronden 
verkrijgen, het blok voor de slappe gronden 
te zwaar, cn worden de palen, die daarin 
minder geklemd worden, door dc schokken, 
ten koste van hunnen wederstand, in het 
duurzaam dragen van lasten, aan allerlei na-
deeligc veranderingen in hunne natuurlijke 
zaïnenstclling blootgesteld. 

Het zeggen van sommigen, dat dc palen 
in ieder der vijf laatste togten, ieder van 
30 slagen, niet meer dan 2 tot 3 duimen mo
gen zakken, cn van anderen , dat die zakking 
in ieder der twee laatste togten, telkens van 20 
slagen, 3 tot 4 duimen mag bedragen, bewijst 
genoegzaam, hoe willekeurig men hierin han
delt. 

Die willekeur komt te grooter voor, wan
neer men bedenkt, dat in gewone en in zeer 
slappe gronden, dikwerf dezelfde zakkingen 
worden toegelaten. 

§ 2. Het is zelfs welligl geheel verkeerd 

gezien, met aan te nemen, dat, wanneer 
dc koppen der palen in dc laatste togten 
niet meer dan van 2 tot 4 duimen dalen, 
alsdan de palen over hunne geheele lengte 
zakken. Men ziet hierbij te veel over het 
hoofd, dat dc zamcnstellcndc dcclen der 
palen, zoodra zij eens tot op het stuiten zijn 
geheid cn men blijft voortgaan, door ze 
met aanzienlijk zware blokken, onder val
lingen van zeker niet minder dan 1,50 
cl (in de laatste togten) tc beuken, in hun 
onderling verband geschokt worden cn zich 
ineen zullen zetten. 

Overeenkomstig de gebruikelijke beschou
wing, zal die ineenzetting gemiddeld niet 
meer dan cene streep in ieder der laatste sla
gen behoeven te bedragen, om dc gewaande 
zakking te verkrijgen. Het is echter waar. 
schijnlijker, dat dc ineenzetting in dc eerste 
slagen van den laatstcn togt, minder dan in de 
laatste slagen zal bedragen. 

Die incenzettingen worden te waarschijnlij
ker, wanneer men in het oog houdt, hoe het 
meermalen is opgemerkt, dat de boveneinden 
der palen, als het ware, onder die laatste 
togten gewrongen waren geworden. 

Om overigens over de grootte van die in-
cenzetting eenigzins te laten oordeclen, 
merken wij op, dat GIRARD bij het ver
slag van zijne 15de proef (zie zijne Traité dc 
la resistance des solides 1798) zegt, dat de 
vezels van cene eikenhouten rib lang 1,9484 
e l , breed 0,133 el en dik 0,106 cl met 22899,37 
kilogr. op den kop belast, 0,0514 cl in elkan
der gedrongen waren. Zoo mede dat BEISE (op 
bl. 313 van het 10de deel van CREI.LE'S Jour
nal für die Baukunst) zegt, dat, nadat gree
nen houten teerlingen van 3 Pruissische dui
men, eenigc oogenblikken met 150000 

Pruiss. ponden op den kop gedrukt waren, 
zij van 3 duimen tot cene hoogte van 8 lij
nen waren incengedrukt, en tint toen die 
drukking loodregt op dc rigting der vezels 
plaats had, dc hoogte tot 6 lijnen verminder
de. Het verdient nog opmerking, dat die 
teerlingen zich, na in het water gelegen tc 
hebben, tot hunne oorspronkelijke hoogte her
stelden. 

Regtstreeksche proeven, waarbij de bedoel
de incenzettingen werden onderzocht, zijn mij 
echter niet bekend ; doch wanneer men slechts 
in het oog houdt, dat ieder gewigt, onver
schillig hoe groot, eene zamendrukking tc 
weeg brengt, en dus onder iederen slag mede 
eene zamendrukking plaats grijpt, dan zal men 
ligt gevoelen , dat, w anneer vele zamendruk-
kingen elkander in eenen togt spoedig opvolgen , 
ligtclijk dc kop evenveel kan dalen, als dc 
gemeende zakking in ieder der laatste togten 
bedraagt. 

Mecncndc , dat dc geheele paal op hel laatst 
niet zakt, zoo schijnt het ons dan ook toe. 
dat de gewoonlijk gebruikt wordende formu
le tot berekening der belasting, die de palen 
kunnen dragen en waarbij die zakking tot 
grondslag wordt genomen (zie BAUD'S Water
bouwkundigen cursus, 2de deel), niet voor het 
doel geschikt is. Dc belastingen, uit die for
mule volgende, zijn, blijkens de hierna me
degedeelde grootste belastingen op de palen . 
dan ook meestal veel te groot. 

§ 3. Of de daling of ineenzetting der pa
len steeds blijvend zal zijn, durf ik niet 
beslissen. Wanneer de palen over hunne 
lengte voldoende geklemd worden, kan dc in
eenzetting alleen in het bovenste deel des 
paals plaats hebben, doch in losse gronden , 
zal die ineenzetting met eene buiging van 
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den paal gepaaid gaan, die zich hoogst waar
schijnlijk wel niet herstellen kan , en hierin is 
veelal de reden gelegen, dat men soms ver
meent , van in die gronden dc palen niet 
tot op het stuiten tc kunnen hcijen. Uit grond
boringen zoude men dan ook in die gronden 
vooral de lengte der palen moeten vaststellen. 

Men zal voorts ook gemakkelijk inzien, waar
om het vooral in die losse gronden zoo ver
keerd is, om daaibij bijna even zware blok
ken als in gewone gronden tc gebiuikcu, en 
waarom het in het algemeen ongeraden is, 
om uit meer dan twee togten den voldoenden 
stand van iederen paal tc beoordeclen;—inet 
eiken nieuwen togt toch laat zich cene nieuwe 
stoornis in den wederstand verwachten. W i l 
men al door het hcijen van proefpalen dc lengte 
bepalen, dan zoude men inet naauwgezethcid 
die hcijing moeten gadeslaan , cn uit de in het 
oog loopende mindere zakking moeten beoor
declen, wanneer de palen tot op hunne shut
ting geheid zijn. 

Het ware tewenschen, dat erin verschillen
de gronden zoowel grondboringen werden ver
ligt, als proefpalen geheid en wel met het drie
voudige inzigt, oin zoowel ecnige grenzen om
trent de lengte der palen te bekomen, als om 
te bepalen, hoedanig de zwaarte der blokken, 
naar gelang der soort van gronden moet ver
anderen , en hoe groot de zakkingen in de laatste 
Ingtcn, in die verschillende gronden mogen ge
steld worden. 

Omtrent het doen van grondboringen hier 
te lande, verwijzen wij naar het Rapport we
gens het onderzoek omtrent eene uitwatering 
le Katwijk aan Zee , door CONRAD , BLAMCEN 

C.I KROS uitgebragt, en gedrukt bij BOHN te 
Haarlem. 

§ 4. Behalve dat de palen tol op hel stui

ten geheid moeten worden, zal men dc hei
werken zoodanig moeten regelen, dat ei cene 
voldoende stijfheid verkregen wordt. De 
mogelijke buitenwaartsche ontzetting van den 
grond tusschen de palen in aanmerking ge
nomen , zal men den aanleg der muren zoo 
groot mogelijk moeten nemen, en dei halve bij 
hetzelfde aantal palen dezelve iu de rigting 
der lengte van de muren , zoo ver mogelijk , uit
een moeten zetten , om des te meerpalen in ie
dere rij, staande volgens de rigting der dikte 
van de muren, te kunnen bekomen. Hoe 
hechter dc palen in de rigting verbonden wor
den, des te meer zullen zij in stijfheid winnen, 
cn des tc beter zal men tegen zijdelingsche 
werkingen der gronden, belendende de hei
werken, gewaarborgd zijn; — en hierom nu 
is het verkieslijker om dc Slikhoutcn, (slijk -
houtcn, ook wel kespen genaamd en waar
door wij hierna steeds die ribben bedoelen, 
welke oumiddclijk op dc palen rusten, en de 
onderribben van het roosterwerk vormen) in de 
rigting der dikte, in plaats van in dc rigting 
der lengte van de muren , te plaatsen. 

Wij stellen dan ook nu cn vervolgens, dat 
de slikhoutcn in de rigting der dikte zullen 
leggen; wordende hierna die houten ol' 
ribben met de daaronder staande palen kort
heidshalve door ons jukken genoemd. 

Daar, waar men zou vermecnen te moeten 
heijen , uit vrees van ongelijke zettingen, in dc 
rigting der lengte van eenen muur, ten gevolge 
van ongelijksoortige of geroerde gronden, is 
het intusschen beter om dc slikhoutcn in de 
rigting der lengte te plaatsen. 

Wij willen hierbij niet onopgemerkt laten, 
dat men in Frankrijk de bétonlaag, in 
dit laatste geval, in plaats van eene on-
derheijing, meermalen aangebragt, vervan

gen heeft door eene zware zandplaat. Ook 
hier tc lande is dit onlangs, bij een onder
handen zijnde belangrijk werk , op cene brcedc 
schaal geschied en daarna de grondmuur, zoo 
wel als een gedeelte der schoone muren, in 
goeden hydraulischcn mortel gebouwd. Eerst 
in 1843 zal men het werk vervolgen, waarna 
wij omtrent den uitslag ecnige bijzonderheden 
hopen te zullen vernemen. 

§ 5. Naar aanleiding van het hiervoren ge
zegde zal men de jukken zoo ver mogelijk 
uiteen moeten zetten; inen kan hierin ech
ter niet willekeurig te weik gaan. Bij 
te groote afstanden toch zouden er ontzettin
gen in het muurwerk tusschen dc jukken kun
nen plaats hebben. 

De belasting wordt dan eens door houten 
vloeren, dan ce;:s door dc grondmuren, dan eens 
door beide gezamenlijk op de jukken overge
bragt. Wordt namelijk dc grondmuur niet 
in spoedig verhardendcu mortel opgetrokken , 
en onmiddelijk de bouw der schoone muren 
daarop aangevangen, dan dient men te be
schouwen, dat de vloer alleen de belasting 
draagt; terwijl, zoo den grondmuur voldoen
den tijd tot versteening werdt gelaten, deze 
bij voldoende dikte, soms met bijvoeging van 
eene zekere hoogte van den schooncn muur, 
alleen in staat kan zijn, om de belasting tc 
dragen cn op de jukken over te brengen; 
en daar in dat gcVal het metselwerk vooi al aan 
geene voorafgaande spanningen moet blootge
steld worden, zoo moet men, hoewel zulks 
dikwerf wordt verzuimd, ook dan nog in de 
meeste gevallen eenen houten vloer aanbren
gen , sterk genoeg, om den grondmuur vol
doende te dragen; in welk geval dan grond
muur en vloer te zamen, de geheele belasting 
op de jukken overbrengen. 

Met iederen afstand der jukken stemt eene 
bepaalde vloerdikte of hoogte van den grond
muur overeen, zoodat de grootste afstand 
der jukken door de zwaarste houtmaten be
paald wordt. Het zou echter verkeerd zijn, 
de kosten der vloeren te verhoogen, om de 
jukken ver uit een te zetten; beter is het, 
zich tot platen of planken te blijven bepalen, 
ten einde meer geld aan het heiwerk te kun
nen besteden, dat is, het aantal jukken te 
kunnen vermeerderen. 

Overigens wordt men, zoo als hierna zal 
blijken, iu slappe gronden wel gedwongen, 
ten einde een genoegzaam aantal palen te kun
nen verecnigen, om de jukken digt op een te 
stellen. 

Neemt men nu bij de zwaarste belastingen 
voor dc dikte dier platen 10 duim, dan kan 
men naar die dikte den afstand der jukken, 
waarboven men bij iederen muur iu geen ge
val komen inoet, regelen. 

Moet er eene omki-ting met damplanken ver-
rigt worden bij zamenstellingen, waarbij tie 
voorste palen lager afgezaagd, voorts die palen 
door eene s'oof gedekt, en tlwars daarover de 
slikhoutcn , zoo als gewoonlijk, iu de rigling der 
dikte van den muur, aangebragt worden, dan 
zou men daarbij echter de deelen, waarin de 
inkiozing geschiedt, iets zwaarder kunnen ne
men. Ik zie hier intusschen, waar het niet 
om de watenligtheid , even als bij sluisvloeren, 
te doen is, in die inkiozing geen nut, en 
zou liever dc damplanken doen doorschieten 
tot het bovenvlak der roosterltoulen of kloos-
tcrhoulcn (waardoor wij bepaaldelijk die rib
ben verstaan, die, op de slikhoutcn geplaatst, 
de roosterwerken voltooijen), om voorts die 
plankeu tegen de roosterhouten te doen ver
binden , en er eindelijk den vloer vlak tegen 
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te laten drijven; de damplanken zouden daar
door beter geklemd worden en in stijfheid 
winnen. 

De rnosterhou ten zelve moeten overigens over 
het algemeen zwaar genoeg zijn, om eene hechte 
verbinding der jukken onderling tc bewer
ken, zoodat cr geene schranUng der jukken 
iu dc lengte der muren kan plaats hebben. 

Wij mogen, over de rooster houten sprekende, 
niet onopgemerkt laten, dat men die houten, 
dikwijls ten onregtc, ookschuifhouten noemt, 
en wel op grond , dat zij het afschuiven der 
muren zouden beletten. Daar, waar echter 
dc muren niet loodregt drukken, worden de 
muren, en le regt, steeds zwaar genoeg 
genomen, om te weeg te brengen, dat zij , 
zelfs zonder de roosterhouteu, niet over 
den vloer kunnen schuiven; terwijl daar, 
waar eene schranking der jukken, ten gevolge 
van het ombuigen der palen, plaats heeft, de 
muur die beweging volgt en dezelve, zoo daar
op geene voldoende trekkende krachten wer
ken, niet van den vloer zal schuiven, 
maar omkantelen, zoo als de ondervinding 
meermalen heeft geleerd. Bij meer dan vol
doende zware, ja , van verkwisting getuigen
de muren, gebouwd op slappe gronden en 
waarbij de heiwerken gebrekkig zijn opgeslo
ten , daar zou de buiging der palen wel zoo 
s'crk kunnen worden, dat de muren eerder 
zouden afschuiven, dan omkantelen. 

Bij muren met contreforten kunnen de even 
bedoelde trekkende krachten door die contre
forten geleverd worden, en wel wanceer de
ze genoegzaam geklemd cn van boven gedrukt 
worden. Werken dan dc ondergronden, ge
drukt door de bovengronden achter de muren, 
zijdelings op de palen, dan leert dc ondervin
ding, dat daarentegen soms alleen de voet 

der muren vooruitkomt, zoodat de muren, als 
het ware, achterover schijnen geraakt te zijn. 
De zijdclingschc werking der ondergronden 
kan ook de achterste palen meer dan de voor
ste buigen, cn daardoor ook , onafhankelijk van 
de contreforten, het schijnbaar achteroverval
len van muren verklaard worden. 

§ 7. Ook dc dikte der grondmuren, wanneer 
daarin, alvorens de bouw der schoone muren 
wordt aangevangen, de mortel voldoende kan 
verharden, zal men niet ten koste van het 
aantal jukken moeten vergrooten. Men zal 
die dikte, zoo als gewoonlijk geschiedt, mee-
rendccls naar de plaatselijke gesteldheid kun
nen blijven bepalen. 

Bij zware, hetzij al dan niet belaste muren, 
die eenen groolcn aanleg bekomen , en waar 
den grondmuren geencn voldoenden tijd tot ver-
stccniug wordt gelaten, zou de op deze wijze 
bepaalde dikte somtijds echter tc gering kun
nen zijn, zoo dat het afscheuren der cinpatc-
incntcn zoude kunnen plaats grijpen. 

Om nu hierbij de al of niet voldoende dikte der 
grondmuren tc onderzoeken en wel van die, be
hoorende bij muren, welke, hetzij op den duur, 
hetzij in den beginne, loodregt op den vloer 
drukken, bedieue men zich van dc formule 

waarin W den wederstand tegen het zamen-
drukken en y dien tegen het afscheuren bij 
metselwerken voorstelt. Wijders is daarin a 
de verbreeding of sprong van den grondmuur, 
en, wanneer b — 1 palm wordt genomen, G de 
drukking, waarmede iedere vierkante palm 
van den sprong of het empatcment op den 
vloer drukt; terwijl voor h dc dikte van den 
grondmuur moet worden genomen. 

Wij zouden te wijdloopig moeten worden, 

wanneer wij dc beginselen , waarop die formu
le door ons is ontwikkeld, hier wilden mede-
deelen. Door den tijd zullen die beginselen 
echter, gepaaid met andere onderwerpen , het 
berekenen der afmetingen van bouwkunstige 
zamcnstcllingen betreffende, door mij worden 
openbaar gemaakt. Wij dcelen dan ook nu 
de formule , die, naauwgezet genomen, bij het 
beoordeelen der dikte van dc grondmuren in 
aanmerking moet komen onder regtstanden van 
zware gewelven, hier niet mede, en bepalen 
ons met op tc merken , dat, zoo men die dikte 
naar de daarbij plaats hebbende loodregte druk
king, door middel van formule (A) zoude wil
len bepalen, men enkele malen, sommige naar 
plaatselijke omstandigheden bepaalde grond
muren voor te dun zoude houden, terwijl zij 
«•igenlijk nog zwaar genoeg zouden zijn. 

Uit de beste bekende proeven , doch vooral 
uit de beschouwing van zich op den duur goed 
houdende zamenstellingen, zoowel als van die, 
welke niet zonder toegevoegde middelen zijn in 
stand gebleven, als eindelijk van die, welke 
bezweken zijn, is het mij gebleken, dat, wil 
men tegen alle zettingen (ook bij gewelven) 
gewaarborgd zijn, voor W bij goede gebak
ken steencn, in ronde cijfers niet meer dan 
1000 ponden op de vierkante palm mag in re
kening komen, en bij weinig deugdzame stec
nen slechts 400 ponden. 

Nemen wij tot voorbeeld eenen muur, die 
zich 9 el boven den vloer verheffen inoct en 
die, bij eenen aanleg van 40 palmen, gemid
deld 20 palmen dik is, dan wordt voor b=l 
wanneer wij het gewigt van de teerling palm 

90x20x2 
metselwerk op 2 ponden stellen, G = — — s 90 
pond. Moet nu de grondmuur wegens plaat
selijke omstandigheden 10 palm dik worden 
en neemt men a = 10 palm, dan vindt men 

uit de medegedeelde formule (A), y — 116 
pond op de vierkante palm; zijnde een 
zamenhangswederstand, waarop men, zelfs bij 
geene deugdzaam gebakkene stecnen, wanneer 
men den grondmuur vooraf heeft laten verstcc-
ncii en zich van trasmortel zonder zand heeft 
bediend, gerust rekenen kan en wel, omdat het 
ons gebleken is, dat men dan bij zware mu
ren voor y veilig 140 pond kan stellen en bij 
goede stecnen zelfs 240 pond. 

Daar nu de zamenhang van het metselwerk 
bij den bedoelden grondmuur, onder den aan
genomen aanleg van 4 el cn eene dikte van 1 e l , 
blijkens de berekening, gecnen grooteren we
derstand, dan slechts 116 pond behoeft te 
bezitten, zoo kan bij eene goede leiding en 
uitvoering van het werk , bij den bedoelden 
muur, zoo dc dikte van den grondmuur 1 
el wordt genomen, de aanleg veilig op 4 el 
worden gesteld. 

Zelfs, onaangezieu den graad van verbin
ding van den mortel met de stecnen , zal men , 
wanneer het verband slechts niet te zorgeloos 
worde behandeld , tot dien aanleg kunnen over
gaan, kunnende men dan namelijk, bij goede 
gebakken steencn, y=:170, en bij weinig deugd
zame steencn, y— 70 ponden in rekening bren
gen cn dus gemiddeld op 120 ponden rekenen. 

Hoewel wij te wijdloopig zouden worden, zoo 
wij hier opgaven, hoedanig de gemelde waar
den van W en y door ons zijn gevonden, moe
ten wij echter opmerken, dat wij bij tie 
bepaling van y, vooral uit aanmerking van 
het hierna volgende gebruik van dien coëffi
ciënt (§ 9) , indachtig zijn geweest op de 
omstandigheid, dat bij zware muren de 
stootvoegen, in de rigting der lengte van dc 
muren, van binnen slechts een klezoor ver
springen. Ook mag ik hier niet verzwijgen, 
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dat het mij bevreemdt, dat men iu de rigting 
der dikte van zware grondmuren, de stoot-
voegen gewoonlijk van binnen eenen balvcn 
steen laat verspringen, cn in dc rigting der 
lengte slechts een klezoor. Veel beter schijnt 
het mij toe, wanneer het omgekeerde ge
schiedt cn dit kan bij grondmuren, uit aan
merking der versnijdingen , zonder zwarigheid 
plaats vinden. Deze muren zou men zoo ver 
de empatcmenten of sprongen reiken, alleen uit 
koplagcn moeten blijven zamcnstellen en wel 
tot cene steenslengte onder, de schoone muren; 
het overige der grondmuren (onder de schoone 
muren) zou daarentegen uit streksche lagen 
moeten bestaan; dc berekening, voorkomende 
in § 9, zal gemakkelijk, in verband beschouwd 
met de thans verrigte, het wensclielijke van 
die schikking doen inzien. Ook bij dc schoo
ne muren moest men het verband afwisselen. 
De ondervinding leert namelijk, dat in de lengte 
der muren bijna steeds dc scheuren volgens den 
vallenden tand ontstaan, dat is: bij ongelij
ke zetting van den grondslag zakt het cene 
deel meer dan het andere , cn scheidt zich het 
meest zakkende deel van het overige volgens 
den vallenden tand af, ook boven deur en 
vensteropeningen, ziet men dit somtijds. Hoe 
grooter deze tand derhalve wordt genomen 
hoe beter; weshalve men onder anderen meer 
van het staande, dan van het kruis-ver-
band gebruik moest maken. Wanneer daar
entegen twee muren zich vercenigen, behoort 
dc staande tand op zijn grootst tc zijn, om
dat dc afscheidingen daarbij in dien zin 
plaats grijpen; daar zal men dus dc muren 
met het kruisverband in elkander moeten doen 
vatten. A l wil men overigens steeds uitwendig in 
kruisverband werken, dan zou het toch som
tijds nuttig zijn , om in het binnenste van zwa

re muren alleen streksche in plaats van kop-la-
gen, zoo als men gewoon is bij zware muien 
te verwerken. Hierbij moeten wij echter op
merken, dat, zoo lang bij het bakken der stec
nen uit dezelfde lagen gecne steenen worden 
afgeleverd, waarvan een deel een klezoor langer 
dan de gewone lengte is, het steenverlies 
die wijze van werken bezwarend maakt. Wcl -
ligt heeft dit intusschen minder bezwaar in , 
dan wij wel deuken, immers het werken 
met stroomlagcn (dat dan niet noodig zoude 
zijn), hetwelk volgens dc algcmecne voorwaar
den , betreffende de werken , onder toezigt der 
gcnieofücieren uitgevoerd wordende, behoort 
te geschieden, sleept mede nog al steenver
lies na zich. Er zijn echter gevallen , dat men 
bij zware muren, die tevens zijdelings gedrukt 
worden, zoo als bij regtstandsmuren van ge
welven (niet in hunne grondmuren) , over het 
algemeen koplagcn in het binnenste der mu
ren moet blijven verwerken. 

Wij mogen almede niet verzwijgen , hoe het 
wenschclijk zoude zijn, dat er hier tc lande , 
omtrent dc waarde van y, bij metselwerken 
eens opzettelijk naauwgezette proeven werden 
genomen. Men zou dan ook dc deugd der inor-
tels kunnen beoordcelen uit den graad van 
verbinding met de stecnen; wordende gewoon
lijk de deugd der inortels slechts afgemeten 
naar de meer of min spoedige verharding der-
zelve. In dit opzigt laten dan ook de proe
ven van TREUSSART , en althans van VICAT (zie 
hunne werken ; Treussart, Memoires sur les 
murtiers hydraulicpics et sur les mortiers ordi-
naires,cn Vicat, Résumé sur les mortiers el ci-
ments calcaircs) nog al wat tc wenschen over. 
Dc proeven door eene commissie uit het ko
ninklijk Instituut te Amsterdam, in 1809 en 
1816 genomen , voldoen in dit opzigt heler. 

§ 8. Keeren wij tot ons hoofdonderwerp te
rug. De dikte «Ier vloerplanken (§ 6) en die 
der grondmuren (§ 7) als bepaald aannemen 
de, kan men op de volgende wijzeden af
stand der jukken vinden: dat is, de afstand, 
welken men, onaangezicn den invloed, dien, 
zoo als hierna zal blijken, bij slappe gronden 
het aantal palen daarop kan uitoefenen, bij 
iederen muur niet overschrijden kan. 

Om onafhankelijk van tie lengte der plan
ken, waaruit de vloer wordt zamengesteld, 
te werk te kunnen gaan, zoowel als om ge
waarborgd te zijn, tegen mogelijke spannin
gen iu de planken, door hare verbinding op 
de slikhoutcn, is het geraden, om al de 
vloerplanken als op de jukken doorgesneden 
te beschouwen. 

Ook bij de grondmuren moet men voorzig-
tigheidshalve, elk deel tusschen twee slik
houtcn even zoo afzonderlijk beschouwen. 

De belasting, die tusschen elke twee jukken 
plaats heelt, kan men als gelijkmatig verdeeld 
aannemen , zoodat elk deel van tien vloer tus
schen twee jukken, dan genomen moet wor
den te verkeeren in tien toestand van eene 
•taaf, die aan de einden ondersteund en «e-
lijkmatig over hare lengte belast is, en daarop 
is de formule (22) bl. 213 mijner verhande
ling over het berekenen der afmetingen van 
balken, kolommen enz. (*) van toepassing, 
i!at is 

of, omdat voor regthoekige dwarssneden (zie 

(*) Die verhandeling is in 1840 geplaalst in liet Ie 
deel der nieuwe Wi 9- en Natuurkundige verhandelingen 
van het genootschap: DF.PII onvermoeide arbeid komt alles 
I" boven" en afzonderlijk verkrijgbaar bij Weytingh cn 
tan der Haait. te Amsterdam. 

1). I 

bladz. 200 e:i 201 aldaar) M - ' , , bh ' en 
d — 'm h is, «le formule 

„ 3 »' ' G 
" r = b-F-

waarin, aannemende, dal dc planken van den
nenhout zijn , blijkens bladz. 230 tlicr verhan
deling, minstens n •*• — 14232 pond is, waar
voor wij in ronde cijfers 14000 zullen nemen. 
Dit kan zonder zwarigheid geschieden, want 
daar het ons te doen is om a' te bepalen, en 
men daartoe tot het trekken van eenen vier
kantswortel moet overgaan, zoo heeft deze 
afwijking bijna geenen invloed. 

Voorts is a' nu de halve afstand der juk 
ken, midden op midden, h tie dikte der plan
ken terwijl b de breedte aanwijst, van het 
deel, dat men wil beschouwen en die in over
eenstemming met de belasting ( i , op dc 
strekkende palm moet bepaald worden. 

Bij den tot voorbeeld genomenen mum, heb 
bende eene gemiddelde «likte van 2 el en die 
zich 9 cl boven den vloer moet verheffen, 
rust, wanneer weder voor het gewigt der teer-
ling-el van den muur in ronde cijfers 200(1 
pond wordt genomen, op iedere vierkante 
palm van den vloer, bij eenen aanleg \an 4 
ellen, ccn gewigt van 90 ponden, in welk ge
val dan voor (ï — !)0. b - 1 palm is. 

Uitgaande I Ü U het beginsel, dat, zoo als in 
§ 6 is gezegd, bij de zwaarste belastingen 
li — I palm moet genomen worden, stellen wij 
uu 11=0,7 palm , en hiermede vindt men uit de 
opgegevene formule nabij ay ="> palm, en 
dus voor den afstamt der jukken midden 
op midden of 2 a' één el, Bij eenen afstand 
van 1 el der jukken, gemeten midden op 
midden. zoude een zevenduims «likke «leu
nen vloer den geheelen muur kunnen dra-
gen , en dit des te veiliger, omdat eigenlijk de 

10 
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dat het mij bevreemdt, dat men in de rigting 
der dikte van zware grondmuren, de stoot-
voegen gewoonlijk van binnen eenen halven 
steen laat verspringen, en in de rigting der 
lengte slechts een klezoor. Veel beter schijnt 
het mij toe, wanneer het omgekeerde ge
schiedt en dit kan bij grondmuren, uit aan
merking der versnijdingen, zonder zwarigheid 
plaats vinden. Deze muren zou men zoo ver 
de empatementen of sprongen reiken, alleen uit 
koplagen moeten blijven zamenstellen en wel 
tot eene steenslengte onder.de schoone muren; 
het overige der grondmuren (onder de schoone 
muren) zou daarentegen uit streksche lagen 
moeten bestaan; de berekening, voorkomende 
in § 9, zal gemakkelijk, in verband beschouwd 
met de thans verrigte, het wensclielijke van 
die schikking doen inzien. Ook bij de schoo
ne muren moest men het verband afwisselen. 
De ondervinding leert namelijk, dat in de lengte 
der muren bijna steeds de scheuren volgens den 
vallenden tand ontstaan, dat is: bij ongelij
ke zetting van den grondslag zakt het eene 
deel meer dan het andere, en scheidt zich het 
meest zakkende deel van het overige volgens 
den vallenden tand af, ook boven deur en 
vensteropeningen, ziet men dit somtijds. Hoe 
grooter deze tand derhalve wordt genomen 
hoe beter; weshalve men onder anderen meer 
van het staande, dan van het kruis-ver-
band gebruik moest maken. Wanneer daar
entegen twee muren zich vercenigen, behoort 
de staande tand op zijn grootst te zijn, om
dat de afscheidingen daarbij in dien zin 
plaats grijpen; daar zal men dus de muren 
inet het kruisverband in elkander moeten doen 
vatten. A l wil men overigens steeds uitwendigin 
kruisverband werken, dan zou het toch som
tijds nuttig zijn , om iu het binnenste van zwa

re muren alleen streksche in plaats van kop-la-
gen, zoo als men gewoon is bij zware muren 
te verwerken. Hierbij moeten wij echter op
merken, dat, zoo lang bij het bakken der stee-
nen uit dezelfde lagen gecne stcenen worden 
afgeleverd, waarvan een deel een klezoor langer 
dan de gewone lengte is, het steenverlies 
die wijze van werken bezwarend maakt. Wei-
ligt heeft dit intusschen minder bezwaar in , 
dan wij wel denken, immers het werken 
met stroomlagen (dat dan niet noodig zoude 
zijn), hetwelk volgens dc algemeeuc voorwaar
den , betreffende de werken, onder toezigt der 
genieofficieren uitgevoerd wordende, behoort 
te geschieden, sleept mede nog al steenver
lies na zich. Er zijn echter gevallen, dat men 
bij zware muren, die tevens zijdelings gedrukt 
worden, zoo als bij regtstandsmuren van ge
welven (niet in hunne grondmuren) , over het 
algemeen koplagen in het binnenste der mu
ren moet blijven verwerken. 

Wij mogen almede niet verzwijgen, hoe het 
wenschclijk zoude zijn, dat er hier te lande, 
omtrent de waarde van y, bij metselwerken 
eens opzettelijk naauwgezette proeven werden 
genomen. Men zou dan ook dc deugd der mor-
tols kunnen bcoordeelen uit den graad van 
verbinding met de stcenen; wordende gewoon
lijk de deugd der inortels slechts afgemeten 
naar de meer of min spoedige verharding der-
zelve. In dit opzigt laten dan ook de proe
ven van TREUSSART , en althans van VICAT (zie 
hunne werken ; Treussart, Mémoires sur les 
mortiers hydrauliques et sur les mortiers ordi-
naires, en Vicat, Résumé sur les mortiers et ci-
ments calcaires) nog al wat te wenschen over. 
De proeven door eene commissie uit het ko
ninklijk Instituut tc Amsterdam, in 1809 en 
1816 genomen, voldoen in dit opzigt beter. 

§ 8. Keeren wij tot ons hoofdonderwerp te
rug. De dikte der vloerplanken (§ 6) en die 
der grondmuren (§ 7) als bepaald aannemen 
de, kan men op de volgende wijze den af
stand der jukken vinden; dat is, dc afstand, 
welken men, ouaaugezicn den invloed, dien, 
zoo als hierna zal blijken, bij slappe gronden 
het aantal palen daarop kan uitoefenen, bij 
iederen muur niet overschrijden kan. 

Om onafhankelijk van dc lengte der plan
ken, waaruit de vloer wordt zamengesteld, 
tc werk te kunnen gaan, zoowel als om ge
waarborgd te zijn, tegen mogelijke spannin
gen iu de planken, door hare verbinding op 
de slikhouten, is het geraden, om al de 
vloerplankcn als op de jukken doorgesneden 
te beschouwen. 

Ook bij dc grondmuren moet men voorzig-
tigheidshalve, elk deel tusschen twee slik
houten even zoo afzonderlijk beschouwen. 

De belasting, die tusschen elke twee jukken 
plaats heeft, kan men als gelijkmatig verdeeld 
aannemen, zoodat elk deel van den vloer tus
schen twee jukken, dan genomen moet wor
den te verkeeren in den toestand van eene 
staaf, die aan de einden ondersteund eu ge
lijkmatig over hare lengte belast is, cn daarop 
is de formule (22) bl. 213 mijner verhande
ling over het berekenen der afmetingen van 
balken, kolommen enz. (*) van toepassing, 
dat is 

M Ï - = — r 

of, omdat voor regthoekige dwarssneden (zie 

(') Die verhandeling is in 1840 geplaaUt in bel Je 
deel der nieuwe Wi 8- en Natuurkundige verhandelingen 
van het genootsehap: «Een onvermoeide arbeid komt alles 
te boven" en aftonderlijk verki ijjjbaar hij Weytingh en 
tan der Haart, te Amsterdam. 

1). I. 

bladz. 200 en 201 aldaar) \I — •/*„ bh ' cn 
d ~ h is, de formule 

" T = -T5T 
waarin, aannemende , dat de planken van den
nenhout zijn , blijkens bladz. 230 dier verhan
deling, minstens n - — 14232 pond is, waar
voor wij in ronde cijfers 14000 zullen nemen. 
Dit kan zonder zwarigheid geschieden, want 
daar het ons te doen is om a' te bepalen, en 
men daartoe tot het trekken van eenen vier
kantswortel moet overgaan, zoo heeft deze 
afwijking b jua geenen invloed. 

Voorts is a' nu de halve afstand der juk
ken, midden op midden, h de dikte der plan
ken terwijl b «Ie breedte aanwijst, van het 
deel, dat men wil beschouwen en die in over
eenstemming met de belasting G , op dc 
strekkende palm moet bepaald worden. 

Bij den tot voorbeeld genomeucn muur, heb
bende ccne gemiddelde dikte van 2 el cn die 
zich 9 el boven den vloer moet verheffen, 
rust, wanneer weder voor bet gewigt der teer-
ling-el van den muur in ronde cijfers '2000 
pond wordt genomen, op iedere vierkante 
palm van den vloer, bij eenen aanleg van 4 
ellen, een gewigt van 90 ponden , in welk ge
val dan voor G — 90, b - 1 palm is. 

Uitgaande van het beginsel, dat, zoo als in 
§ 6 is gezegd, bij de zwaarste belastingen 
h = l palm moet genomen worden, stellen wij 
nu h — 0,7 palm , en hiermede vindt men uit de 
opgegevcne formule nabij a, —ï> palm, en 
dus voor den afstand der jukken midden 
op midden of 2 a' één el. Bij eenen afstand 
van 1 el der jukken, gemeten midden op 
midden, zoude een zevenduims dikke den
nen vloer den geheelen muur kunnen dra
gen, en dit des tc veiliger, omdat eigenlijk de 

16 
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aanvullingen onder den vloer, zoowel als dc 
roosterhouten, wanneer men die namelijk aan
brengt (zie § 33), de stijfheid van den vloer 
zullen verhoogen en bovendien, al is hij dan 
ook, zoo als wij nu vooronderstellen, niet vol
komen versteend, de vloer zelf toch eenigzins 
in het dragen zal verligten. 

§ 9. Bij eenen grondmuur , gebouwd in goe
den hydraulischen mortel, of dien genoegzaam 
tijd tot versteeiiiug wordt gelaten, alvorens 
de bouw vervolgd wordt, heeft men tot be
paling van den afstand der jukken weder de 
formule (A) van § 7 of 

a 'G(7 + W) = bh=W7 (A) 
waarin nu a de halve afstand der jukken is, 
en G, b, h , W en y de beteekenis hebben, 
daaraan in § 7 toegekend. 

Wij vonden aldaar, dat voor eenen aanleg 
van 4 e l , bij den iu overweging genomenen 
muur, h = 10 palm voldoende was, om te
gen het afknappen der cmpateincnten of spron
gen gewaarborgd te zijn. Wij dienen ons dan 
nok nu tot die dikte te bepalen. Daar zij zich 
echter, uit aanmerking der versnijdingen, niet 
over den geheelen aanleg uitbreidt, zal men 
G nu niet naar dien geheelen aanleg mogen 
regelen, en daar bovendien de empatementen 
in eenen afzonderlijk gespannen toestand voor
komen , zoo is het voorzigtigst, om nu die ver-
breedingen bij de bepaling van G in het ge
heel niet in aanmerking te nemen, zoodat dan 
in ons voorbeeld bij b = 1, G = 90 X 2 = 180 
wordt: (de hoogte van den muur is 90 palm, 
en het gewigt van eene teerling palm van den 
muur 2 pond.) Neemt men voorts,naar aan
leiding der opgaven van § 7 W = 400 cn 
'/ — 140 pond. dan vindt men uit de for
mule (A) voor 2a of voor den afstand der juk
ken midden op midden, waarboven men bij 

den bedoelden muur in geen geval komen 
mag, vrij nabij 1,60 cl. Bij slappe gronden 
dwingt overigens, zoo als hierna zal blijken, 
het dan benoodigdc aantal palen om dien af
stand te verminderen, 

Bij goede steenen, waarvoor W = 1 0 0 0 c n 
y = 240 kan genomen worden, vindt men voor 
dien afstand nagenoeg 2 ellen. 

Men zal derhalve, bij deiizelfden aanleg en 
zoo dc grondmuren vooraf versteend zijn, om 
eenen bepaalden last te dragen en dus het aan
tal palen mede van zelf bepaald is, meer palen 
onder ieder juk kunnen vereenigen (zie hierbij 
den inhoud van § 4), dan wanneer alles op den 
vloer aankomt-, immers kunnen dau dc juk
ken niet zoo ver uiteen komen? 

Uit de formule (A) blijkt, dat a evenredig 
toeneemt met de hoogte h, zoodat het soms 
voordeelig kan zijn, om de schoone muren, 
onmiddelijk na de voltooijing van den grond
muur , tot eene zekere hoogte in goeden hy
draulischen mortel op te trekken, mits dan 
ook den vloer zwaar genoeg nemende, zoodat dit 
metselwerk, evenmin als de grondmuur aan 
spanningen, ten gevolge van zijne eigene zwaar
te, wordt blootgesteld. 

Het ten dcele optrekken van den schoonen 
muur, of, in het algemeen, het belasten van 
den grondmuur, zou soms tc meer zaak zijn, 
omdat daardoor de wederstand y in den grond
muur, zoover de schoone muur dezen laatsten 
dekt, zal winnen. Onderscheidene proeven lee
ren namelijk, dat de verharding van den mor
tel, wanneer zij onder eene drukking plaats 
heeft, veel beter cn spoediger geschiedt. Doch 
men vcrlieze hierbij niet uit het oog, dat door 
dit optrekken van den schoonen muur, zoolang 
de mortel in den grondmuur niet verhard is, 
dc empatementen cene nadeelige spanning 
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zullen ondervinden en men dus in dit ge
val bij de regeling van de afmetingen der 
einpatemcnten, wat de waarde van y betreft, 
niet te veel op verbinding van den mortel 
moet rekenen (zie § 7). Het zal soms tot 
beveiliging der empatementen beter zijn, om 
den schoonen muur niet eens gedeeltelijk op 
te trekken, alvorens dc grondmuur versteend is. 

Bij den tot voorbeeld genomen muur, zou 
trouwens bij eenen aanleg van vier ellen en 
grondinuurs-diktc van 1 el, blijkens § 7, dit 
optrekken zonder bezwaar voor het empate-
ment kunnen geschieden. Is dan daarbij dc 
schoone muur eens tot eene hoogte van 1 el 
iu goeden hydraulischen mortel opgetrokken 
en dc grondmuur ook 1 el hoog, dan wordt h 
het dubbel van zoo even, en vindt men, blij
kens de voorgaande berekening, voor den af
stand der jukken midden op midden, bij de 
minder deugdzaam gebakken stecnen, 2 x 1,6 = 
3,2 e l , en bij goed gebakken stecnen , 2 x 2 = 4 
el. Doch al moest hierbij niet eens, zoo als wij 
reeds te kennen gaven, dat hierna zal blij
ken, bij slappe gronden, wegens het benoodigd 
aantal palen, eene veel geringere uiteenstel-
ling der jukken geschieden, en al zijn de em-
patcnientcn voor eenen aanleg van 4 el, 
bij eene grondmuurs-diktc van 1 el , onaauge-
zienden graad van verharding van den mortel, 
voor dezen muur steeds voldoende, dan nog 
wil men bij den tot voorbeeld gekozenen muur, 
bj niet te slappe gronden, niet tot eenen te 
kostbaren houten vloer, om den grondmuur te 
dragen, met het aanvankelijk opgetrokken 
deel schoonen muur geraken; ook indien men 
zich steeds, bij eenen aanleg van 4 el, waar
voor ook de ééne el dikke grondmuur, wat 
het empatcmeut betreft, na de geheele vol-
tooijing van den muur, voldoende was (§ 7), 

wil bepalen, dat, wegens de menigte pa
len, die bij dien «motoren afstand der jukken, 
onder ieder juk zoude moeten komen, niet 
steeds zou kunnen geschieden, dan nog moet 
men niet tot die groote uiteenstelling der juk
ken overgaan, maar daarentegen bij die min
der slappe gronden niet boven den hier vo

ren gevonden afstand van 1,60 el komen. 
Het zal echter bij dien minderen af

stand niet noodig zijn, om in den grondmuur 
van den ouderhavigen bouw, en wel zeker uiet, 
zoo ver de schoone muur dezelve dekt, de 
beste steensoorten te verwerken, cn hiertoe 
bepaalt zich dan voor onderheide muren inet 
steeds voldoende empatementen, hoofdzake
lijk het voordeel van het aanvankelijk optrek
ken van een gedeelte schoonen muur in goe
den hydraulischen mortel. 

§10. Om de dikte van den vloer, die den grond
muur met een gedeelte schoonen muur alleen 
moet dragen, te berekenen, nemen wij in ons 
voorbeeld, om niet te weinig te rekenen, dat 
de vloer op iedere vierkante palm inet 45 pond 
en dus, blijkens de in § 8 voor G gebruikte 
waarde, met de helft van de totale belasting , 
die er ten slotte op zal rusten, belast wordt; 
men vindt dan uit de reeds gebruikte formule 

u -
3 «" U 

b h ' 

voor ii - = 14000 (§ 8) 2 a = 16 palm, G 
= 45 pond en b = 1 , voor de dikte der vloer-
plankeu nagenoeg h = 8 duim. Deze dikte blijft 
dan nog binnen de gewone afmetingen , en zou 
men inet dezelve op den grondmuur, gedu
rende zijne versteening, de op het slot van 
§ 9 bedoelde eene el belasting veilig kunnen 
laten rusten, en wel zonderden grondmuur aan 
nadeelige spanningen bloot te stellen. 

§ 1 1 . Gaan wij over, om voor den lot voor-
16» 
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beeld genomen muur, het aa:itnl palen onder 
ieder juk le bepalen. 

Bij dat onderzoek stellen wij, dat de aan
leg steeds zoodanig geregeld zal worden, dat 
het ondervlak gelijkmatig gedrukt kan worden, 
dat is, dat de resultante der drukking op el
ke lengte eenheid van het ondervlak, het mid
den der brcedle van dit vlak snijdt. Men kan 
dan de palen in ieder juk, op onderling gelij
ken afstand verdeelen, en zal het eene deel 
van ieder juk niet meer dan het andere belast 
worden. 

Wanneer bij muren, die alleen loodregt 
«hukken, het ondervlak eene gelijkmatige 
drukking zal ondergaan, zal wel geene ophelde
ring behoeven. Hoedanig men echter bij muren, 
die niet loodregt drukken, den aanleg moet 
regelen, om eene gelijkmatige drukking op het 
ondervlak te bekomen, kunnen wij, zonder tc 
wijdloopig te worden , hier niet mededeelen. 

Welke voorts juist de last zal zijn, die 
op iedcren paal drukt, is niet wel te bepalen; 
de ongelijke daling der koppen van de palen, 
zoowel als de meerdere stijfheid van den muur 
boven die der slikhouten, belet zulks. 

Als zeker kan men wel aannemen, dat de 
buitenste palen minder dan de meer binnen
waarts geplaatste dragen , eene omstandigheid , 
die geenszins ongunstig is, daar zij, zoodra 
daarnaar de berekening slechts is ingerigt, 
cenigzins tegen onvoorziene omstandigheden 
waarborgt. 

Zoo men verder aanneemt, dat de binnenste 
palen het dubbel van dc buitenste dragen, 
zal men, zoo de palen, daartegen bestand 
zijn, zich verzekerd kunnen houden, dat het 
zamenstel in voldoenden staat zal blijven ; im
mers komtdil zelfs overeen met te stellen, dat 
dc muur en slikhouten boven iedere palenrij, 

staande volgens dc lengte van den muur, in 
blokken zijn verdeeld, iu plaats van een ge
heel te vormen. 

§ 12. De palen zullen niet tc sterk bezwaard 
zijn, wanneer zij in de slikhouten geene 
merkbare indrukkingen veroorzaken; wan
neer «Ie vezels aan het boveneinde niet om
krullen cn eindelijk, wanneer zij , niet bo
ven hunne veerkracht belast zijnde, niet tc 
sterk buigen. 

TKEDGOLD zegt (zie zijne Principles of car
pentry bl. 60) omtrent door hem genomen 
proeven met deugdzaam dennenhout (Memel 
fir), waarbij dc kop van het eene stuk op de 
zijde van het andere drukte en waarbij de 
drukking 800, 900, 1000, 1100, 1200 en 1300 
Engelsche ponden (avoir du pois) op den vier
kanten Engelschen duim bedroeg, dat de kop 
van het eene, met het gewigt van 900 pon
den, ccne indrukking in de zijde van het an
dere had veroorzaakt, die echter bij het ge
wigt van 1000 pond, eerst zeer merkbaar 
was; in eene andere proef was dit zelfs reeds 
bij 950 ponden het geval. — Met stukken 
Engelsch eikenhout vond TREDGOLD bij 1400 

pond dezelfde indrukking als inet 1000 
Engelsche ponden bij de voorgaande houtsoort. 

Ik meen derhalve, dat, zoo men tegen 
merkbare indrukkiugen wil gewaarborgd zijn , 
het greenen-, vuren- en dennenhout niet meer 
dan met 700 Engelsche ponden op den vier
kanten Engelschen duim, cn het eikenhout met 
niet meer dan omstreeks 1000 pond op 
die oppervlakte mag worden belast; hetwelk 
in ronde cijfers inet 5000 en 7000 Nedcrland-
sche ponden op de vierkante palm over
eenkomt. 

GVUTHEY (zie zijne: Traité de la construction 
des ponls, 2<\ deel, bl. 44) ̂ eeft voor het eiken-
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ho.it, eene belasting van 16000 kilogr., op 
de vierkante palm; hetwelk omstreeks het 
dubbel is van het gewigt, waarbij TREDGOLD 

bij die houtsoort dc indrukking zeer merk
baar heeft gevonden. Hadden beide waarne
mers dc diepte «Ier indrukkingen opgegeven, 
dan zou men het verschil kunnen oplossen, 
nu blijft ons slechts over, om de meer omstan
dige opgave van TREDGOLD tc volgen. De op
gave van G A V T H E T dient ons echter in zoo 
verre, als wij mogen besluiten, dat, wanneer 
van twee gelijksoortige stukken hout, het eene 
eindelings tegen de zijde van het andere drukt, 
er eerder merkbare indrukking dan merkbare 
omkrulliug zal plaats hebben; immers zegt 
GACTHEY ter zelfdcr plaatse, dat de belasting 
dan bij het eikenhout tot 20000 pond op 
dc vierkante palm moet klimmen. 

Ik betreur het, hieromtrent geene meerdere 
proeven opgegeven tc vinden, en vooral niet 
bij welk gewigt de reeds door het heiblok ge
beukte koppen der heipalen beginnen om tc 
krullen. 

Wanneer men overigens slechts niet ver
zuimt, om dc koppen der palen gedurende het 
inhcijen , behoorlijk door brcedc spicbanden tc 
klemmen, en voorts niette korte palen doet 
inhcijen, zoodat men den kop ruimschoots 
kan afzagen, dan zal men zich , blijkens de op
gave van GAUTIIEY, wel verzekerd kunnen 
houden, dat het omkrullen der vezels aan dc 
koppen niet het eerst zal plaats hebben. 

§ 13. Om het aantal paalrijen te bepalen, in 
de onderstelling , dat dc koppen der palen niet 
in dc slikhouten mogen dringen, zal men zich 
naar den wederstand van den grondmuur moe
ten regelen. 

Heeft namelijk dc mortel zich niet voldoende 
met den steen verbonden en draagt het geheel 

op den vloer, dan hebben wij gezien (§ 8), 
dat bij het gekozen voorbeeld dc jukken niet 
verder dan 1 el midden op midden uit een moe
ten worden gesteld, en derhalve de belasting, 
die op ieder juk overgaat 2 x 9 X 2000 = 36000 

pond zal bedragen, terwijl, daar bij vol
doende verbinding door den mortel, de jukken 
tot 1,60 cl midden op midden uiteen kunnen 
komen (§ 9), de belasting op ieder juk tot 
2 x 9 x 2000 X 1,6 = 57600 pond stijgt. 

Mag men onderstellen, dat de pennen van 
de palen met de bovenvlakte der slikhouten 
gelijk Werken , of althans, dat dc muur ook 
op die pennen draagt, en dat tevens de slik
houten de borsten geheel bedekken, dan kan 
men aannemen, dat het geheele bovenvlak der 
palen in dc drukking deelt, zoodat, wanneer 
dc slikhouten van dennenhout zijn en dit bo
venvlak eens, zoo als bij palen van omstreeks 
7 el lengte, vijf vierkante palm bedraagt, 
ieder mastpaal uiterlijk (§ 12) niet meer 
dan met 5000 x 5 = 25000 pond kan worden 
belast, welke belasting bij de zwaarste mast-
palen, die men gewoon is te hcijcn, tot niet 
racer dan tot 35000 pond kan worden opge
voerd. Zoo men tot gewoonte nam, om de 
palen, daar, waar geen gevaar van ombuigen 
bestaat, naauwkeurig wateipas af le zagen 
en de slikhouten, die dan, zoo als hierna zal 
blijken, dunner dan gewoonlijk, kunnen val
len, daarop tc bouten, of daarop met beu
gels te verbinden , dan zou men zeker daar , 
waar dc palen niet kunnen buigen, tot die 
belasting kunnen komen. 

Bij eiken slikhouten en masthouten palen 
zal naar aanleiding der medegedeelde bevin
dingen van TREUCOLD, zoo de koppen geheel 
dragen, die belasting bij 5 • palm opper
vlakte niet meer dan '/> (5000 + 7000) x 5 
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SS 30000 pond, en bij dc zwaarste palen niet 
meer dan 42000 pond kunnen bedragen. 

Dragen alleen de borsten der palen , dan zal 
uien bij dennen slikhoutcn cn mastpalen, waar
van dc koppen vijf vierkante palm inhoud 
hebben, de belasting nimmer hooger dan tot 
t2000 a 15000 pond kunnen opvoeren, en bij 
de zwaarste mastpalen, die gebruikt wor
den ,niethooger dan tot 20000 a 25000 pond. 
Bij eiken slikhoutcn en masthouten palen zou
de die belastingen een vijfde meer kunnen 
bedragen; moetende wel in het oog worden 
gehouden, dat deze opgegevene belastingen 
slechts dan plaats kunnen hebben, wanneer 
men verzekerd is, dat de palen zoodanig door 
den grond omsloten worden gehouden, dat zij 
niet kunnen ombuigen, zoodat die belastin
gen over het algemeen, en zoo als hierna zal 
blijken, tc groot zijn. 

Men zal uit het medegedeelde omtrent het 
indrukken der palen in de slikhouten en het 
omkrullen der koppen, gemakkelijk inzien, 
hoe weinig de opgaven van PLRRONET (zie 
BAUD'S Waterbouwkundigen cursus, 1 stc deel, 
bl. 261) beteekenen, dat bij sommige /.amen-
stellingen de palen 50000 tot 80003 pond dra
gen. Men kan — gesteld al eens, dat PERRONET 

de belasting goed berekend heeft — ge
rust aannemen, dat het niet de palen zijn, 
maar dat het dc grond is, die den bouw 
draagt. 

§ 14. Bij het gekozen voorbeeld, waar, zoo 
de houten vloer het geheel moet dragen en 
de palen niet kunnen buigen, ieder juk met 
36000 pond wordt belast (§ 13), zal men bij 
dc gewone wijze van zamenstellen der funde
ringen cn dennen slikhoutcn, bij palen van 
omstreeks 7 ellen lengte, minstens ~ + 1 
ol 4 paalrijen moeten nemen en dan dragen 

de middelste palen uiterlijk (§ 11) ieder 12000 
cn de buitenste twee ieder 6000 pond. 

Bij eiken slikhouten zouden in het onder
havige geval minstens drie paalrijen moeten 
genomen worden, doch daar vier paalrijen ver
kieslijker zijn, zoude men zich tot dennen 
slikhouten moeten bepalen. Het is toch dui
delijk, dat, hoe grootcr het aantal paalrijen 
genomen wordt, men des te minder gevaar 
loopen zal, wanneer enkele palen al eens min
der goed aan de verwachting beantwoorden, 
den bouw daaronder te doen lijden. 

Wilde men echter eiken slikhoutcn ne
men, dan zou het zaak zijn, om den grond
muur vooraf te laten verstecnen, ten einde 
ook tot den meer zekeren toestand van vier 
paalrijen cn wel zonder verhooging van kos
ten , te kunnen overgaan; immers kan dan (§ 9) 
de afstand der jukken grootcr dan 1 cl wor
den. Zoo vonden wij in dit geval, wanneer 
de grondmuur 1 el hoog is, dat, dewijl dc juk
ken dan op r ,60 el midden op midden kun
nen worden gesteld, ieder juk 57600 pond 
te dragen heeft (§ 13), waarvoor bij eiken slik
houtcn dan ook vier paalrijen benoodigd zou
den zijn. Bij dennen slikhoutcn zou men dan 
6 paalrijen noodig hebben. 

Heeft men gezorgd, dat de koppen der pa
len geheel dragen, en heeft men zich bepaald 
tot palen, waarvan de koppen vijf vierkante 
palmen inhouden, dan kan men, zoo de juk
ken 1 el midden op midden staan, bij het on
derhavige voorbeeld, bij dennen slikhouten, 
en zoo de palen niet kunnen buigen, met drie 
paalrijen volstaan. Ook dan zoude blijkbaar 
dc eiken slikhoutcn niet noodig zijn. 

Bij deze drie paalrijen cn dennen slikhouten 
zou dc middelste paal van ieder juk, in ons 
voorbeeld sleehls 18000 pond dragen, terwijl, 
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zoo dc koppen geheel dragen, die belasting 
bij de bedoelde palen zelfs 5 x 5000 = 25000 
pond kan bedragen (§ 13), zoodat ook nu 
weder eene uitecnstclling der jukken , ruimer 
dan 1 c l , tc verkiezen is. 

Is de mortel in den grondmuur verhard en 
deze 1 el hoog, dan kan (§ 9) de afstand der 
jukken midden op midden op 1,60 el worden 
gesteld , en dan wordt (§ 13) ieder juk met 57600 

pond belast. Zoo nu de koppen geheel dra
gen , dan zouden er, de palen niet kunnende 
buigen, vier paalrijen benoodigd zijn, en ter
wijl daarbij de middelste palen nog zetts een 
duizend pond meer dan 18000, zouden dra
gen , zoo als wij zoo even vonden, zoo kun
nen de jukken nog ruim de helft wijder 
dan 1 el van elkander staan 

(Het vervolg en slot in het 5de stuk.) 

OVER HET UITVOEREN VAN TIMMERWERKEN ONDER WATER 
MET DUIKERS 

(Medegedeeld door W- N. ROSE, Stads Architect te Rotterdam.) 

Bij het maken der nieuwe brug over de 
Scheepmakers haven tc Rotterdam, van ouds 
bekend onder den naam van groote draaibrug, 
besloot de regering dier stad, om, in slede 
van zeer kostbare dammen, de werkzaamhe
den, die aan de funderingen moesten verligt 
worden, door duikers te doen uitvoeren. 

Dit werk bestond iu het verbreeden der 
fundering, en van twee penanten der brug, 
ten einde op deze funderingen nieuwe te kun
nen metselen, die, om aan hunne bestem
ming te kunnen voldoen, breeder en zwaar
der moesten zijn, dan de oude penanten geweest 
waren. 

De verbreeding zoude aan beide zijden der 
penanten met beton geschieden , waartoe vcr-
eischt werden houten kasten, waarin men de
zelve kon storten; deze kasten moesten na
tuurlijk onder water gemaakt worden, en het 

is dit werk , dat door de duikers is uitgevoerd 
geworden, en hetgeen wij nu uitvoeriger gaan 
beschrijven. 

Dwars door de Scheepmakers haven had 
men (denkelijk, toen men de eerste brug 
bouwde) dennen balken niet ver van elkan
der gelegd, en waarvan op Plaat 9 bij a, b, 
Fig. 1, een gedeelte te zien is; op deze balken 
had men de penanten geplaatst, waarvan de 
oude fundering nog bestaat en door c, d, e, 

ƒ, wordt voorgesteld; om deze te kunnen ver
breeden tot g cn h, moesten er jukken *, 
g, h, k geplaatst worden. Het stellen hier
van geschiedde door middel der geleiders en 
gordingen l, M, n, o, die door kruiszwiepin-
gen bevestigd waren. De ondereinden der 
jukken waren met ijzeren punten voorzien, 
die in de dennen gedreven, cn tot meerde
re zekerheid van buileu met ijzeren knieën 
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cn van boven mei ijzeren winkelhaken wer
den voorzien. Het aanbrengen cn bevestigen 
van dit ijzerwerk was het eerste, wat de 
duikers tc verrigten hadden ; vervolgens moesten 
tusschen de beenen van het juk cn den ouden 
penant, vloeren i, c en <l, k gelegd, en de 
zijwanden ^ cn A, k opgezet cn vastgespij
kerd worden. 

Al dit werk zoude boven water niets te 
bettekenen gehad hebben, en door de een
voudigste timmerlieden kunnen worden uitge
voerd ; maar nu zulks moest geschieden op eene 
diepte van dikwerf 4,50 el beneden den wa
terspiegel, in een vreemd element, waarin el
ke beweging moeijelijk, elke vergissing ge-
vaarbjk wordt, en waarhij bovendien het 
water zelden zoo helder is, dat men 0,60 el 
ver van zich afkan zien, en dus zeer veel op 
het gevoel moet geschieden, werd dit nu niet 
alleen ecu moeijelijk, maar ook een zwaar, en, 
bij dc minste onbedachtzaamheid, gevaarlijk 
werk. 

Hel eerste, waarvoor men had te zorgen, 
was, dat dc duiker tichoorlijk werd gekleed, 
en al de werktuigen volkomen in orde waren : 
de kleedcn waterdigt, de pompen goed wer
kende, de slangen behoorlijk lucht doorla
tende enz, 

Ue duiker begint zijne bovenkleedcren en 
schoenen uit te doen, en trekt eenen wollen 
horstrok, onderbroek en kousen aan, daarop 
wordt hein eenen 0,30 el brecden gordel, van 
rotting vervaardigd cn met wol overtrokken, 
om het lijf vastgemaakt, cene soort van ge-
vulden borstlap om denhals gebonden, de pol
sen met linnen windsels omzwachteld , bij elke 
omwenteling met Lycopodium, cene soort van 
mos, bestrooid, en dan met du mie touwtjes vast
gebonden; hierna wordt hem het waterdigte 

kleed, uit één stuk vervaardigd , aangetrokken , 
om zijnen hals met cenen doek vast gebonden, en 
om dc polsen andermaal cn op dezelfde wijze ge
zwachteld , hierdoor is dc geheele man water-
vrij , zijn hoofd cn zijne handen uitgezonderd ; 
ten slotte trekt men hem nog een paar wollen 
kousen aan en zet hem eene wollen slaapmuts op. 

Aldus uitgerust, gaat hij naar het vlot, cn 
begint een paar schoenen met loodcn zolen, 
zwaar 11,00 Ncdcrl. pond, aan te trekken, 
hierop wordt hem de helm opgezet, die van 
koper vervaardigd cn vertind is; dezelve rust 
op de schouders , is aan den hals met 4 ringen 
a, a, fig. 2, voorzien, waardoor touwen moeten 
gestoken worden , om dc gewigten aan op te 
hangen, en heeft drie vensters, met dik glas 
voorzien, die ieder beschermd worden door 
dik koperdraad, als kruistralicn voor het glas 
geplaatst; terwijl het middelste venster kan 
geopend worden. De sponning moet goed met 
vet besmeerd zijn, en dc sluiting geschiedt door 
eene schroef b. Achter den helm wordt aan 
cene schroef c de slang bevestigd, die water
digt moet zijn, cn wier andere uiteinden aan 
eene luchtpomp is bevestigd. 

De helm rust niet op het hoofd; men kan 
het vrij iu denzelven bewegen, hetgeen ook 
noodig is, daar dc helm 10,00 Ncd. pond 
weegt; voor en achter den helm hangen linnen 
lappen 0,65 el lang, in den voorsten lap is 
een groote zak , waarin dc werkman zijne ge
reedschappen , spijkers, krijt cn kleine ge
schaafde plankjes bergt. 

Daarna wordt hem het lijf touw om het mid
den vastgebonden. Het onderste einde van het
zelve beslaat uit eenen ijzeren ketting, lang 2,60 
el , cn het is de ketting, die om het lijf 
gaat. 

Nu worden aan den duiker 2 looden gewigten , 
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wegende ieder 19,00 Ned. pond, om het lijf 
gedaan. Fig 2, bij g toont de plaatsing aan 
en hoe de touwen door de ringen a gestoken 
worden. 

Eindelijk wordt een touw , om den linker arm 
vast gemaakt, opgerold en den duiker in de 
linkerhand gegeven. 

Geheel gereed zijnde , begint inen te pompen, 
intusschen klimt de duiker de ladder af, en be
vestigt het uiteinde van het in zijne hand ge-
gevene touw aan eene der onderste sporten van 
de ladder, en laat dit vervolgens uitloopen naar 
mate hij zich van dezelve verwijderd; zoo 
mede wordt het lijftouw gevierd door hem, die 
hetzelve op het vlot in handen heeft; dit laatste 
moet inet beleid geschieden, dus nooit meer 
dan noodig is, maar zooveel, dat dc duiker zich 
vrij bewegende, echter altoos door den dirigc-
renden persoon kan worden nagegaan, niet al
leen in welke rigting hij voortgaat, maar ook, 
welke buigingen en wendingen door hein wor
den verrigt. 

Deze post vereischt veel oplettendheid, cn 
kan niet aan een ieder worden toevertrouwd, 
daar het leven van den duiker van zijne waak
zaamheid en beleid gedeeltelijk afhangt; merkt 
hij namelijk, dat de duiker in ccne verkeerde 
rigting gaat, zoo houdt hij het touw strak; 
komt er eenige belemmering of ongelegenheid, 
zoo trekt hij den duiker naar zich terug, en haalt 
hem somtijds, zoo hij zulks noodig oordeelt, ge
heel naar boven; aan het bovengemelde werk 
was daarom ook altoos een baas of opzigtcr 
tegenwoordig. 

Is nu alles goed ingerigt, dan worden alleen 
de handen van den duiker nat; de welvoor
ziene zwachtels om de polsen verhinderen het 
indringen van het water in dc mouwen; de 
wollen kleeding, het te sterk verkoelen van den 

D. I. 

man, gedurende den tijd dat hij in het water 
is; dc gordel het knellen der gewigten tegen 
de lendenen; dc horstlap het drukken van den 
helm op dc schouders en het borstbeen; de ge
wigten aan den helm verhinderen het oprijzen 
van denzelvcn, terwijl zij, gezamenlijk met de 
zware schoenen, den man het noodzakelijke 
gewigt geven, om meester van zijne bewegingen 
te kunnen blijven, (de gewigten, met den helm 
en de schoenen tc zamen wegen 59,00Ned. pond). 
Deze last is werkelijk hindeilijk boven water, 
maar in hetzelve is hij niet meer dan voldoende ; 
ook bevindt zich in dit opzigt de duiker ge
heel op zijn gemak, en wel zoo, dat velen 
meer dan een uur beneden zijn gebleven, en 
somtijds 2 uren hebben doorgewerkt, voordat 
zij verlangden uit te rusten. 

Zoo lang de duiker in het water is, moet 
men zonder ophouden blijven doorpompen; de 
vertraging van enkele minuten zoude hem het 
leven kosten. De slang voert de lucht uit dc 
pomp in den helm, eu onder denzelyen wordt zij 
uitgeperst als grootc waterbellen, die zich op 
den waterspiegel vertoonen; hierdoor weet men 
niet alleen, waar de duiker is, maar leert men 
ook spoedig beoordeelen , of hij wel de noodige 
hoeveelheid lucht ontvangt; de hiervan aange
voerde hoeveelheid dient niet alleen om hem 
het ademhalen gemakkelijk temaken, maar 
oo'i tevens om de verbruikte lucht weg tc drin
gen, en het oprijzen van het water iu den helm 
te verhinderen. 

Op de plaats zijner bestemming aangekomen, 
begint de duiker zijnen arbeid:past,meet,zaagt, 
boort, kapt of spijkert al naarmate zulks ver
eischt wordt; deze beide laatste werkzaamhe
den zijn zeer moeijelijk en vermoeijend; bij 
eiken slag , dien hij toebrengt, moet zijn arm met 
snelheid het water klieven. Men moet hem 
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dan ook teer zware werktuigen geven;'de 
hamers wogen 6,00 Ncd. P. Neemt men 
hierbij in aanmerking, dat hij zich niet buigen 
kan, doordien de gordel hem dit verhindert, 
en bij het tc sterk vooroverbuigen van het 
hoofd, het water in den helm zou loopen, waar
door hij verpligtis, die altoos cenigzins regt 
te houden, cn al zijn werk staande, zittende 
of op de knieën tc verrigten, dan zal men zich 
eenig denkbeeld van het bezwarende van dezen 
arbeid kunnen voorstellen. 

Door eenige weinige tc voren afgesprokene 
signalen , geeft de duiker zijn verlangen tc ken
nen; wil hij iets anders of wordt hij niet be
grepen , dan schrijft hij het verlangde op 
een der kleine plankjes , dat, los gelaten , dade
lijk boven komt drijven; men bevestigt het 
verlangde voorwerp aan het li j f touw, en waar
schuwt hem vervolgens door twee korte ruk
ken , waarop hij het lijftouw inpalmt, het 
voorwerp los maakt, en door twee gelijke 
rukken te kennen geeft, dat men het touw we
der in den vorigen toestand kan terug brengen. 

Heeft hij zijn werk volbragt, of verlangt hij 
hetzelve te staken, zoo bergt hij alles in den 
zak, vat het aan zijnen linker arm vastgemaak
te touw, en hetzelve volgende, komt hij weder 
aan den voet van de ladder, en zoo hij zijn 
werk niet verlangt tc vervolgen , maakt hij die 
los cn klimt naar boven. Meestal verlangen 
zij dan eenigeu tijd tc rusten; men iaat hun 
dan het kleed, en alles wat onder hetzelve is 
behouden, maar geeft schoenen, helm, ge
wigten cn verder tocbehooren aan eenen an
deren duiker, die alsdan het weik voortzet. 
Zoo het weer niet zeer warm is, wordt dc 
vermoeide arbeider in eene kamer geplaatst, 
waar men vuur heeft gemaakt, hetwelk ge
schieden moet, om het snelle verkoelen tc ver

hinderen , daar hij doorgaans zeer warm eti 
bezweet bovenkomt. Zonderling was het 
somtijds tc zien, hoe zij, die bij eenen gurcu 
regenachtigen dag, gedurende eenen geruimen 
tijd, op het vlot hadden gestaan, nat en koud 
waren geworden, terwijl de duikers, die in dat 
zelfde tijdsverloop onder water geweest waren, 
zeer warm en droog boven kwamen. 

De gewaarwordingen, die men ondervindt, 
wanneer men zich onder water begeeft, heb
ben , zoo zulks voor de eerste keer geschiedt, 
iets vreemds, vooral voor hen , die met zwem
men en onderduiken bekend zijn; onwillekeu
rig wil men aanvankelijk den adem inhouden , 
en merkt weldra met ecnige bevreemding, dat 
dit wel zoo gemakkelijk gaat als boven water. 
De zamengedrukte lucht doet waarschijnlijk 
eene grooterc hoeveelheid dan gewoonlijk in
ademen ; weldra bemerkt men eene aangena
me inwendige warmte, die zich snel over al de 
ledematen verspreidt, cn eene waarlijk genoe-
gelijkc gewaarwording verschaft. Minder aan
genaam is echter eene pijnlijke drukking op 
het trommelvlies, en hinderlijk is het oorver-
doovend geluid der menigte opborrelende wa
terbellen , vooral wanneer men eene te grootc 
hoeveelheid lucht aanvoert. Dit kan zelfs 
zoodanig zijn, dat men te ligt wordt, en al 
de gewigten niet genoegzaam zijn,om zich on
der water te kunnen besturen. Men kan zich 
mocijclijk het bijna belagchelijke van den toe
stand van iemand voorstellen , die ten opzigte 
van het clement, waarin hij zich bevindt, nage
noeg niets weegt. Men blijft in elke houding in 
cencn geheel schuinschen stand, zweeft over 
dc modder zonder er in tc zakken; men meent tel
kens op tc rijzen, en kan zeer weinig doen 
om uit dezen toestand te geraken; de meeste 
komen dan ook weder boven, cn verzoeken 
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minder lucht tc mogen ontvangen, dewijl zij 
anders niets kunnen uitrigtcn. 

Heeft het tegenovergestelde plaats, en 
wordt dc uitgeademde lucht niet schielijk 
weggedrongen, dan komt de duiker in eenen 
onaaugcuamcii toestand, vooral wanneer bij 
zwarcu arbeid sterke ademhalingen worden 
gedaan. Zij beginnen eerst hoofdpijn, vervol
gens duizelingen te gevoelen; en keeren zij 
dan niet terug of verzuimen zij, het nood
sein tc geven om opgehaald te worden, dan 
komt hun leven iu gevaar; bijna had men hier
door eenen der beste duikers verloren , geluk
kig was de dirigerende persoon, die het lijf-
touw had, zeer naauwlcttcnd, en daar men bij 
eenige ondervinding weldra dc geringste bewe
gingen van elkander kan ouderscheiden, zoo 
kwamen hem die zoo vreemd voor, dat hij 
besloot, den werkman onmiddclijk op tc halen, 
hetgeen ook nog juist bij tijds geschiedde. 

Deze gevallen zijn echter zeldzaam, cn zou
den nooit gebeuren, indien niet eene te ver ge
drevene eerzucht de arbeiders onvoorzigtighc-
den deed begaan. De vrees, om door hunne 
kameraden te worden bespot, de begeerte , om 
onder de beste duikers te behooren cn incer 
andere redenen, zijn oorzaken , dat zij de waar
schuwingen veronachtzamen, en het beneden 
hunne eer rekenen, om voor geringe onaan
genaamheden terug tc keeren. 

In deze onzekerheid is het dus altoos beter, 
te veel dan te weinig lucht te geven. 

Eene opmerking, die men onder water zeer 
spoedig maakt, is, dat er weinig te zien valt, 
en dit is werkelijk eene teleurstelling. Velen 
zouden meenen, dat, daar men zich in een 
min of meer doorzigtig ligchaam bevindt, de 
gezigtskring zich ook in die evenredigheid 
moest uilbreiden; dat is ook theoretisch waar, 

maar de praktijk leert, dat vele bijkomende 
omstandigheden dit zoodanig wijzigen, dat het 
van zeer weinig betcekenis wordt. 

Het eerste, wat men met leedwezen bespeurt, 
is dc snelle vermindering van licht, vervolgens 
dat dc uitstroomende luchtbellen het water 
rondom het hoofd zoodanig in eene golvende 
beweging brengen, dat alles zich voordoet als 
of men door een dik en sterk gebogen glas ziet. 
Vervolgens begint de in beweging gebragte 
modder het water troebel te maken, en einde
lijk beslaan van lieverlede dc glazen van den 
helm, hetgeen natuurlijk is, wanneer men het 
groote verschil van de temperatuur binnen of 
buiten denzelvcn in het oog houdt; aan dit be
slaan is niets te doen, want daar men met dc 
handen niet onder den helm kan koincn, is men 
ook niet in staat het beslagene glas af te vegen. 

Niettegenstaande alle deze bezwaren en moci-
jelijkhcden is al dit werk iu den tijd van vijf 
maanden verrigt; aanvankelijk had men slechts 
éénen duikertocstcl, langzamerhand klom dit 
getal tot drie; waarbij het gebleven is. Het mees
te wat dus gedaan is, was drie duikers aan het 
werk tc houden, en om dit te kunnen doen, 
moesten zij telkens door anderen worden afge
wisseld. Deze afwisseling was noodzakelijk, 
omdat het werk vermoeijend was, hetgeen ver
oorzaakt werd, doordien dc eenvoudigste ar
beid onder water altoos lastig cn mocijelijk 
wordt; b. v. bij het leggen der vloeren in de 
kasten meende men aanvankelijk, dat kleine 
einden vlocrdcclcn wel zouden bevestigd kun
nen worden; men bedroog zich evenwel; de 
dc timmerlieden waren verpligt, na eene \ er-
moei je nde worsteling, dezelve te laten glip
pen, die dan ook onmiddclijk boven kwamen 
drijven. Toen werden grootere stukken geko
zen, gewogen en iu het midden met gewigten 

17* 
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bezwaard, door dunne touwen in het kruis op 
de plank bevestigd, cn verder zoo ingcrigt dat, 
wanneer deze touwen waren doorgesneden , het 
gewigt naar boven kon gehaald worden, en nu 
werd het mogelijk dezelve te bevestigen. 

Met de planken der zijwanden had men 
mindere moeite, dezelve werden tusschen 
twee gaffelvormige houten naar beneden ge
bragt en zoo lang vastgehouden, tot zij aan 
de beenen van het juk waren vasgespijkerd. 

A l dit werk is met den meesten goeden trouw 
en ijver uitgevoerd geworden; de herhaalde 
inspectiën hebben dit zelfs boven verwachting 
bevestigd. Onder de meer dan 25 werklieden, 
die als duikers hebben gearbeid, was er slechts 
een , die dadelijk, door angst gedreven , weder 
boven kwam; weinigen slechts, die het maar 
ecnige reizen durfden wagen, dc mecsten 
hielden tot het laatste toe vol; eu verscheide
ne zijn meer dan 150 malen naar beneden ge
weest , werkten met ijver, dikwerf met geest
drift , en wel zoodanig, dat er somtijds on-
voorzigtigheden werden begaan. 

Het vertrouwen der arbeiders berustte groo
tendcels op dc overtuiging dat alles met be
daardheid en overleg werd behandeld, elk 
détail met beleid bestuurd, en alle voorzor
gen werden door de stadsbazeu, de beeren 
BRAACX, TOLLENAAR cn LEEUWENBURGH , die bij
zonder hiermede belast waren, genomen, ten 
einde zooveel in hun vermogen was, ongelukken 
te voorkomen, en het werk tot ccn gew enscht 
einde tc brengen. De goede uitslag moet dan 
ook grootendcels aan dien ijver cn dat beleid 
worden toegeschreven. 

Verder rekenen wij ons nog vcrpligt hier hij 
te voegen , dat de waterdigte kleedercn cn gom
elastieken slangen, door den heer VAN GEUKS tc 
Haarlem , zijn gemaakt en aan hun doel heb

ben beantwoordt; terwijl de gewigten, helmen 
cn luchtpompen, die door de hecren BICKERS 

cn Zoon, stads brandspuitmakers, zijn vervaar
digd , niet alleen hebben voldaan; maar het 
ook tevens gebleken is, dat de door hen ver
vaardigde lederen slangen de gom-elastickcii 
konden vervangen. Hunne aanhoudende tegen-
w oordigheid, belangstelling en zorg zijn ons vcel-
maals nuttig geweest, cn wij schrijven het 
ook grootendcels hieraan toe , dat er nooit iets 
aan de luchtpompen heeft gehaperd. 

Ten slotte meenen wij hierbij nog eenige op
merkingen tc moeten voegen, die mogelijk 
van nut kunnen zijn voor hen, die op derge
lijke wijzen onder water willen werken. 

1«. De gordel is zeer hinderlijk. 
2°. Dc gewigten zijn te hoog, waardoor 

het zwaartepunt van den man te veel naar 
boven komt. De gordel moet zoo mogelijk 
als dijstuk geplaatst cn aldaar de gewigten 
meer gelijkelijk verdeeld zijn. 

3". Dc helm is te groot en te zwaar, en het 
beslaan der glazen moet weggenomen worden. 

Eindelijk zoude het zeer wcnschelijk zijn, 
indien men onder water beter koude zien, en 
met de arbeiders spreken; beide zaken ko
men ons niet onmogelijk voor, daar wij we
ten, dat de heer VANGEUNS, te Haarlem, inet 
den heer DINGLER, tc Hcllevoelsluis, hier
omtrent aanvankelijk proeven heeft genomen. 

Het is te bejammeren , dat men zóó zeldzaam 
opdie wijze werkt; het moest, wel begrepen zijn
de, in ons land meer voorkomen, want het is al
leen de herhaling, die de noodige ondervinding 
kan geven, om doelmatige verbeteringen daar 
tc stellen, ten einde cene zaak , die nog slechts 
in hare kindschheid is, tot die hoogte te bren
gen, waardoor zij gelijktijdig meerdere bezui
niging cn minder gevaar zou opleveren. 
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IETS OVER DE VERGLAASDE NAPOLIÏAAiXSCHE VLOERTEGELS. 

(Medegedeeld door I. W A R N S I N C K , Architect te Amsterdam). 

Dat men hij het houwen zooveel mogelijk 
inlandsche voortbrengselen gebruike, ol'natio
nale nijverheid poge te bevorderen, is eene 
stelling, ol' zoo men wil eene waarheid, die 
wel geen betoog, of eenige uiteenzetting zal 
behoeven; immers er bestaat gecne de minste 
reden, waarom men buitenlanders zal verrijken 
ten koste van landgeuooten, wanneer met 
goed gevolg van eigene voortbrengselen kan 
gebruik gemaakt worden. 

Nederland is zeker arm aan natuurlijke 
bouwmaterialen, en deszelfs bodem levert noch 
houivstcen, noch metalen, noch zelfs het noo
dige conslruclichout, in genoegzame hoeveel
heid , of van voldoende hoedanigheid, op. Niets 
is alzoo natuurlijker, dan dat de bewoners 
door kunst pogen te voorzien in datgene, wat 
door dc natuur geweigerd wordt, en dit leidt 
van zelf tot het besluit: dat in ons Vaderland 
de BAKsTEKjiiiouw moet aangewend cn bevor
derd worden; omdat klei, zeeschelpen, zand 
en turf voor het minst stollen zijn, die hier 
gevonden worden. 

Doch zoo het voorstaan van inlandsche nij
verheid moet behartigd worden door hen, die 
omniddelijk met het ontwerpen en uitvoeren 
van gebouwen belast zijn, dan rust aan den 
anderen kant ook vooral op de leveranciers 
of fabrikanten de verpligting, niet alleen hunne 
fabrikaten zoo goed cn deugdzaam mogelijk 
te leveren, maar ook voornamelijk door ver-
lïaaijing cn verbetering derzelve, en het in
voeren van nieuwe artikelen, het gebruiken 

de aanwending krachtdadig te helpen bevor
deren en vermenigvuldigen. 

De Ncderlandschc bakstecnei; hebben , wat 
deugdzaamheid betreft, steeds vele buiten
landsche soorten overtroffen, waarom dc Duit-
schers ons wel die europdischen Meister der 
Zicge/kunst noemen; maar in uitwendig aan
zien, en iu eene meer algemeene toepassing 
cn organische aanwending van baksteenwerk 
en bakslecnbouw, uit een aesthetisch oogpunt 
beschouwd, zijn wci.iig vorderingen gemaakt; 
wat meer is, men is daarin achteruitgegaan, 
cn wat zou hiervan anders het gevolg kunnen 
zijn, dan dat men tot eene pseudo-griekschc 
masker-architectuur is moeten overgaan. Ter
wijl men in Nederland, overeenkomstig het 
heerschend volkskarakter, wel het goede, maat
niet tevens het schoone en welstandigc zocht, 
zijn ons in het laatste, de buitenlanders verre 
vooruitgestrceld, en voor welk cene verbete
ring en toepassing op aanzienlijke gebouwen 
dc gebrande klei is, bewijzen ons tegenwoor
dig zoo vele gebouwen iu Miinchcn, en Ber
lijn, en hebben al voor langen tijd zoovele. 
Italiaansche steden kunnen aantoonen, alwaar 
dc bakslecnbouw sedert eeuwen wordt aan
gewend. 

liet behoort niet tot ons doel, voor het tegen
woordige deze zaak nader tc ontwikkelen; wij 
wenschen alleen, uit dit oogpunt beschouwd, 
dc aandacht te vestigen op eene soort van ver
glaasde vloertegels, die, tc Aapcis in alge
meen gebruik, ook iu ons Land van niet ge-

Bouwkimdige Bijdragen 'f Stuk J843, 



PL 4AT HI. 

N A POUT A A NSC H E VLO E RT EG ELS. 

f 8,00 PER HONDERD. ƒ 10,00 PER HOMIER!). 

/ 15,00 I'l'.R llriMH.KII. 

ƒ 8,00 PER ll(»DERD. 

129 

1ETS OVER DE VERGLAASDE NAPOLITAANSCHE VLOERTEGELS. 

(Medegedeeld door I. WARNSINCK, Architect tc Amsterdam). 

Dat men bij het bouwen zooveel mogelijk 
inlaudsche voortbrengselen gebruike, of natio
nale nijverheid poge te bevorderen, is eene 
stelling, of zoo men wil eene waarheid, die 
wel geen betoog, of eenige uiteenzetting zal 
behoeven; immers er bestaat gecne de minste 
reden, waarom men buitenlanders zal verrijken 
ten koste van landgeiiooten, wanneer met 
goed gevolg van eigene voortbrengselen kan 
gebruik gemaakt worden. 

Nederland is zeker arm aan natuurlijke 
bouwmaterialen, en deszclfs bodem levert noch 
houwsteen, noch metalen, noch zelfs het noo
dige constructiehout, in genoegzame hoeveel
heid, of van voldoende hoedanigheid, op. Niets 
is alzoo natuurlijker, dan dat de bewoners 
door kunst pogen te voorzien in datgene, wat 
door de natuur geweigerd wordt, en dit leidt 
van zelf tot het besluit: dat in ons Vaderland 
de BAKSTEENBOUW moet aangewend en bevor
derd worden; omdat klei, zeeschelpen, zand 
en turf voor het minst stoffen zijn, die hier 
gevonden worden. 

Doch zoo het voorstaan van inlandscbc nij
verheid moet behartigd worden door hen, die 
oumiddelijk met het ontwerpen en uitvoeren 
van gebouwen belast zijn, dan rust aan den 
anderen kant ook vooral op de leveranciers 
of fabrikanten de vcrpligting, niet alleen hunne 
fabrikaten zoo goed en deugdzaam mogelijk 
te leveren, inaar ook voornamelijk door ver
fraaiing en verbetering derzelve, en het in
voeren van nieuwe artikelen, het gebruik cn 

de aanwending krachtdadig tc helpen bevor
deren en vermenigvuldigen. 

De Nederlandsche bakstccnen hebben , wat 
deugdzaamheid betreft, steeds vele buiten
hui! Ische soorten overtroffen, waarom de Duit-
schers ons wel die europaischen Meister der 
Ziegclkunst noemen; maar in uitwendig aan
zien, en in eene meer algeineenc toepassing 
cn organische aanwending van baksteenwerk 
en baksteenbouw, uit een aesthetisch oogpunt 
beschouwd, zijn wei.iig vorderingen gemaakt; 
wat meer is, men is daarin achteruitgegaan, 
en wat zou hiervan anders het gevolg kunnen 
zijn, dan dat men tot eene pseudo-grieksche 
masker-architectuur is moeten overgaan. Ter
wijl men in Nederland, overeenkomstig het 
heerschend volkskarakter, wel het goede, maar 
niet tevens het schoone en welstandige zocht, 
zijn ons in het laatste, de buitenlanders verre 
vooruitgestrcefd, en voor welk eene verbete
ring en toepassing op aanzienlijke gebouwen 
de gebrande klei is, bewijzen ons tegenwoor
dig zoo vele schouwen iu München, en Ber-
lijn, cn hebben al voor langen tijd zoovele 
Italiaansche steden kunnen aantoonen, alwaar 
dc baksteenbouw sedert eeuwen wordt aan
gewend. 

Het behoort niet tot ons doel, voor het tegen
woordige deze zaak nader te ontwikkelen; wij 
wenschen alleen, uit dit oogpunt beschouwd, 
de aandacht te vestigen op ccne soort van ver

glaasde vloertegels, die, te Napels in alge
meen gebruik, ook iu ons Land van niet ge-

HERHALI.NG VAN BEELD 
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ringe toepassing kunnen wezen, cn op die 
wijze eene bijdrage te leveren, omwclligteen 
nieuw inlandsch fabrikaat tc doen ontstaan. 

Deze tegels hebben eene grootte van nage
noeg 20</> Ned. duim in het vierkant, bij 
eene dikte van 23 streep, en zijn geheel be
schilderd in den smaak van de oude mosaïk-
vloercn, meestal donkerbruin of zwart, op eenen 
witten grond, doch ook met andere kleuren 
versierd, en zwaar verglaasd. Zij zijn van 
eene bijzonder goede kwaliteit, zeer vast, uit 
fijne, weinig zandhoudende leem gebakken, 
die naar de lichte kleur te oordcelen, ook wei
nig metaal-verzuurscls bevat. Als een voor
beeld dienen hierbij ecnige schetsen, die wij 
naar de originele stukken vervaardigden, waar
bij ook eene soort van eene regelmatig zeshoeki
ge gedaante voorkomt (ZiePI. 7). In Napels wor
den deze tegels algemeen gebruikt voor winkels, 
koffijhuizen, restauratiën, vestibule en vertrek
ken van landhuizen en dergelijkcn, cn munten 
door een sierlijk en vooral zindelijk aanzien, 
boven vele gelijksoortige materialen, bijzonder 
uit. De prijs aldaar is van ongeveer ƒ 8 en ƒ 1 0 
tot ƒ 1 5 het honderd; zoodat, daar er onge
veer 24 stuks in de vierkante el gaan, deze 
aan materiaal op ƒ 1,90, ƒ 2,40 a ƒ3,60 te 
staan komt. 

Dat deze soort van tegels in ons land ge
maakt, cn, hoewel minder algemeen dan in 

het onder zooveel warmere luchtstreek gele
gene Napels, ook van veelvuldig gebruik kan 
wezen, ligt wel buiten allen twijfel. Wat het 
eerste betreft, denkc men slechts aan de kleine 
beschilderde tegeltjes, die, vroeger zoo alge
meen in gebruik, thans nog slechts in sommige 
plaatsen van Noord-Holland gevonden worden, 
cn alleen voor muurbeklecding bestemd waren. 
Wat het gebruik en de toepassing aangaat 
zoo houden wij het er voor, dat soortgelijke te
gels ook hier overal kunnen gebezigd worden, 
waar onze gewone roodc of blaauwc bakken, 
ja zelfs de Naamschc, Escauzijnsche of vroeger 
meer gebezigde Zweedsche tegels, een te vuil 
cn somber aanzien geven, en waar het mar
mer te kostbaar geacht kan worden; b. v. in 
gangen en vestibulen van landhuizen van den 
tweeden of derden rang, in voorhallen of gal-
lerijcn, op balkons, bordessen en terrassen; in 
bad- cn tuinkamers, kleine oranjeriënof bloem-
kasscn, cn in het algemeen voor zulke vloeren, 
die aan het weder blootgesteld of uitsluitend 
des zomers gebruikt worden, cn waarvoor geene 
gegronde reden bestaat om aan buitenlandsche 
producten boven nationale voortbrengselen de 
voorkeur tc geven. Mogt alzoo eenig fabrikant 
zich opgewekt gevoelen, zoodanige tegels te 
maken en verkrijgbaar te stellen, wij twijfelen 
geenszins of hij zoude zich met een goed de
biet beloond zien. 
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DE TOREN VAN DE OUDE KERK TE DELFT. 

(Medegedeeld door A. OLTMANS, Kunstschilder te Amsterdam.) 

Eenigc dagen nadat door het vallen van den 
kerktoren te Westzanen een schromelijk on
geluk plaats had, vernamen wij uit dc dag
bladen , dat het gemeentebestuur der stad Delft 
aan de regering verlof zoude hebben gevraagd , 
om den toren der Oude Kerk aldaar tc mogen 
afbreken. 

De alles behalve loodlijnige rigting van dit 
gebouw is algemeen bekend, en het is niet al
leen sedert jaren, maar ook sedert eeuwen, dat 

men reeds op eenen zoodanigeu maatregel be
dacht is. Deszelfs merkwaardigheid en oud
heid , doet ons besluiten eenige geschiedkundige 
bijzonderheden dien aangaande mede te deelen, 
niet om inet eenigen schijn van geleerdheid te 
pronken, maar om tot nut te strekken van 
diegenen, welke misschien niet in de gelegenheid 
zijn, de bronnen, waaruit wij putten na te gaan, 
en wij zullen ons veroorloven hierbij onze aan
merkingen en beschouwingen, vruchten onzer 
studiën , tc voegen. 

Het geschiedkundige onzer vaderlandschc 
bouwkunst, is doorgaans weinig beoefend, en 
wij kunnen niet genoeg het belangrijk gevolg 
aanwijzen van eenige zoodanige studie, be
schouwd in verband tot de bouwkunst van an
dere landen in vroegere jaren, en dat wel te 
meer, omdat het grondige onderzoek, dat te
genwoordig overal in het werk gesteld wordt, 
hoe langer hoe meer een groot licht verspreid 
over de ten onregto aldus genoemde barbaar-
sche kunst der middeleeuwen. Wij mogen 
niet verbloemen , dat wij ten dezen opzigte veel 
bij onze naburen ten achteren zijn. 

Niettegenstaande sommigen beweerden, dat 
de Oude Kerk te Delft gesticht werd door 
GoDreiED, hertog van Lotharingen, bijge
naamd met den bult, die van 1071 tot 1076het 
graafschap beheerde, is het voldingend bewe
zen, dat deze kerk eerst in het begin van de 
13de eeuw gesticht is door heer BARTHOLO-

MECS V A N DER MADE , en dus onder de rege
ring van graaf WILLEM den tweeden, Roomsch 
koning. Deze heer V A N DER MADE behoorde 

• 
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tot ccn oud adellijk geslacht, en het is zeer 
aannemelijk, dat, volgens zijnen doopnaam, de
ze kerk toegewijd werd aan den heiligen B A R 

THOLOMEWS. 

Het blijkt, dat in het jaar 1252 de bouw van 
deze kerk reeds zoo vergevorderd was, dat dc ou
de houten kerk, door hertog GODFRIED gesticht, 
afgebroken werd, cn dat men de godsdienst-
plegtigbcden daarin kon doen plaats hebben. 
Eene bul van paus B O M F A C I U S V I I I , gedag-
teekend van het jaar 1289 geeft hiervan dc 
volmaakte zekerheid. Later is deze kerk 
toegewijd aan den heiligen HIPPOLITIS. M . 

VOSMERUS zegt in een boekje, te Keulen in 
1629 uitgegeven, dat de oorzaak hiervan zoude 
zijn, dat de Delveuarcu, nadat zij tengevolge 
der Hocksche en Kabeljaauwsclie twisten ver
scheidene voorregtcn verloren hadden, tot bc-
looning van dc goede diensten, door hen be
wezen in den oorlog tegen dc Friezen, door 
hertog A L B R E C H T hunne voorregtcn weder be
kwamen en dit wel op St. Hippolitus dag. 

De zware brand, die in liet jaar 1536, dc 
stad Delft teisterde, verschoonde ook deze kerk 
niet. Het blijkt, dat het houtwerk enz. als-
toen verbrandde en de klokken smolten. 

De eenigste bijzondere gebeurtenis, die verder 
omtrent dit gebouw is opgetcckend, bestaat 
daarin dat de vernielingszuchtder bccldstormers 
ook hier haren verderfelijken lust bot gevierd 
heeft. Eene toevallige omstandigheid hierbij 
is, dat deze beeldstormerij juist aanving op 
den St. Bartholomcusdag, 24 Augustus, 1566. 
Sommige schiijvcrs hebben dit ineen belagche 
lijk daglicht gesteld. Wij voor ons gclooven, 
dat van dc zijde der bccldstormers deze 
dag niet zonder opzet zal gekozen zijn. Ook 
had dc kerk veel te lijden van het springen 
van het kruidmagazijn op den 13dcn October 

1654, cn omtrent 1655 sloeg bij ccn hevig on-
wedcr dc bliksem in de noord-wijzerplaat van 
den toren, hetgeen evenwel door eenen jon
geling ontdekt werd, zoodat eene spoedig aan-
gebragte hulp hier een groot ongeluk voor
kwam. 

Wij zullen nu overgaan tot de beschrijving 
van dit gebouw. Het is ons voornemen niet 
de kerk breedvoerig te behandelen , eensdeels, 
omdat de toren hier de hoofdzaak is, en ten 
anderen, omdat zonder eenen uitvoerigenplat
ten grond en dergelijke bescheiden , zulk eene 
bouwkundige beschrijving niet volmaakt kan 
genoemd worden. 

Dat deze kerk niet vrocgerdan iu de 13e eeuw 
gebouwd is, strookt, volgens ons inzien, alle-
zius met den bouw stijl van dezelve. Zij behoort 
in den eigenlijk gezegden spitsbogenstijl te huis. 
Het is bekend , dat deze bouwstijl, welke 
door de bewoners der zuidelijke landen zoo ge
heel ten onregte met den naam van Gothischen 
stijl bestempeld is, eerst omtrent het jaar 
1200 hare ontwikkeling begon te verkrijgen, 
en dat men ten overvloede in ons land eerder 
onze naburen gevolgd, dan dat men hun daarin 
vooruitgegaan is. Dit neemt evenwel niet weg 
dat dit gebouw, wat eenige gedeelten aanbe
langt , als een der oudste van dezen bouwstijl 
in ons land is aan te merken. Het gebrek 
aan en de groote kostbaarheid van de benoo-
digde bouwstoffen, in ccn land zonder steen
groeven, hebben, vooral in het begin, onze 
vaderlandsche bouwmeesters verhinderd, aan 
onze kerken dien luister ten toon tc spreiden, 
welke men in andere landen ontmoet. Zij heb
ben zich veelal moeten bepalen tot gebakken 
steen, het eigenaardige product van ons land; 
en ofschoon zij daarmede zeer goed de groote 
en zuivere grondvormen konden ten uitvoer 
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brengen, zoowaren zij evenwel dikwijls in de 
onmogelijkheid, deze merkwaardige construc
tie op eene voldoende wijze te versieren. 

Wat nu den platten grond of grondvorm van 
de kerk betreft, zoo is deze volgens dc zuivere 
grondbeginselen van den spitsbogenstijl on
volledig tc noemen. Zij bestaat uit een schip 
of middenkerk (we/) en twee zijpanden (bas-
cólès). Het zoogenaamde hooge koor maakt 
met dit schip een geheel uit, cn is nagenoeg 
op de gebruikelijke wijze georiënteerd. De 
absis (oostzijde van het koor) bestaat uit vijf 
zijden of vlakken. Dit geheele middelste ge
deelte is hoog van proportie en, met uitzonde
ring der vensters, bijna zonder versieringenen 
eenvoudig vanrooden gebakken steen gebouwd. 
(Zie Plaat 8). 

Dc zij panden zijn , zoo als gebruikelijk is, min
der hoog. In plaats van rondom het hooge 
koor eene gaanderij uit tc maken, gelijk zulks 
bij alle wel geordonneerde kerken van den 
spitsbogenstijl te vinden is, strekken zij niet ver
der dan de absis zelve , cn heeft het zijpand aan 
de noordzijde op zich zelf eene vijfzydige absis. 

Deze afwijking van de grondregels is , naar 
ons vermoeden , misschien toe tc schrijven aan 
de weinige ruimte, waarvan de gracht ach
ter de kerk de oorzaak is, welke zonder de
zelve te dempen , cene zoodanige inrigting niet 
zoude veroorloven. De aanleg van deze on
derdeden heeft daardoor, hoezeer in den spits
bogenstijl gebouwd, wel eenige overeenkomst 
met den bouwtrant der basiliken. De absis van 
dit noorderzijpand vormt dus als het ware 
een afzonderlijk koor; dit geheele gedeelte is 
rijker versierd en bestaat ook meer uit ge
mengde bouwstoffen. 

In latereu tijd heeft men venkruispand (tran
sept) aan dc noordzijde gebouwd. Het valt 

D. I. 

tien opmerkzameii beschouwer dadelijk in het 
oog, dat deze aanbouw niet overeenstemt met 
bet groote schip. In de eerste plaats zijn de zij
muren hooger opgetrokken, zoodat daaruit voor 
het oog eene storende onregelmatigheid voort
vloeit. Wel is waar, men heeft om het kruis 
aan te duiden, in het dak van het schip twee 
zijgevels aangebragt, waarop zelfs in vroegere 
dagen een torentje geplaatst was, doch dit ver
bindt evenwel deze beide deelen, wat het 
uitwendige aangaat, volstrekt niet. 

Misschien is deze verkeerde inrigting wel 
oorzaak van het zonderlinge besluit, om hier 
een plat dak, met lood gedekt, aan te bren
gen , daar men vreesde, dat het dak van 
tlit kruispantl [transept) het dak van het 
schip zoude te boven gaan. In de verschil
lende beschrijvingen vinden wij deze bijzon
derheid bepaaldelijk als eene navolging der 
Italiaansche bouwwijze aangevoerd. Wij ge-
looven , dat de schrijvers uit de 17e eeuw hier 
het oog hebben op de Italiaaiische bouwwijze 
der 16e en 17e eeuw, en wel van Palladio. 
Scamozzi en Vignola , en betwijfelen dit voor
geven, daar niets ons bewijst, dat dit kruis-
pand opzettelijk daartoe zoude aangelegd zijn. 
De spitsboog van het noordelijke portaal, ver
sterkt ons nog in ons gevoelen , en wij geloo-
vcn veeleer, dat bovengenoemde reden, ol' 
ook wel geldgebrek , oorzaak van deze zonder
linge bouwwijze geweest is. 

Op sommige plaatsen in Engeland, en on
der anderen ook te Lyon aan de kerk St. Ni-
zier, vintien wij deze bouwwijze, doch zij 
is dan iu het geheele gebouw volgehouden , 
en kan misschien hare oorzaak hebben in de 
Normandisch-Saraceensche gebouwen op Si
cilië of in de Moorschc gebouwen in Spanje. 

Dit kruispand (transept) is grootendcels van 
18 
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schouwen steen cn met sierlijke beeldhouw
werken verfraaid. Deze dragen echter reeds 
de kenmerken van ontaarding van stijl, 
cn bewijzen daardoor ook, dat dit in de la
tere tijdperken gebouwd is. Wij missen 
hier de balustrade met dc daarbij behoorende 
spitsen. Zij heeft waarschijnlijk in het oor
spronkelijke ontwerp bestaan. 

Het gemis hiervan veroorzaakt ccn onaange
naam gevoel cn wel vooral, omdat deze naakte 
horizontale lijn geheel in strijd is met het 
grondbeginsel van gebrokene lijnen, ccne hoofd
zaak bij den spitsbogenstijl. 

Men is voornemens geweest aan de zuid
zijde een dergelijk kruispand te bouwen. Dit 
is evenwel achterwege gebleven, en daardoor 
verkrijgt dit gebouw ccn zonderling cn onre
gelmatig aanzien. 

Aan dc oostzijde van dit (noordcr-) kruis
pand heeft men naast het zijpand nog eene 
kapel gebouwd. Deze is grootendeels van ge
houwen steen en heeft twee gevels aan de 
oostzijde cn de noordzijde , waarvan de laat
ste , nagenoeg voltooid, bijzonder fraai en van 
eenen vrij goeden stijl is. Deze kapel en het 
kruispand zijn verder, wat de beeldhouwer-
ken betreft, het merkwaardigste. 

In een bestek, wegens het herstellen van 
het uitgebrande houtwerk, na den zwaren 
brand van het jaar 1536 , vindt men eene opga
ve van de volgende maten betreffende het schip. 

„ I j c t cljoor io Innft 84 tiotcn / brJjnlbcn tic 

l)uij\il foijr be uiiimrëant 38 bocirn. £>ic 

acgterfierft/ ban bc tiioor ratten Coo»"./ i§ 

lanS 113 bacttu/ toijt 42 bnct/ Futiel mm of 

meer/ ban toïjir cn [ciicljtc." — 

Even als dit bij zoovele kerken plaats heeft, 
is ook de achterzijde (oostzijde dezer kerk) om 
ringd van een zonderling mengelmoes van 

huisjes, bergplaatsen cn hokken. Dit moge 
voor den kunstschilder somtijds eene aardige 
schets opleveren, in het oog van den bouw
kundige evenwel, is het altijd hinderlijk, en 
hoezeer hij ze in gedachten steeds afbreekt, 
of gerestaureerd, in overeenstemming met het 
kerkgebouw zoekt tc brengen, is het wel te 
vrcezen, dat het belang der kerkekassen dezen 
wensch nog lang onder de vrome wenschen 
zal rangschikken. 

Doch gaan wij van de beschrijving der 
kerk over tot die van den toren. 

Sommigen zijn van oordeel geweest, dat deze 
toren gebouwd is op dc grondvesten van 
eenen Romeinschcn toren aan den oever van 
dc Corbulos graft. Men heeft later trachten 
tc bewijzen, dat de gracht, tegenwoordig ge
naamd het Oude Delft, geenszins het kanaal van 
Corbulo is. Wordt daarenboven aan de grond
vesten van dezen toren zoogenaamden duifsteen 
(tufsteen) gevonden, zoo het is bewezen, dat dit 
met vele gebouwen van dien tijd plaats heeft, 
cn dat deze allen onmogelijk aan Romeinschcn 
oorsprong kunnen toegeschreven worden. 

Uit dc verschillende grootte der gebakken 
steencn, waarvan de toren gebouwd is, schijnt te 
blijken, dat deze van tijd tot tijd opgetrokken 
is. Zoo, bij voorbeeld, zijn de stecnen van het 
onderste gedeelte drie maal grooter, dan die van 
het bovenste. Het zijn naar alle waarschijnlijk
heid dc Delftsche moppen, welke men in vroege
re dagen aldaar van buitengewone grootte bakte. 

De toren heeft ccn zwaar voorkomen en be
hoort voorzeker niet tot hetgeen men in den 
spitsbogenstijl élégant of sierlijk kan noemen. 
Dit is mede een bewijs, dat hij behoort tot den 
eersten tijd, toen de spitsbogenstijl alhier werd 
ingevoerd. 

Even als dit bij de meeste torens in ons land 

het geval is, zoo zijn ook hier nationale 
bouwstoffen aangewend , en tot aan den om
gang ziet men ccne regt opgaande massa van 
gebakken steen, welke door de hand des tijds 
met ccne eigenaardige kleur bekleed is. 

Volgens het gebruik is hij geplaatst aan de 
westzijde cn vóór het schip van dc kerk, 
terwijl aan wederzijde de zijpanden vrij ge-
bicven zijn. 

Tot aan den omgang is deze toren in drie 
afdeclingeii verdeeld. Aan elke zijde zijn aan 
dc hoeken twee beeren (contreforts) aange
bragt. De onderste afdeeling is het hoogste, 
dan volgt de middelste cn vervolgens de bo
venste. Het voetstuk (socle) is grootendeels 
verborgen door ccn klein portaal van gehou
wen steen, dat waarschijnlijk in lateren tijd ge
bouwd is. In dc twee onderste afdeclingcn be
vinden zich aan elke zijde twee nissen met 
spitsbogen, waarin een ornament een toegc-
mctscld raam voorstelt. Dc twee nissen iu de bo
venste afdeeling van elke zijde zijn open en ma
ken de bomgaten uit. Zij zijn voorzien van hou
ten klankborden, waarschijnlijk, volgens het ge
bruik, tot beveiliging tegenden regen aangebragt. 

Wat het inwendige betreft, maken deze 
drie afdeclingcn even zoo vele verdiepingen uit. 
Dc onderste verdieping, gelijkvloers, tot welke 
men door het portaal ingaat en welke naar het 
schip van de kerk leidt, heeft een steencn ge
welf. De tweede heette vroeger de luizolder 
omdat men aldaar weleer dc klokken door 
middel van repen (touwen) in beweging bragt. 
Deze heeft eenen stecnen vloer. Vervolgenskomt 
men op eenen houten zolder, zijnde dc derde 
verdieping, alwaar dc grootc klokken hangen, 
welke tegenwoordig aldaar door middel van 
treden in beweging kunnen gebragt worden. 

Dc grootste van deze klokken is zeer merk

waardig en weegt, toornen zegt, 18000 pond. 
Zij kan aan gene zijde van de Maas, cn op 
ruim drie uren afstands, gehoord worden. Zij 
werd bij plegtigc gelegenheden geluid, cn, zoo 
wij ons niet vergissen , in den laatsten tijd uit 
voorzorg tot stilzwijgen gedoemd, waaruit zij 
voor korten tijd bij het overlijden van Hare Maje
steit, Koningin WILHELMINA, ontwaakte. 

Hoezeer wij ons inet deze opgave moeten 
vergenoegen, kunnen wij echter de verzekering 
geven, dat deze klok een reusachtig gevaarte is. 

Volgens deze zelfde opgave is het opschrift 
in het latijn cn in het Nederduitsch met ccne 
kleine afscheiding in twee randen om de klok 
geplaatst cn luidt aldus: 

Sacro sanclae individuae Trinitati, uni 
soli Deo vero, vivo S. 

£>ccfc rlocfi \§ gegooren ter teren bc£ IpiQ--
foairbiglje ricboubirljeiit?/ teug JPanracljticlj 

nnberfeljejibcn <6obtljeii$; boer HEINDRICK 

VAK TRIER, m 't jaar on§ keeren/ XVcLXX. 
ïierenmeegter? lucefenbc SASBOUT CORKELIS-

SOEN, PIETER VAN OPMEER, JAN SASBOUTSOEN, 

eubc LAMBRECHT MICHIELSOEN. 

»Boveuaan in de eerste cirkel komen 24 
paar onbekende troniën. Men heeft zeer veel 
werks, om dit schrift te lezen, doordien de 
cirkels, waarin hetzelve staat, niet duidelijk 
onderscheiden, waar hetzelve begint en ein
digt. In het midden van dc klok staan nog 
4 troniën, en alle vier eveneens. Onder de
zelve staan aan de eene zijde nog deze woorden:" 

Ut(i)litati et ornamenlo. 
De gieter van deze klok, Meester HENDRIK 

V A N TRIER, is dezelfde, die in de jaren 1573 
en 1574 vele klokken in Noord-Holland tot 
geschut vergoten heeft, dat tegen dc Span
jaarden gebruikt werd (*) 

(*) Zie Lr. Lose, Reform, van Amst., nag. 544 , 545. 
18* 
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Wij hebben deze klok niet naauwkeurig 
genoeg kunnen bezien, om ons, vooral wat 
de bewuste troniën aangaat, tc kunnen over
tuigen. 

Beschouwen wij nu verder den toren uit
wendig , dan zien wij aan den omgang, aan 
eiken hoek , eene spits of een torentje. Deze to
rentjes zijn in zeker opzigt in verband met 
de beereu (contreforts) gebragt, en steunen als 
het ware op dezelve. Zij zijn achthoekig, cn 
voor een gedeelte regtopgaandc. Elk vlak 
heeft een kijkgat. Het bovenste gedeelte is 
in eenen pyramidalen vorm cn van gehouwen 
steen. Elke spits is voorzien van een appel 
en een kruis 

Tusschen deze vier hoektorentjes verheft 
zich, op nagenoeg het dubbel van derzelver 
hoogte, de groote achthoekige spits, welke mede 
geheel van gehouwen steen vervaardigd, en 
voorzien is van een appel en kruis benevens 
een weerhaan. Op de helft van deze groote 
spits is een trans of omgang, welks balustra
de eenvoudig, doch sierlijk, gehouwen is, en 
den achthoek als eene kroon omvat. Deze 
versiering is zeer doelmatig aangebragt, en 
doet ccne goede werking. Teregt hebben 
vroegere schrijvers dit fraai gevonden. 

Van dezen trans af tot aan den (vierkanten) 
omgang is deze spits voor het inwateren met 
planken bedekt, en deze zijn weder voorzien 
van leijen. De bovenste helft is vrij. In deze 
is, halverwege genoemden trans cn den appel, 
aan elke achthoekszijde een voorover hangend 
dakvenster aangebragt. Deze versiering is zeer 
eigenaardig en zal waarschijnlijk aanleiding ge
geven hebben tot eene dergelijke inrigting aan 
den fraai jen toren van de Nieuwe kerk aldaar. 
Wij hebben dit steeds als zeer vindingrijk be
schouwd, en deze krans van voorover hangen

de dakvensters herinnerde ons steeds, vooral, 
zoo als zulks aan den toren van de Nieuwe 
kerk is aangebragt, onwillekeurig aan de co~ 
lumna rostrnta, die dc Romeinen, ter eere 
van DUILIÜS, voor zijnen inet roem bevochten 
scheepstrijd oprigttcn. 

Volgens de oude afbeeldingen zijn de af
scheidingen tusschen deze achthockszijden, 
vroeger versierd geweest met distels. Dit geeft, 
zoo als van zelf spreekt, in overeenstemming 
met den bouwstijl een beter aanzien, cn het 
is niet zonder grond te veronderstellen, dat de 
kleine spitsen op eene dergelijke wijze versierd 
zijn geweest. 

Tusschen deze vier spitsen zijn in lateren tijd 
vier wijzerplaten aangebragt. Men leest op de 
achterzijde van den zuidwijzcr het volgend 
versje: 

Slïg men 1605 geeft jjcrtït / 

23en iCB.flcflcIr/ 

Cot bicn^t ban tien Burger/ 

7Q§ men 5ien Ban/ 

ben ÏJabtnmeegter 

Cerrit Heerman. 

Deze wijzerplaten zweven als het ware op 
eene zonderlinge wijze tusschen de kleine spit
sen, want het ornament, waarop zij rusten, 
bestaande uit twee leeuwen. die het wapen 
van Delft vasthouden, is iu verhouding zeer ge
ring. Aan beide zijden zijn zij mede door een 
ornament aan de nevensgaande spitsen beves
tigd en boven op staat ccne pyramide in wel
ker basis, hoezeer bijnaonzigtbaar, het wapen 
van Holland geplaatst is. 

Van deze stuksgewijze beschrijving van den 
toren overgaande tot eene beschouwing van 
het geheel, moeten wij bekennen, dat dc a l . 
gemcene vorm wel cenigzins zwaar of lomp 

is te noemen. Het is te vooronderstellen, dat 
men, te rekenen naar het kolossale van het 
onderste gedeelte, het voornemen heeft gehad, 
den toren hoogcr op te trekken. In allen ge
val , hoe dit ook zijn moge, men kan, van dc an
dere zijde beschouwd, eene zekere grootschheid 
aan deuzclven niet ontzeggen. Waren dc on
derdeden beter in den geest van den meer 
ontwikkelden spitsbogenstijl versierd, dan 
zoude dit zeker veel tot ecu fraaijcr voorko
men bijgedragen hebben, want de naakte lij
nen der beeren (contreforts) cn spitsen heb
ben iets onbehagelijks. 

Wat de ordonnantie der groote spits met 
derzelver vier trawanten aangaat, deze is hoogst 
oorspronkelijk en vergoedt cenigzins, wat aan 
het andere ontbreekt; zij is ten minste in ons 
land zoo ver wij weten eenig te noemen. Aan 
den S/e/rtn«s-torcn te Weenen, aan den toren 
te Freyburg, aan de ontworpen torens van 
den Dom te Keulen, enz. zien wij denzelfden 
siielrijzciidcn pyramidalen achthoek, alleen met 
dit onderscheid , dat de keurigste versieringstijl 
aldaar dit geheel als een fijn kantwerk doet 
voorkomen, terwijl aan den Delftschen toren 
enkel de vorm daar is. 

Ware de toren later voltooid, dan zoude dit 
voorzeker anders geworden zijn, en zelfs nu 
nog zoude de mogelijkheid bestaan, door het 
doelmatig versieten der eenvoudige construc
tie en vooral der torentjes en beeren, een 
goed geheel daar te stellen. 

Wij herhalen hier, dat men, even als elders 
in ons Vaderland, het onderste gedeelte ge
bouwd heeft uit nationale bouwstoffen. In 
plaats van op dit kolossale pedestal, even 
als bij andere torens het geval is, van gehou
wen steen, ccne achthoekige lantaren te bou
wen, is men (denkelijk om het zakken) ge

noodzaakt geweest, de werkzaamheden testa
ken. Men heeft het werk evenwel willen be-
kroonen , cn daarom heeft inen misschien geen 
gevaar gezien, om ccne achthoekige spits op 
dit vierkante voetstuk te plaatsen. 

Het valt echter dadelijk in het oog, dat, hoe 
fraai het breken der lijnen hierdoor is, de uit
stekende hoeken, op deze wijze, tamelijk 
naakt voorkomen. Men is dus natuurlijker 
wijze van zelf op het denkbeeld moeten ko
men, dit gebrek weg te nemen, door het 
plaatsen van spitsen of torentjes in verband 
met het geheel. 

Meest overal, waar men eene achthoekige 
lantaren op een vierkant voetstuk geplaatst 
heeft, is men hiertoe moeten overgaan. Men 
zie, bij voorbeeld, de sierlijke wenteltrappen 
van den toren te Straatsburg, benevens den 
toren van Antwerpen. Aan den toren van de 
Nieuwe kerk tc Delft ziet men, hoezeer inliet 
klein , hetzelfde, cn dit maakt een voortreffe
lijk effect. 

Daarenboven overschrijden deze torentjes 
eenigermate de zuivere buitenlijn van den to
ren met substractie van tie beeren. Dit is me
de een eigenaardig verschijnsel, want zij krijgen 
hierdoor,op zich zelve beschouwd, de gedaante 
van de wacht- of hangtoreutjes (poivrières) 
van eenen zwaren kasteel toren (donjon). 

De oorsprong hiervan is mede zeer goed na 
te gaan, daar het bekend is, dat in Enge
land het fortificatie sijstema der midden-ecu
wen eeneil zekeren invloed gehad heeft op de 
kerktorens, van welke eenige zonder spits ge
bouwd , en aan de hoeken der balustrade met 
dergelijke torentjes versierd zijn. 

Wij hebben ons gevoelen hieromtrent ge
uit, omdat wij onder anderen in de stedebeschrij
ving van Delft lazen . dat eenige liefhebbers , 
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waaronder <lc bekende oudheidkundige S. 
VAN LEEUWEN , (*) deze vier torentjes wilden 
aangomerkt hebben als een teeken van aan
zien. VAN LEEUWEN wil zelfs deze onderschei» 
ding op Gathcdralc (?) kerken toepassen. Te 
regt wordt hem dan ook voorgehouden, dat Ca-
thcdrale kerken Bisschoppelijke kerken zijn, 
en dat dit dus hier niet van toepassing is. 
Anderen schrijven deze vier torentjes toe aan 
dc reden, dat de oude of Hippolituskerk even 
als dc Nieuwe of Ursula-kerk, cene parochie 
of moederkerk was. 

Wij hebben nergens een voldingend bewijs 
voor deze stelling gevonden, maar zijn even
wel niet genoeg omtrent alle zinnebeelden der 
godsdienst van die dagen ingewijd, om zulks 
geheel ter zijde te stellen. Wij voor ons ge-
looven, dat de vereischten der bouwkunst hier 
de hoofdrol gespeeld hebben cn enkel de 
oorzaak van deze onderscheiding zijn. 

Tot ons leedwezen zijn wij niet in het be
zit der verschillende maten van dezen to
ren , cn kunnen dus voor het oogenblik «laar-
van evenmin als van de helling iets opge
ven. 

Dat deze helling niet gering is, blijkt bij 
den eersten oogopslag, en men behoeft zich 
slechts op het oude Delft te plaatsen, om zich 
hiervan tc overtuigen. 

Men heeft wel eens meer «le gewoonte, om 
le zeggen: «dal er niets nieuws oniler «Ie zon 
is," en dit gezegde kan men ook gerust op 
deze zaak toepassen. Het is voorzeker dc 
eerste keer niet, dat wij over dezen toren na
dachten of spraken, maar dit kan hoogstens 
10 jaren geleden zijn. Neen wij willen eer
der ecu oud nieuws van donderde jaren her
waarts opdisschen, cn dengenen, wicn zulks 

(') Zie Balav. illust. pag. II. 

onbekend mogt zijn, medcdcclcn • dat reeds 
de vreedzame malers van het St. Aagtcn-
kloostcr zoodanig bcvrcestl waren voor dit drei
gende zwaard van Damocles, dat zij met de 
kerkmeesters van de Oude kerk ccn ver
drag aangingen, om een gedeelte van den to
ren tc doen afnemen, »doordien het kloos
ter zeer «ligt (aan de overzijtle van het Oude 
Delft) onder denzelven lag, cn het gevaarte 
derwaarts scheen over te hellen , ten uiterste 
beducht zijnde , dat door eenen dcrgelijkcn val 
het klooster mogt vernield worden." Kwade 
tongen zeggen zelfs , dat dc goede eerwaarde 
prior van het voornoemd gesticht zijn ge
woon slaapvertrek, ofschoon midden in het 
klooster, om deze redenen verlaten cn zich 
geheel achter aan den wal begeven had, ten 
einde een zoo dreigend ongeluk tc ontwijken. 
Sommige lieden in de vorige eeuw beweer
den, dat als toen nog eenigc burgers in be
zit van genoemd verdrag waren. 

Dit klooster nu is in het begin van den 
tachtigjarigon oorlog aan de vrome zusters 
ontnomen. Prins WILLEM van Oranje huis
vestte meestentijds aldaar, en is daar ter plaatse, 
zoo als bekend is, door de handen eens moor
denaars omgekomen. Men kan dus dit ver
drag niet veel later, dan de helft der 16 eeuw 
stellen, zoodat daaruit blijkt, dat men dus 
ruim 280 jaren over het afbreken van dezen 
toren beraadslaagd heeft. Voorwaar lang ge
noeg! ! 

Ter geruststelling van deze vrees hebben 
ccnigcu beweerd, dat dc bouwmeester met 
opzet aldus gebouwd had. B L E I S W M K (*) voert 
op gezag van eenen kundigen bouwmeester 
het voorbeeld aan van den toren tc Bolog
na , genaamd la Garisenda. Wij vinden, 

(*) Zie beschrijving van Delft, pag. 137, 138-

139 

dat dezen toren 9 voet overhelt op eene 
hoogte van 140 voeten. De toren van Pisa, 
als dc meest bekende, komt natuurlijker wijze 
hierbij veelal ter sprake. Het is zeker, dat 
deze in het jaar 1174 door WILHELM VON INS-

B R U C K , ccn Duitschcr en «loor BONANNO, een 
Italiaan, gebouwd is. De mogelijkheid bestond 
dus, hier eene nav«>lging daar te stellen. Hoezeer 
men wil, dat de grondvesten van den toren van 
Pisa, welks overhelling 12 voet op cene hoogte 
van 142 bedraagt, bij het begin van «len bouw 
gezakt zijn, zoo is men evenwel van oordeel, 
dat dc venlere voltooijing opzettelijk, met be
trekking tot dc scheve rigting, heeft plaats ge
had. Ook komen meerdere torens van dezen 
tijd in Italië voor, op dezelfde wijze gebouwd, 
en daar men met reden niet kan vooronder
stellen , dat dc bouwmeesters van denzelven, 
allen geheel onkundig in het leggen der fon
damenten zouden geweest zijn, zoo is men 
dienaangaande eenigzins in het onzekere. 

Wij voor ons vermeenen dezen opzettelijk 
scheven bouw te moeten betwijfelen; tot nog 
toe hebben wij in den spitsbogenstijl daarvan 
geen voorbeeld gezien; evenwel mogen wij, 
om boven door ons aangevoerde reden, geen be
slissend oordeel vellen, te meer, daar dus op 
zijn minst deze overhelling reeds ruim twee 
en eene halve eeuw bestaan heeft. 

Wat nu het afbreken van dezen toren be
treft , zoo laten wij het oordeel over de nood
zakelijkheid daarvan ten volle aan bekwa
me architecten over. Zulks te beoordeelen 
valt niet in onzen werkkring. Het spreekt 
van zelf, dat wij gaarne dit gebouw behou
den zagen, niemand zal daaraan twijfelen-; 
maar indien het bewezen is, dat er inderdaad 
gevaar voor cene instorting bestaat en dat tot 
herstelling, door middel van cene vijzeling 

of anderzins , geene mogelijkheid is, ol dat 
dc aanmerkelijke som, die zulks waarschijn
lijk kosten zoude of door de stad, of door 
provincie, of door het Rijk niet kan worden 
bijgedragen, dan moeten wij , hoezeer met 
leedwezen, tot behoud van ecnige menschen-
levcns, dezen maatregel van voorzorg voorstaan; 
want niet alleen dat de passagie, zoo als men 
dit noemt, aldaar zeer «Iruk is, maar ook 
het gewezen St. Aagtenklooster, dat «loor eenen 
zonderlingen loop der omstandigheden, in plaats 
van «le vreedzame nonnen of de hofhouding 
van Prins Willem, tegenwoordig aan het gar
nizoen ten verblijf verstrekt, is aan een zeker 
verderf blootgesteld. 

Wij zijn niet bekend met «Ie waarnemingen , 
«lie hieromtrent gedaan zijn. Daar deze toren 
voorover helt, zoo is het hier een voornaam 
punt, of de afwijking met rassche schreden 
voortgaat. 

In de eerste plaats veronderstellen wij, «lat 
een naauwgezet onderzoek bewijzen moet, dat 
«leze toren, die niet, even als die van Pisa, 
op zich zelven staat, inderdaad van de kerk 
afgeweken en bijgevolg gezakt is. 

In de tweede plaats doet eene vergelijkende 
schaal, betreffende «len duur van tijd en de hoe
veelheid «Ier afwijking veel af. 

Wij herinneren hierbij het instorten van den 
toren van de St, Pieterskerk te Leiden. Deze 
toren, hoog 384 voet (Rijnl.), was volgens 
opgave omtrent 300 jaar oud, en stortte op 
den 5 Maart 1512 tot op eene hoogte van om
trent 9 roeden in, viel, zoo het schijnt, naar 
dc kerkzijtlc en rigttc, verwonderlijk genoeg, 
gecne buitengewoon groote schade aan. Ten 
blijkc daarvan strekt het orgel, dat bijna niet 
beschadigd werd. 

De Utrechtsche Bisschop FKEDEKIK VAN BA-
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DEN (1496—1518) heeft, om het geven van bij- dadighedcn afkeuren , welke bij staalsoinweu-
dragen tot weder opbouw aan te moedigen, aan telingen plaats hebben. De staatkundige par-
dc gevers vergund, om in de Vasten tot Palmzon- tijen maken, om tot hun doel te geraken, 
dag toe zuivel te gebruiken. Uit den brief dd. 10 helaas, te dikwijls een verderfelijk gebruik van 
Febr. 1513 (*) blijkt, dat de toren hijna geheel hunnen invloed op het gepeupel, dat, door geld 
ofvoorhetgrootstegedeeltegescheurdenbouw- en ijdele beloften aangehitst en aan het hol-
vallig is geweest, en ter oorzake van deszclfs len gebragt, de schromclijkste ongeregcldhe-
ouderdom enz. is ingestort. Eene verzakking den begaat en niet zelden de personen en 
heeft dus niet bestaan. eigendommen van vriend cn vijand aanrandt. 

Dat men overigens meermalen hier te lande Dat zulke geweldenarijen, gepaard met eenen 
door vijzeling torens regt gesteld heeft, is ten top gevoerden godsdiensthaat, bij het he
in onze geschiedenis geene nieuwe zaak. Tot gin van den tachtigjarigen oorlog nadeelig op 
een voorbeeld daarvan kan onder anderen de dc kerkelijke eigendommen moesten terug-
Montalbaans toren te Amsterdam dienen, (f) werken, spreekt van zelf, en het is dan ook 

Hoewel wij de bijzonderheden omtrent de- wel degelijk aan deze verderfelijke oorzaak 
zen toren nu afgehandeld hebben, zij het ons toe te schrijven, dat dc werken van onze 
evenwel veroorloofd, nog een oogenblik te oude meesters, die de kerken opluisterden, 
verwijlen bij de versiering van het innerlijke verdwenen zijn, zonder sporen na te laten; en 
der kerk. dat w j j verstoken zijn van eene menigte 

Wij moeten steeds de duisternis betreuren, merkwaardige voortbrengsels der schilder- en 
welke over de vaderlandsche schilderkunst beeldhouwkunst der 15e en 16e eeuw. 
van de 15e cn 16e eeuw verspreid is. Wij vin- Volgens de geschiedkundige overleveringen 
den in CAREL VAN MANDER eene geheele reeks was de Oude kerk ruim voorzien van altaren 
van Noord-Nederlandschekunstschilders, welke en kostbaarheden. Wij lezen onder anderen: 
begint met ALBERT VAN OUWATER , navolger «Behalve het veelvuldig zilverwerk en ccne 
van JAN V A N E Y C K , die omstreeks de helft van geheele reeks van kerksieraden, pronkte deze 
dc 15e eeuw geleefd heeft. Wij moetende kerk daarenboven voornamelijk met overprach 
beschrijving van hunne werken meestal op tigc altaren, uitnemend kunstige schilderijen 
goed geloof aannemen en van hetgeen daarvan en tafcrcelcn , kostelijk geschilderde glazen , 
nog bestaat, mecrendccls aan het buitenland welluidende orgels, en vele andere zaken, 
inlichting vragen. die tot uitwendige pracht cn luister strekten, 

Vraagt men naar dc oorzaak hiervan, het doch meestal door den beeldenstorm geschon-
antwoord is spoedig gereed. Het is de beruchte den en vernield zijn." 
beeldenstorm uit de tijden der reformatie. Er was aldaar een beeld van de zoogenaam-

Van ccn verlicht cn onpartijdig standpunt de Lieve vrouwe van Jesse. De vermaard-
uitgaande . kan men niet genoeg dc geweld- hcid hiervan is eerder toe te schrijven aau 

(*) Zie RhijnlanuVhe Oudheden, pag. 15. enz. n c l v e fbazcnd getal van mirakelen, en aan 
(") lie WAOIMAAB bcschr. van Amsterdam deel 2 , dc kostbare klcedingstukken dan aan dc kunst-

PaS- 5r>- waarde. 
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De grootc brand van 1536deed veelte gronde 
«•aan, maar de toenemende bloei van het land, 
cn vooral van de schoone kunsten, was oor
zaak , dat dit verlies spoedig hersteld werd. 

Wij vinden, dat deze kerk prijkte met «kost-
barc outerstukken" van JAN V A N SCHOREL 

(1495—1562), scholier van JAN MABUSE(*), 

van MAARTEN V A N HEEMSKERCK (1498—1574) 
boezemvriend van den vermaarden CORNELIS 

MÜSIUS , prior van het St. Aagten-Uoosier (f) 
en van A. BLOCKLANDT (1532—1583) (§). Deze 
zijn op den 24stcn Augustus 1566 met den eer
sten beeldenstorm vernield. Men zegt, dat eenige 
overblijfsels op het stadhuis geborgen zijn. 
Tot nu toe zijn wij niet in dc gelegenheid ge
weest, ons hiervan te overtuigen. 

Van het hoofdaltaar was niets dan een 
onaanzienlijke romp overgebleven. Toen de 
rust weder eenigzins hersteld was, werd het
zelve ter herstelling aanbesteed aan den «kon-
»stigen bouwmeester WILLEM DANIELSZ. V A N 

«TETTERODE te Delft, zijnde deze konstenaar 
«zeer vermaard, uithoofde van zijne voortreffe
l i jke werkstukken, welke hij alvorens binnen 
»Romc vervaardigd had. De stecnen tot dit 
«werkstuk gebezigd, waren van jaspis, albast, 
«zwart irarmer, toetssteen cn ranstccn; allen 
«glad cn gaaf gewerkt. Onder anderen waren 
«daaraan bedongen, twee pilaren, ieder 13 
«voeten lang, en uit één stuk, zoodat er 
«voorwaar nimmer diergelijken van kostclijk-
«heid in ons vaderland gezien waren, waar-
»om dit werkelijk meermalen door de kundigste 
«konstcnaars, welke alleen daarom uit vreemde 
«landen herwaarts kwamen met de uiterste ver-
«wondcriug is beschouwd geworden." 

(*) Zie CAREL VAN MANDER , Leven der D. Ncderl. 

en Honghd. achilders. Ilaerlcm , .1604, pag. 234. 
(+) ld. pag. 244. ($) ld. pag. 254. 

D. I. 

Dit wordt mede bevestigd door (JCICCAK-

DYN (*). 

Voorts heeft in het hooge koor nog een al
taar gestaan. Hetzelve was van albast, en ver
sierd met dc afbeeldsels der twaalf Apostelen, 
mede van albast. Of men hier voor albast, 
aau marmer moet denken, is misschien niet 
ongegrond , doch evenwel onzeker. 

Eene bijzonderheid omtrent dit altaar is het 
zeggen , dat, tijdens dc beeldenstorm op boven-
genoemden datum, prins WILLEM van Oranje, 
uit een venster van St. Aagten liggende, eenen 
dienaar zond, om het beschadigen van genoemd 
altaar en van de beelden te beletten, en dat 
hij hetzelve later aan den graaf van ZWARTSEN-

Bl/RG , in Duitse hl and bijgenaamd de Evangeli
sche , ten geschenke vereerde. Men w i l , dat de 
twaalf beelden later in de (Munster) kerk te 
Straatsburg gezien werden. 

Deze omstandigheid is niet onbelangrijk, 
daar zij ons doet zien, dat de prins in de kunst
waarde van dit altaar eenig belang gesteld heeft. 
Het w are te w cuschen, dat zulks met het hoofd
altaar eveneens het geval ware geweest, te meer, 
daar toch louter het zenden van eenen dienaar 
hier toereikende schijnt geweest te zijn. Wij 
moeten hierbij betreuren, dat eerstgenoemd 
gedenktecken, aau welks belangrijkheid men, 
daar het ten geschenke vereerd werd, niet 
kan twijfelen, op eene wijze, die wel eenig
zins naar willekeur zweemt, aan de kerk, en 
bijgevolg aau den lande, ten behoeve van eenen 
uitheemschen graaf, vervreemd is geworden, 
zoodat men genoodzaakt werd dc overblijfsel-, 
daarvan te Straatsburg te zoeken. 

Wij zijn niet rijk in het bezit van dergelijke 
werken, cn het is voor de kunst en de weten-

(*) Zie Edit. 1012, pag. 205, in de Fransche veria-
ling, pag. 253. 
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schap nadeelig te noemen, dat oudheden aan 
hunne oorspronkelijke bestemming ontnomen, 
cn niet zelden buitenslands vervoerd worden. 
Dat de vreemdelingen op publieke verkoopin-
gen door geld zich daarvan meester maken, 
is eene onaangename doch niet tc voorkomene 
zaak; maar dat voorname personen of regerin
gen zulke voorwerpen goedsmoeds wegschen
ken , is niet zeer tc billijken. 

Een klein voorbeeld hiervan is dc wijze, 
waarop de leden van de Raadkamer van Nij
megen in Julij 1660 aan graaf Jon AN MAUHITS 

van Nassau, stadhouder van het Hertogdom 
Kleef', vereerden »zekere cn verscheidene 
»grootc steenen (?), liggende buiten dc Hescb 
»poort in dc Gasthuisweidc" aldaar. (*) 

Ook bij den geleerden VAN WIJN vinden wij 
het volgende vermeld: 

«Bit doet mij denken, hoe men te Leiden, 
»in het jaar 1503, aan Keizer MAXIMILIAAN, 

«zich toen aldaar bevindende, dc zcldzaamhe-
»den schonk, die weleer in den grond van het 
»slot Roomburg, nabij die stad waren opgegra
ven." (f) 

Om als het ware de kerk tc Delft het verlies 
van de bovengenoemde voortbrengsels der 
beeldhouwkunst te vergoeden, heeft men in de 
17e eeuw alhier de gedenkteckens opgerigt 
voor PIETERS PIETERSZ HEYN , voor MAKTEN 

HARPERTZ TROMP en voor ELISABETH , echtge
noot van den kolonel MORGAN cn dochter van 
den bekenden PHILIPS VAN MARNIX , heer van 
St. Aldegonde. 

Wat de «heerlijke en konstig geschilderde 
glazen" aanbelangt, zoo zijn degenen, die aan 

(*) Zie Jon. In de Betome, Iets betreueiide de gevon
dene oudheden op de Wisseling, Lennepe kamer enz. 
Nijmegen 1802, pag. 22 enz. 
[(•}•) Zie VAN Minus, Beschrijving van Leiden pag. (>. 

den zwaren brand cn aan de beeldstormerij 
ontsnapten, op den 13den October van het jaar 
1654 door het springen van het kruidmagazijn 
geheel vernield. 

Onder deze roemde men bijzonder het groote 
glas in het kruispand aan dc noordzijde , in den 
jare 1563 door den «gadcloozcn" glasschilder, 
meester WILLEM WILLEMSZ TTBOUT geschil
derd. In de onderste helft van dit glas ston
den de beeldteuissen van koning PHILIPS I I , 
benevens zijne gemalin ELIZABETH VAN VALOIS , 

dochter van HENDRIK I I , koning van Frank
rijk. In het bovenste gedeelte was de geschie
denis van dc wijzen uit het Oosten afgebeeld. 
Deze afbeelding was, volgens dc opgave, «vol 
»werk en beelden, zoo voortreffelijk getcekend, 
»van een zoo uitmuntend coloriet, en zoo wel 
«geordonneerd, dat dit geheele glas voor het 
«beste in de Nederlanden gehouden werd." Het 
schijnt, dat koning PHILIPS daartoe eenige pen
ningen vereerd heeft, en dat hetzelve daarom 
het Koninklijke glas genoemd werd. 

Ook wordt nog geroemd ccn glas door de 
hoogheemraden van Del/sland geschonken, cn 
door de hand van LAURENS VAN KOOT vervaardigd. 
Het onderste gedeelte vertoonde hunne per
sonen in vol harnas afgebeeld en ziende naar 
de opstanding van Christus, aan dc zuidzijde 
voorgesteld. Het bovenste gedeelte stelde Mo-
ZES voor, met zijnen staf uit de rots te Ho-
reb water doende tc voorschijn komen. 

Meerdere bijzonderheden van minder aan
belang voor de bouwkunst, kan men vinden 
in RADEMAKERS Kabinet van Nederlandschc en 
Klecfsche oudheden, AvasX. 1792 , 3e deel, 
pag. 325. 

V(an) R(ijn), Oudheden van Delft cn Delfs-
tand. Leiden 1720, pag. 4 en voornamelijk 

in de verbeterde en vermeerderde uitgave van 
BLEISWTK'S Beschrijving der stad Deljt, uitge
geven door BOITET. Delft 1729, pag. 135. 
Van den toren bestaat, hoezeer eenigzins 
te zwaar, eene vrij juiste afbeelding; de kerk 
echter is zeer onvolkomen. 

Wij gevoelen ons vcrpligt, liet volgende als 
naschrift hier bij te voegen en dat wel tot op
heldering van de door ons gebruikte bouwkun
dige benamingen. 

Teregt zegt de voor de wettenschappen, he
laas ! te vroeg gestorven professor C. J. C. REU-
VENS , (*) dat wij gecne vadcrlandsche geschie
denis der bouwkunst bezitten. Vreemdelingen (!) 
hebben reeds getracht deze gaping aan te vul
len. Hunne pogingen moeten altijd onvol
komen zijn, daar zij niet in het bezit van die 
plaatselijke kennis, of van die bronnen zijn, 
die ten minste over onze oude gebouwen nog 
eenig licht verspreiden. 

De bouwkundige litteratuur is een veld, dat 
bij ons schaars beploegd wordt. Dc praktische 
werken zijn nog het meest aanwezig j de thcore-
tisch-aesthetische daarentegen veel minder. 

Dc architect is vcrpligt, zich met dc ta
len van onze naburen gemeenzaam te ma
ken, ten einde zich te kunnen vormen vol
gens dc voortreffelijke werken, die Duitse lil and, 
Frankrijk en Engeland bezitten. 

Wat nu den zoogenaamden klassieken bouw
stijl aangaat, men heeft gepoogd hier tc lande de 
werken van SEKLIO, VIGNOLA, SCAMOZZI, enz. 
te vertalen cn men is, vooral met opzigt tot 
VIGNOLA, genoodzaakt geweest dc bouwkundige 
termen, hoezeer dikwijls in half franseh ge
waad in het Hollandseh over te brengen, cn 

(*) Zie Redevoering over het verband der Archaeologie 
met de hedendaagsche kunsten, Amst., 182?. 

deze terminologie heeft door verloop van tijd 
kracht van wet verkregen. 

Bouwkundige werken in het Nedcrduitsch, 
over de vadcrlandsche bouwkunst der midden
eeuwen, bestaan daarentegen, naar ons weten , 
niet. 

De architecten , door de vooruitgaande ver
lichting genoodzaakt, zich inet dc kennis van 
den genoemden bouwstijl eenigzins gemeenzaam 
te maken, moeten hun onderwijs zoeken in Duit-
sche, Fransche eu Engelsche werken, die, ge
lukkig genoeg, tegenwoordig in tamelijk aan
tal aanwezig zijn, eu waarin, bijzonder bij de 
eersten, eene grondige kennis wordt ten toon 
gespreid. 

Het gevolg van dezen staat van zaken is, 
dat een architect zich dezen bouwstijl (wij be
doelen hier vooral den spitsbogenstijl) volko
men kan eigen gemaakt hebben, doch niet
temin, zoodra hij zijne gedachten dienaan
gaande op het papier wil brengen, stuiten 
moet op de terminologie, daar hij, ofschoon 
deze volkomen iu het Duitsch of F ranse li ma g-
tig zijnde, daarvoor geene goede woorden in 
zijne moedertaal weet te vinden. 

Deze moeijelijkheid was meermalen het on
derwerp van onze gesprekken met bekwame 
architecten. Het spreekt van zelf, dat het 
hier nietblootelijk eene blinde vertaling geldt; 
neen! wij gelooven, dat de eenigste weg, om 
nog eenigc oorspronkelijke termen te vinden, 
gelegen is in het vlijtig doorzoeken der bouw
kundige beschrijvingen, voorkomende in de 
verschillende stedebeschrijviugen enz. 

Bij onze studicn zijn wij dezer behoefte steeds 
indachtig geweest, en het is daarom. dut wij 
met opzet reeds gebruik van dergelijke oor
spronkelijke benamingen gemaakt hebben; wij 
zullen hierna derzelver verdediging laten volgen 
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Het heeft geen betoog noodig, dat dc spits
bogenstijl niet aan dc Gothcn kan worden toe
geschreven. Het tegendeel is genoegzaam be
wezen. De Italianen noemden dien alzoo in hun 
vooroordeel, want in hun oog was Gothisch 
even goed , als het barbaarsch bij de Grieken. 
Om nu evenwel dadelijk het gevoelen van dc 
Duitschcrs aan te nemen, die beweren, dat 
de spitsbogenstijl in Duitschland het zuiverste 
is ontwikkeld en daarom Gennaanschen stijl 
moet genoemd worden, komt ons een weinig 
voorbarig voor. Wij keuren het woord Go
thisch af, omdat daardoor eene geschiedkundi
ge verwarring ontstaat en geven de voorkeur 
aan het woord Spitsbogen-stijl, mede aan dc 
Duitschc taal ontleend, omdat volgens ons ge
voelen , de geheele bouwstijl met deze enkele 
benaming volkomen en uitmuntend aangeduid 
wordt. Is niet dc puntboog het beginsel, waar -
op deze bouwtrant berust ? — 

Het woord schip voor het middelste ruim 
eener kerk wordt overal gevonden, en komt 
overeen met navis Latijn, nef (oud) Fransch , 
nave Engelsch, en Schijf Duitsch. 

Het woord zijpand vinden wij ook meerma

len gebruikt cn dit voor bas-cóté Fransch en 
Abseite Duitsch. 

Voor het woord absis, afkomstig van den 
Basiliken-bouw, vinden wij tot nog toe geene 
benaming evenmin als de Frauschen of Duit
schcrs , cn gebruiken het daarom zoo als het is. 

Het woord kruispand ontmoete;! wij meer
malen in de betcckcuis van transeptutn. Deze 
latijnsche benaming is afkomstig van de oude 
Basiliken, alwaar dezelve reeds voorkomt, 
ontstaande uit het septum, balustrade, die dc 
tribune van het schip scheidde; cn in den 
spitsbogenstijl heeft inen deze benaming toe
gepast op dat gedeelte, dal (dwars) het schip van 
het koor scheidt. De Franschen en Engelschen 
hebben dit woord nagenoeg behouden (tran
sept) , en dc Duitschers gebruiken Queerschijf. 

Wij hopen op dit veld, bij ons nog eene 
woestenij, terug te komen. Wij wilden slechts 
gecne vreemde termen gebruiken, zonder 
daarvan reden aan te geven. De Duitsche en 
Fransche terminologie is zoo uitgebreid, dat 
wij met den geest der studiën van onze eeuw 
niet langer achter mogen blijven, om hier 
eene hand aan het werk tc slaan. 

Amsterdam, 1 Maart 1843. 

De Redactie kwijt zich bij deien van eenen aangenamen pligt, door te vermelden, dat zij den platte-grond en 
opstaud-leekening der Oude kerkte Delft, is verschuldigd aan de welwillendheid van den heer C. ZEMEL, Architect 
in laatstgenoemde stad. 

BINNEN- EN BUITENLANDSCHE BERIGTEN. 

KORTE BOUWKUNDIGE MEDEDEE1.INUEN , CORRESPONDENTEN ENZ. 

HET HERVATTEN DER WERKZAAMHEDEN AAN DE alhier een begin gemaakt met het beheijen der grond-
NIF.UWE BEURS TE AMSTERDAM. slagen ter dienste der muurwerken, welke zullen worden 

daargesteld tot meer onderlinge verbinding der fnnde-
.Imsterdnm, April 1843. Den 27sten Maarl I. 1. werd ringen van dc in aanbouw zijnde Beurs, waarvan dc werk-
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zaaniheden, zoo als men weet, gedurende eenigen tijd zijn 
gestaakt geweest, ten gevolge van eene zich ontdekt heb
bende uitzetting aan een gedeelte der muren, welke in 
het verleden jaar bereids tot aan den beganen grond, of 
5 el boven de vloerplaten, waren opgetrokken. 

Hoezeer de grondmuren der zij- en achtergevels door 
koppclmuren , en op palen rustende kespen, verbonden wa
ren aan de, op eenen afstand van 9,56 el, evenwijdig daar
mede loopende muren , dienende lot plaatsing der kolom
men onder de overdekte gaanderijen, welke het opene beurs
plein omringen , is het echter gebleken , dat dc drukking 
der benoodigde speciën tot aanvulling binnen het gebouw, 
waarvan de begane grond 2,24 el boven de naastliggen
de straat zal zijn verheven, zoodanig op dc slappe onder
gronden had gewerkt, dat de tot eenen vasten stuit ingesla
gen palen op sommige plaatsen aau het boveneinde eeni-
germate zijn voorover gedrongen, waardoor dc grondmu
ren van eenen der zijgevels rondgezet en in den achtergevel 
Iwee scheuren ontstaan zijn. 

Dadelijk , na het ontdekken hiervan, is een aanvang ge
maakt met het ontgraven en wegruimen der ingebragte 
gronden, tot op de hoogte der funderingsplaten, en tevens 
buiten tegen de muren een sterke aarden dam gebragt, waarna 
is bevonden , dat, de nadeelige drukking weggenomen zijn
de , in verband met den buitenom gelegen grond , de muren 
zich grootendeels in hunnen voormaligcn toestand hadden 
hersteld, namelijk aan den achtergevel geheel, cn aan den 
zijgevel gedeeltelijk, waaruit, zoo daaromtrent nog twijfe
lingen mogten hebben bestaan, ten duidelijkste de oorzaak 
der uitzetting was gebleken. 

Alstoen is voorgesteld. en later door de regering dezer 
stad goedgekeurd, om over de lengte cn breedte van het 
Beursgebouw, zijnde 39,72 el bij 78,12 el, op afstanden 
van 3,48 el, raidden op midden , doorgaande koppelingen 
daar te stellen, waardoor derhalve gevel- en penantinuren 
onder de kolommen, door een volledig onderheid rooster
werk aan elkander verbonden zullen worden. 

Op deze koppelingen zullen, in de rigting der breedte 
van het gebouw, alsmede tusschen de voor- en achterge
vels en gaanderij , muren worden opgetrokken, alle met 
doelmatig verdeelde spaarbogen voorzien, en aan de bo
venzijde onderling zoodanig door wulven verbonden , dat 
daardoor alsnu de vloeren van het gebouw zullen worden 
gevormd ; zoodat geene verdere aanvulling inet aarde of 
zand behoeft te geschieden, en derhalve tegelijk met ccne 
onwrikbare aaneenverbinding van de funderingen der on
derscheidene muren, tevens de drukking op den in deze 

stad slappen en daardoor zoo gevaarlijken grondslag zal 
voorgekomen worden. 

Wij hopen in het vervolg onzen lezers meer breedvoerige 
bcrigtcn aangaande dit belangrijke werk te zullen kun
nen mededeeleu. 

UITGAVE EENER PLAAT, VOORSTELLENDE DEN VAN 
SPEIJKS-TOREN TE EGMOND AAN ZEE. 

Te dezer dage is, tegen den prijs van ƒ 4,—, bij dc kunst
handelaren Gebr. Bum alhier verkrijgbaar gesteld eene zeer 
goed uitgevoerde plaat, voorstellende het monument ter eere 
van J. C. J. VAM SPEIJK , opgerigt te Egmond aan Zee , naar 
de teekeningen en onder directie van den Architect J . D. 
ZOCIIER. Zoo wel wegens de bouwkunstige waarde van dit 
monument, waarvan ons eene beschrijving is toegezegd, 
als wegens het doel der uitgave vestigen wij daarop gaar
ne de aandacht onzer lezers. 

De opbrengst toch, uit deze uitgave voortvloeijende, 
zal door den Architect worden aangewend, om een 
nog ontbrekend, en voor het goede onderhoud van het ge
bouw zeer noodzakelijk, afsluit-hek daar te stellen, alsme
de om eenige zandhoogten te verwerken, welke thans nog 
een vrij gezigt op hetzelve benemen. Daar de uitvoering 
dezer werken van zeer veel invloed zal zijn op het indruk
wekkende van dit, ook voor ons nationaal gevoel zoo be
langrijk, gedenkteeken, is eene algemeenc deelneming zeer 
wenschelijk, cn hopen wij, ook in het belang der kunst, 
dut de onderneming van den Heer ZOCUER niet een goeden 
uitslag moge bekroond worden. 

IETS OMTRENT E E N E HERSTELLING VAN DE ST. CA

T H A R I N E K E R K T E UTRECHT. 

Door eene bijdrage van het corresponderend lid onzer Maat
schappij den Heer C. KRIS , Provinciaal Architect tc Utrecht, 
is de Redactie in de gelegenheid , het volgende verslag te 
kunnen mededeeleu van eene onder zijne leiding daarge-
slelde gedeeltelijke herbouwing en verdere herstelling van 
de groote St. Catharijne kerk te Utrecht, door de rid
ders van Maltha in 1530 gebouwd. 

De woedende storm van November 1836 had in des-
zelfs vaart, den noord westelijken hoek van het kruis der 
kerk zoodanig aangetast (van al de bedaking aldaar 
berooid), dat dc eene hoofdkolom, aan die zijde, in en 
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op hare grondvesten was geschokt. 
Het daardoor berokkend onheil deed zicli echter slechts 

langzaam ontwaren, zelfs zoodanig dat eerst eenige dagen 
na den storm, zulks kennelijk werd door gekraak en 
geluid van het kapwerk en het scheuren der gemetselde 
bogen en gewelven; hetwelk na het begin van die wer
king al sneller en sneller toenam, zoodat alle hulp werd 
aangewend om door stutten en schoringen de geheele 
storting van dat gedeelte der kerk te verhoeden; door 
zulk eenen schok zoude welligt het geheele gebouw hebben 
kunnen bezwijken , hetgeen te voorzien was, daar dc 
funderingen van al de kolommen als het ware ondermijnd 
zijn door de aaneensluitende grafkelders, welke na den 
bouw der kerk daarin aangebragt werden. 

Na vele moeite en niet zonder levensgevaar, is het ein
delijk gelukt, de zakking der kolom inet het regtstand 
daarop tc stuiten, cn door het stellen van zware steigerin-
gen, de kluizen, welke stortende en daardoor gevaarlijk 
waren, verder af te breken. 

In dezen staat is het gebouw blijven staan, en een
en andermaal door deskundigen opgenomen, in hoeverre 
het geheel al of niet zoude zijn te herstellen, hetwelk ten 
gevolge had, dat de kerk voor geheel bouwvallig werd 
verklaard, cn men zich van het eigendom wenschte tc 
ontdoen. — 

Alstoen werd de berigtgever door dc belanghebbenden 
geroepen , om dc vragen te beantwoorden : »of deze kerk 
in eenen geheel bouwvalligeu staat was ? of de funderingen, 
waardoor het onheil was ontstaan, vergaan waren ? ol het 
onheil aan het kruis der kerk voegzaam was te herstellen ? 
of de nog bestaande kluizen na de alteratic in eenen hoog 
gevaarlijken staat waren, enz. ?" Welke na een be
hoorlijk gedaan onderzoek allen voldoende werden beant
woord. 

In Augustus 1841 eindelijk tot dc herstelling overge
gaan zijnde, werd alles wat ontstemd was, langzaam af
gebroken, zoodat men ten laatste tot aan dc gemetselde 
fundering der genoemde hoofdkolom was genaderd ; welke 
op circa vijf palm cn diep in zandlagen eindigde , op twee 
en een half el diep ouder dc vloer der kerk. 

Niemand echter had vooraf kunnen veronderstel
len , wat eindelijk na veel moeite is bevonden de oor
zaak van het onheil te zijn. Bij het wegnemen der eerste 
fuuderings-zandlaag namelijk , ontdekte zich een aardboog, 
slechls twee palm (een steen) dik, juist onder de helft 
van de oppervlakte der fundering van de kolom, dc an
dere helft was goede vaste grond (nu verwrongcu cn uit
gebarsten door dc overhelling der kolom), en mei nog 

meer bevreemding werd under dezen boog dc kruin van 
cene zeer groole gewone sccreejput gevonden. 

De Architect liet de geheele put lot den laakten steen 
wegbreken, en kracht van volk moest alles zoo veel mo
gelijk bespoedigen; de put welke eene diepte van circa 
vijf el onder den beganen grond verkreeg, bij circa twee en 
een halve el iniddcllijn,moest te gelijk zoo goed mogelijk geheel 
gekuipt worden, zoo voor het storten van den grond, het
welk den voortgang van den arbeid bemoei je lijk te , even als 
voor het gestadig uitvoeren van het water, zoodat men van 
den vroegen morgen tot één ure na middernacht door
werkte, alstoen werd er een dubbele rooster in geplaatst cn 
dadelijk stecnen, door het aantal handen aangegeven, gere
geld op dezelve in verband gevleid en met zand vol en 
zal gewasschen, tot dat men tegen vijf uren in den och
tendstond de funderingen van twee en een halve el vier
kant boven water had, cn met zelfvoldoening de put kon-
de verlaten , dewijl, alle gevaar nu geweken zijnde, de ver
dere opbouw geregeld kon plaats hebben. 

AANBESTEDE WERKEN TER DIENSTE VAN DEN 
RIJN-SPOORWEG. 

Utrecht, Maart 1843. Ter voortzetting der werkzaam
heden aan den spoorweg van Amsterdam op Utrecht is 
den INI en February 1.1. aanbesteed het maken van eene 
fraaijc ijzeren draaibrug met derzelver steenen hoofden, 
naar het ontwerp van den heer ingenieur S. J. A. vin DER 
Ken, alsmede de gebouwen ter berging van 32 rijtuigen, 
zijnde het eerste perceel aangenomen voor de somma van 
ƒ 61,800, en het tweede voor f 19,500. 

Op den 23stcn Maart j . I. zijn ter dienste van dezen spoor
weg verder aanbesteed : het stichten van een stationsge
bouw met dc daarbij behoorende werken nabij de stad 
Utrecht voor de somma van / 58,000. 

Het leveren en stellen van houten en ijzeren draaischij
ven en rolwagens op de stationspleinen tc Amsterdam en 
Utrecht, in twee perceelen, in massa aangenomen voor 

ƒ 69,800. 
Het maken van eenige bruggen en duikers in de aarden 

baan van den spoorweg tusschen Amsterdam cn Utrecht, 
in drie perceelen , als het eerste perceel voor/ 34,800, het 
tweede voor ƒ 20,800, en het derde voorƒ25,200; — en ten 
slotte het maken van gelijke bruggen en duikers tusschen 
Utrecht en Arnhem, in drie perceelen, als: het eerste perceel 
voor ƒ 47,000, het tweede perceel voor ƒ 55,600, cn het 
derde voor f 25,800. 
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VERGROOTING VAN HET KRANKZINNIGENHUIS TE 
UTRECHT. 

Ter voldoening aan de behoefte tot meerdere uitbreiding 
van het krankzinnigen-gesticht te Utrecht, hebben II. H. 
regenten weder eene aanzienlijke vergrooting noodig ge
acht, als voortzetting van het reeds vroeger ontworpen 
sijstematischc plan. Op den 2'Wen December 1842 is 
dit werk aanbesteed voor de somma van ƒ 34,600. 

VERBOUWING DER ST. lARlAKERK TE UTRECHT. 

Als eene der nuttige inrigtingen, welke binnen de stad 
Utrecht dezer dagen tot stand komen , mag vooral ge
noemd worden een gebouw, hetwelk aan de schoone kun
sten zal worden toegewijd, en alhier door de zorg van het 
bestuur dezer stad binnen kort zal worden daargesteld. 
Het daartoe ontworpen en goedgekeurde plan bevat eene 
ombouwing van een overgebleven gedeelte der oude go-
thisehe St. Maria kerk. 

NIEUWE SOORT VAN WATERLEIDINGEN. 

De Heer oi GASPAMJ , niairc van Orange, heeft op eene 
nieuwe en onkostbare wijze waterleidingen daargesteld, in 
plaats van gegoten ijzeren buizen, waarvan men wegens 
derzelver hoogen prijs moest afzien. Er wordt namelijk 
van digt en sterk linnen eene buis of slang vervaardigd, 
wier wijdte geêvenredigd moet zijn aan de te verplaat
sen hoeveelheid water. Deze slang wordt aan het eene 
einde gesloten en voorts over eene lengte van ecnige ellen 
met water gevuld. Vervolgens wordt eene greppel ter ge
vorderde breedte en diepte gegraven, waarvan de bodem 
zuiver vlak cn met eene regelmatige helling moet worden 
bewerkt. In deze greppel wordt cene laag cement aan
gebragt , en daarop de bovengenoemde linnen slang gelegd, 
die daarna met eene dunne laag zand wordt gedekt. Men 
vult ten slotte de greppel met cement, en trekt de lin
nen slang er uit, om dezelfde bewerking weder te hei ha -
len. 

Wanneer de specie verhard is, laat men er het water 
doorkropen, dat het zand met zich voert. Op deze 
wijze is eene geheel uit cement bestaande waterleiding ten 
uitvoer gebragt. 

HET STADHUIS TE PARIJS. 

Ten einde een denkbeeld te geven van de pracht, welke 
aan het onlangs verbouwde stadhuis te Parijs is te kiste 
gelegd, laten wij de beschrijving volgen: 

Het stadhuis is aan de voorzijde op de place de Grère, 
aan beide kanten naar het Noorden en het Zuiden aan
merkelijk vergroot; deze aanbouw , volmaakt in den stijl 
van het gebouw , geeft aan hetzelve een nog indrukwek
kender voorkomen dan voorheen. Dc zuidzijde van het 
gebouw, aan de Seine, is bijzonder verfraaid, want men 
heeft niet alleen voor het gebouw, tusschen de voorzijde 
en de kaai, eenen iraaijen tuin aangelegd, versierd inet 
oranjeriën, fonteinen enz.; maar ook de geheele reeks 
van vertrekken van de eerste verdieping op eene prachtige 
wijze versierd en gemeubcleerd, zoodat de Koning, toen 
hij des avonds deze vertrekken, op eene verblindende 
wijze verlicht en met een schitterend gezelschap, zag , zich 
niet ten onregte uitliet: dat de prefect (graaf DE RAMBI -
TEAI , die op het stadhuis gehuisvest is) eene betere woning 
had dan hij. 

Daarbij komt nog, dat men van uit deze vertrekken 
een der fraaiste gezigten op de Seine en op de groo
te en kleine bruggen, die in alle rigtingen over de 
rivier gebouwd zijn, op de Hoofdkerk (Nötre Dame) en 
op het zuidelijk gedeelte van Parijs heeft; zoodat, als men 
verblind, ja, misschien verzadigd door dc pracht van de 
vertrekken, zich naar de vensters wendt, bm een blik 
naar buiten te werpen , men een niet minder grootseh 
tafereel voor zich ziet. 

Treedt men het gebouw binnen van de zijde van de 
place de Grère (dat is westzijde) dan komt men in de 
eerste plaats door den ingang, boven welken hel bas relief, 
Hendrik IV te paard voorstellende, geplaatst is, op eene 
binnenplaats, omringd door gaanderijen. Tegenover den 
ingang ziet men een metalen standbeeld van LODEWUK XIV 
te paard gezeten; het is door COISEVOIX en KELLER ver
vaardigd , en behoort niet tot de slechtste kunstwerken 
van dien tijd. Van hier komen wij door middel van eenen 
grooten trap (escalier tthonneur) in de zoogenaamde troon
zaal ; deze prachtige zaal is ongeveer 150 voet in dc 
lengte en de zolder, vaksgewijze in hout bewerkt, heeft 
een fraai aanzien. De grootsche schoorsteenen, «le vens
ters en zelfs de donkere kleur van de muren stemmen 
volmaakt met het karakter van het geheel overeen. 

Hierop volgt dc kleine antichambre inet een vensier : 
het behangsel van geperst leder, (eene nieuwe uitvinding 
uit de i'abrijk van (IALVAII doet eene goede werking. 
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Nu komt men in de aaneengeschakelde rij van de ei
genlijke prachtvertrekken. In het hoek vertrek , dat op 
geluisterd wordt door een schoon bronzen beeld van HEN
DEK IV te paard, door Li MOT vervaardigd , ziet men eene 
Tries van Com, die eenigzins bont geschilderd is; van 
hier komt men in de blaauwe zaal, aldus genaamd naar 
de zijden behangsels, in welke zaal het plafond door LA CHAISK 
in vakken beschilderd is, en vervolgens door een geel 
vertrek in de eigenlijke pracht- of staatsiezaal. Deze is ver
deeld in drie ai deelingen, de middelste, zijnde de grootste, 
en twee kleinere aan beide zijden. Zij worden gescheiden 
door groote dubbele portalen, en bij grootc receptiën mede 
door deurgordijnen (portieres) van rood fluweel, doch 
deze laatste worden bij bals weggenomen, zoodat in de 
drie zalen gedanst kan worden. De meubels zijn van dikke 
roede zijden stof en de bronzen pendule, in den zuiversten 
rococo-smaak, is een staaltje van overlading. Alles is zoo 
rijk mogelijk uitgedost en zwaar verguld; dc algemeene 
kleur is wit en dc reusachtige spiegels aan de muren en 
de penantspiegels (trumeaux) weerkaatsen de vergulde ka
piteelen der kolommen en de vergulde ornamenten der 
friezen. In de middelste zaal houdt PICOT zich onledig 
met het beschilderen van het plafond. Het onderwerp 
daarvan is eene allegorie. Dc zijmuren van deze zaal zijn 
beschilderd met onderwerpen in den smaak van dien van 
Pompeji, zij zijn uiterst rijk en overal, waar slechts plaats 
was, heeft men festonnen van bladeren, bloemen, vruch
ten , enz. aangebragt. De schoone verhouding van de groot
te dezer vertrekken is vooral aangenaam voor het oog. 

Door eene tweede gele zaal, van welke het plafond door 
VAICHM.LT mede vaksgewijzc beschilderd is, komt men in 
de eetzaal. Het stukadoorwerk van deze bootst het giallo 
antico na. Deze zaal maakt weder het hoek vertrek uit 
cn heeft vensters aan twee zijden. De fries, door tan be
schilderd met kinderen, diejagtgereedschap hebben, hon
den , enz., is een weinig zwak van kleur. De prachtig 
vergulde armstoelen met het wapen van de stad Parijs staan 
hier overdekt bij elkander. 

Uit deze vertrekken treedt men in den onvoltooidcn 
oostelijken vleugel, in welken de groote balzaal van 300 
voet lengte is, die, van eene behoorlijk evenredige breed
te zijnde en met kolommen versierd , gemakkelijk 3000 
personen bevatten kan. Hier is alles nog in het ruwe, 
omdat men sedert ecnige maanden, uit gebrek aan geld, 
het bouwen gestaakt heeft. De kosten van den bouw moe
ten tot nu toe reeds 20 inillioen francs bedragen. 

GROOTE STAALFABRIJK T E SHEFFIELD. 

De grootste staalfabrijk in Engeland is tc Sheffield, rn 
behoort aan SAJDERSOM HI OTHERS and CU. Dezelve bestaat uit 

vijf afzonderlijke inrigtingen, waarvan eene in de stad zel
ve en de andere in derzelver omtrek zijn gelegen. 

Tot het staal wordt het beste Zweedsche ijzer gebezigd , 
hetwelk iu daartoe opzettelijk vervaardigde ovens, alleen 
door bijvoeging van houtskolen, gezuiverd wordt. Het ijzer 
blijft vijf tot zeven dagen, soms nog langer, in dc ovens, 
waarna dc geheel en al niet blazen bedekte stangen in 
stukken geslagen, met bijvoeging van een gedeelte oud 
staal en ijzer zorgvuldig iu leemen kroezen gesmolten , en 
in ijzeren vormen tot baren gegoten worden. De tot ver
dere bewerking gebezigde hamers worden door het water 
gedreven. De baren worden in alle mogelijke afmetingen 
in vormen, als vierkant, ovaal, rond enz., vervaardigd , 
waarbij men de bijzondere bekwaamheid der werklieden 
moet bewonderen. 

Voor de verzending worden alle staven naauwkeurig met 
een vergrootglas onderzocht, cn ieder onzuiver gedeelte, 
op deze wijze ontdekt, afgekapt. 

In deze fdbrijk kan wekelijks 100,000 pond staal ver
vaardigd worden. 

HÏDRAULISCHE SPOORWEG VAN SHUTTLEWORTH. 

Zekere heer SIIIITTI.EWOB.TII heeft tc Londen patent geno
men op dc daarstelling van eenen hydraulischen spoorweg, 
aldus door hem genoemd, omdat hij zich van de druk
king des waters tot voortstuwing van wagentreinen op 
eenen spoorweg wil bedienen. Te dien einde wordt door 
den uitvinder voorgesteld, om groote waterbakken op 
gelijke afstanden over de geheele lengte van den spoorweg 
te plaatsen. en wel ter hoogte van 200 Eng. voeten (60,80 
Ned. el.) boven de sporen verheven. De onderlinge af
standen tusschen deze groote vergaderbakkeu, stations van 
deu eersten rang genoemd, hangen af van de benoodigde 
hoeveelheid water cn den aard van het terrein. Tusschen 
dezelve bevinden zich verschillende kleinere vergaderbak
keu , stations van den tweeden rang geheelen, op gelijke 
wijze van afstand tot afstand langs den geheelen weg ge
plaatst, welke door de groote vergaderbakkeu van water 
voorzien worden door ijzeren buizen, die, met laatslge 
melde in verbinding staande, evenwijdig met de sporen 
naar de stations van den tweeden rang loopen. Voorts wordt 
bet water door knievormige buizen uit de vergaderbakkeu 
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naar die deelcn gevoerd, welke bestemd zijn , om aan de den piston in dc buis is gekomen, wordt weder in den daar-
treinen beweegkracht te geven, en drijfbuizen (conduits do 
propulsion) genoemd worden. 

Deze buizen zijn in het midden van den weg aange
bragt en wel zoodanig, dat na eene lengte van 70 cl 
drijfbuizen, 159 el opene buizen zouden geplaatst wor-

toe bestemden bak opgevangen cn vervolgens weder naar 
boven gepompt. Aangezien eene opening over dc gehee
le lengte der drijfbuis bestaat, om aan den piston door-
togt tc geven en denzelven gemakkelijk te doen werken, 
moet te gelijker tijd een beweegbare en voortloopende klep 

den, welke laatste enkel moeten dienen tot geleiders van aangebragt zijn, om het wegvloeijcn des waters te beletten-
den aan het voorste rijtuig bevestigden piston, wanneer Deze sluiting is vanclaslieke gom, cn door middel van ijzer-
dczelvc door de drijfbuis is heengestuwd. Iedere station , draden aan den piston verbonden, die dezelve met zich 
zoowel van den eersten als tweeden rang moet twee afdeelin- voert, en alzoo de geheele linie van drijfbuizen sluit. De 
gen drijfbuizen in beweging brengen, namelijk eene voor piston zelf is met ringen van claslieke gom en 5of6vvrij
den heen-, en eene andere voor den terugtogt, dewijl de vingrollen voorzien, ten einde het schranken te vooikomen 
treinen altijd in ééne rigting worden voortgestuwd cn dus en eene zuiver regte rigting tc onderhouden. De uitvin-
steeds een dubbel spoor aanwezig moet zijn. Dc drijfbui- der veronderstelt, dat inet aanwending eener kracht, ge-
zen hebben 12 Engelsche duim (0,30 Ncd. el) middel- lijkstaande inet den druk van 5 a 0 atmospheren,de trein 
lijn, en zijn van boven, even als bij de atmospherische met eene snelheid van 27} Engelsche mijl in het uur 
spoorwegen, met eene opening voorzien, om denhoven- door de drijfbuizen kan worden gestuwd, alsmede, dat 
genoemden piston door te laten. De wagens moeten de door zijn stelsel twee derde gedeelten der gewone kosten 
tusschenruimte van 150 el langs de opene buizen alleen zonden worden bespaard. 
door de in de drijfbuizen bckomene snelheid doorloopen ; Hoezeer men moge aannemen, dat nog vele zwarighe-
cn zoo afwisselend door drijf- en opene buizen hunnen den tegen deze soort van spoorwegen kunnen geopperd 
weg vervolgen. worden, als daar zijn de moeijelijkhcdcn en kosten, ver-

De kracht, welke zou worden aangewend, om detrei- bonden aan den aanleg der zoo hoog geplaatste vergader-
nen alzoo voort tc stuwen, bestaat in den druk van het bakken, cn de inrigtingen, om gedurende den winterden 
water, dat uit den reeds genoemden, 60,80 el boven de invloed van den vorst te voorkomen, zijn echter bereids van 
sporen verheven, vergaderbak van eene station van den 
eersten rang, door eene vertikaal geplaatste buis naar bene
den valt. Deze buis is aan het uiteinde met eene klep 
voorzien en boogsgewijs verbonden met de eerste afdeeling 
drijfbuizen. Bij het naderen van eenen wagentrein, steekt 
het voorste voertuig, waaraan de machinerie is verbonden 
in hetzelfde oogenblik, dat de piston in de drijfbuiskoml, 
eene soort van arm of staaf uit, welke tegelijk de klep 
aan het einde der vertikale buis ojient. Het water vliegt 

verschillende zijden verdediger» dcrzelve opgetreden, die 
de benoodigde sommen hebben bijcengebragt, om ccne 
proeve hieromtrent tc nemen. 

BOUWBERIGTEN UIT 1UNCHEN. 

Volgens berigten uit Mitnchen blijkt het, dat de koning 
daarop met alle kracht in de drijfbuis, en drukt den pis- van Beijeren nog steeds voortgaal met den architecten ge-
ton vooruit tot aan deszelfs einde. De kracht, welke legenheid te geven, hunne talenten ten toon te spreiden, 
hierdoor aan den ganschen trein wordt medegedeeld , brengt Op den 18den October 1842 werd de bekende / / alhalla 
dien zonder verdere hulp langs de opene buizen, over bij Donaustauf door den koning zei ven plegtig geopend , 
eene lengte van 150 Ned. el, aan welker einde zich wc- en reeds op den volgenden dag legde Z. M. weder den eer
der eene afdeeling drijfbuizen bevindt, welke door eene sten steen van eene aldus genoemde «Befreiungshalle," die 
station van den tweeden rang van water wordt voorzien, volgens het ontwerp van den Director GaRTist» , op den 
en op deze wijze wordt de geheele weg afgelegd. De klep, Michlsberg, nabij Kelheim aan den Donan, zal gebouwd 
waardoor het water in de drijfbuizen wordt gelaten , opent worden. Verder vernemen wij, dat gedurende deze plcg-
zich echter in het oogenblik , dat dc piston aansnelt, slechts tighcid het model van dit gebouw op eene tafel ter he-
gedeeltelijk , en de opening verwijdt zich zoolang , totdat zigtiging was gesteld, zoodat men heeft kunnen opmerken, 
het einde der buis door den eersten wagen is bereikt, dat deze nieuwe Jlalle in de gedaante vau eene rotonde 
alsdan sluit zich de klep van zelve, cn het water wordt met eenen koepel zal gebouwd worden, en dat wel in den 
voor eenen volgenden trein bewaard. Dtgene, wat achter Byzaiitijnsehen stijl- Dat het gebouw op geene kleine schaal 
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zalaangelegd worden, blijkt uit de opgave, daar bel gewelf 
in doorsnede 100 voet bedragen u i 

HET NIEUWE KERKHOF TE VERONA. 

Verona. Men houdt zich alhier onledig, aan de zuidoost
zijde van de stad , buiten de vestingwerken, een nieuw 
kerkhof te bouwen. Het is nog niet tot op de helft ge
vorderd ; het plan is van den overledenen architect Bis-
BIERI, en het werk wordt onder het bestuur van RIHZOKI 
uitgevoerd. Het bestaat uit een ruim vierkant, groot 'ge
noeg om 10,000 lijken te kunnen bevatten, en dit vier
kant is aan elke zijde omgeven door eene gaanderij van 
dc Dorische orde. De ingang, die met een prachtig por
taal versierd wordt, is aan de westzijde; daar tegenover 
verrijst in het midden van de oostzijde reeds de kerk met 
ernen koepel van bijna honderd voet hoogte; men gaat 
in dezelve door een voorportaal van 16 groote Dorische 
kolommen op twee reijen geschaard. Onder de kerk is 
• ene groote en diepe krocht (krypta) in vakken verdeeld , 
<n bestemd lot een knekelhuis voor de gebeenten van de 
op het algemcene kerkhof (binnen het vierkant) begravcne 
lijken, die elke tien jaren opgegraven en hier bijgezet zul
len worden. Twee dergelijke kerken zal men in het mid
den van de noord- en zuidzijde oprigten , de eene als een 
pantheon voor uitstekende en beroemde Veronezers, de an
dere voor de weldoeners van de stad of de publieke in
stellingen. Deze drie kerken nu worden onderling cn met 
liet groote portaal aan de westzijde door middel van dc 
bovengenoemde Dorische gaanderijen vereenigd, welke op 
do volgende wijze aangelegd zijn. Twee zware evenwijdige 
muren maken ruime gangen uit, welke door wijde openin
gen of doorgangen, die van uit de kolonnade aan de bin
nenzijde tot deze gangen leiden, daarin een genoegzaam 
licht verspreiden. Aan dc binnenste muren van deze gan
gen zijn, volgens de oorspronkelijke gedachte, ontleend 
aan de Christelijke katacomben van Rome, vijf rijen be
graafplaatsen boven elkander aangebragt, die ten voor-
deele van de inrigting verkocht worden. Nadat de lijken 
in eene eenvoudige doodkist in zulk eene begraafplaats 
bijgezet zijn, wordt dc opening digtgemetscld en daaren
boven met eene gepolijste plaat van Vcroneesch mar
mer hermetisch gesloten, en op deze plaat wordende naam 
en het grafschrift van den afgestorvene geplaatst. Er 
bestaat reeds zoo veel vraag naar deze begraafpkiatsen , dat 
uien, niettegenstaande den onafgeVirokrnen voortbouw, naau-

welijks aan de algemeene behoefte voldoen kan. Onder 
dezen gang zijn twee rijen onderaardsche vierkante grafge
welven aangebragt, benevens cene onder de gaanderij, die 
enkel voor fainiliebegraafplaatsen bestemd zijn. Achter 
de drie kerken cn de nevensgaande gangen heeft het kerk
hof nog een halfcirkelvormig aanhangsel, aan de noord
zijde voor de soldaten van het garnizoen, aan de zuidzij
de voor de kinderen beneden zeven jaren, en aan de oost
zijde ten halve voor de niet-katholijkcn en ten halve voor 
de zelfmoorders; inderdaad cene akelige zamenvoeging. 

De gezamenlijke kosten van dit grootsch ontwerp, dat 
reeds bijna halverwege uitgevoerd is, zijn begroot op 2 mil-
lioen gulden, die dc rijke stad uit eigene middelen zal 
bestrijden. Dc ijverige podesta van Verona zorgt voor den 
spoedigen voortgang van dit werk. Het is de graaf Osn 
m MAKARA, keizerlijk kamerheer, die ook als oudheidkun
dig schrijver met roem bekend is. Verona heeft aan hem 
vele verfraaijingen tc danken , zoo als bijv. den aanleg van 
eene nieuwe kade aan dc Etsch (Adige) en het uitgraven 
en bestraten van het plein rondom het amphitheater, enz-

Wij voegen hier slechts bij, d&\Ver<ma eene stad van 60,000 
inwoners is, en het te wenschen ware, dat Amsterdam, 
welke met 210,000 inwoners mede als cene rijke stad geldt, 
ook ten opzigte der kerkhoven met andere steden kon wor
den vergeleken. 

OUDHEIDKUNDIGE BERIGTEN UIT ATHENE. 

Athene. De 72000 drachmen , die vat KLHZE als be
grooting voor de restauratie van het parthenon opgegeven 
had, zijn jaarlijks door de regering uitbetaald a 12000, 
en later a 6000 drachmen, en bij voorkeur besteed tot 
den aankoop van eenige stukken gronds aan dc helling en 
aan den voet van den Akropolis. Dc Archaeologischc Maat
schappij wordt tegenwoordig ijverig bestuurd door den pre
sident J . RHKIIOS NERULOS (minister van buitenlandsche za
ken en van eeredienst) en door den Secretaris A. RHISOS 
RBANGABIS , (raadsheer bij het ministerie van biniicnlandschc 
zaken); de eigenlijke werkzaamheden worden bestuurd door 
I'imus, conservator der oudheden. 

Deze Archaeologischc Maatschappij is tusschen beide ge* 
treden en hare werkzaamheden zijn als volgt: 

Vooreerst heeft men den toren der Winden, die hal
verwege met puin bedekt was, uitgegraven, het plavei
sel of de straat ontdekt en om het uitzakken der aarde le 
voorkomen rondom eenen muur opgerigt. De uitkomsten 
van deze werkzaamheden waren onbeduidend; aan de 

zuidwestzijde ontdekte men een terras uit vierkante mar
meren tegels bestaande; daarentegen kon men niet eens dc 
zekerheid erlangen, dat werkelijk een toevoer van water 
tot het wateruurwerk, dat men vooronderstelt, aldaar aan
wezig geweest te zijn, bestaan heeft. Bij de uitgraving vond 
men verder geene belangrijke oudheden, zoodat men, ei
genlijk gezegd, niet veel verder dan STOART is gekomen. 

Vervolgens nam men het besluit van het clioragische 
gedenktecken van Thrasgllos, aan de zuidzijde van den 
Akropolis gelegen, en dat gedurende den laatsten omwentc-
lings-oorlog eerst vernield is geworden , weder op te rig-
ten. Ettelijke kolommen en kapiteelen werden gereed ge
maakt , doch zijn tot op dit oogenblik nog niet opgerigt; 
men heeft den reeds begonnen arbeid, men weet niet om 
welke reden, gestaakt. Ondertusschen vond men voor 
bijna twee jaren, bij het leggen der fondamenten van ccn 
nieuw gebouw, digt bij het theater van Bacchus, het be
langrijke beeld van Pan, dat thans in den tempel van 
Theseus bewaard wordt. Het is bijna levensgroot en af
gebeeld met een kind op den regter schouder, dat een mas
ker vasthoudt Deze gelukkige vond lokte meerdere na
sporingen uit, die de Maatschappij voornamelijk in het 
theater van Bacchus deed plaats hebben. De uitkomsten 
waren mede niet belangrijk, en deze misschien te voorba
rige onderneming werd gestaakt. 

Men heeft nu besloten, in plaats van deze wisselvallige 
nasporingen, zich veeleer op eenen arbeid toe te leggen , 
welks gevolgen, op zekere uitkomsten berustende, voor elk
een zigtbaar zouden zijn; men is namelijk overgegaan tot 
de restauratie van het parthenon, waarmede men zich als 
nog onledig houdt. De door de Turken gebouwde mos
kee is op 's lands kosten afgebroken; op kosten van de 
Maatschappij zijn tot nu toe 22 tambours opgerigt en 2 
kapiteelen geplaatst. 

Het verdient opmerking, dat, niettegenstaande de gerin
ge geldmiddelen, het Museum verscheidene belangrijke 
aanwinsten doet, hetzij door de opgravingen, die hier en 
daar door dc regering bewerkstelligd worden, hetzij door 
aankoop van particulieren. Zoo heeft men buiten den 
vroeger genoemden Pan nog een uitmuntend beeld aange
kocht , dat op Andros in Palaopolis gevonden is en zoo 
als sommigen denken eenen Apollo voorstelt. De armen 
ontbreken en de boenen waren gebroken, doch zijn we
derom aangezet. Even zoo is in eenen Demos van Atti-
ka een zeer merkwaardig relief gevonden, net stelt een 
krijgsman voor in den streng acginetischen stijl, bijna niet 
beschadigd . cn beschilderd met verwen , die goed stand 
gehouden hebben. Deze twee stukken berusten nu inden 

tempel van Theseus. Daarenboven bezit het museum cene 
zoo rijke verzameling van grafsteenen, grafzuilen en re-
liefs, dat moeijelijk eene andere daarbij te vergelijken 
is, en deze verzameling vermeerdert dagelijks. Het is ech
ter te betreuren, dat een geschikt lokaal tot het ten toon 
stellen daarvan ontbreekt. De tempel van Tbeseus is om 
zoo te zeggen, opgehoopt vol, en de overige bewaarplaat
sen verdienen niet eens dien naam. Tot een bewijs van 
den ijver dezer Arehacologische Maatschappij strekt ook 
nog, dat zij een Archaeologisoh tijdschrift uitgeeft. Het 
is in de grieksche taal en verrijkt met gelithographiëerde 
platen. 

TRIOMFBOOG VAN DSCHIMILAH. 

De triomfboog van Dschimilah in Algiers zal over
eenkomstig de begeerte van den Hertog van Orleans 
naar Parijs overgebragt en als een gedenktecken te zijner 
eere aldaar opgcrigt worden. Dat de puinhoopen van de
ze stad overblijfsels zijn van het oude Cuiculum, heeft 
men door opschriften bewezen, zoo als: (Splendidis simus) 
ordo coloniae cuicultanorum of cuiclianiae. De stad ligt 
26 mijlen westwaarts van Constantine, aan den weg naar 
Riban, 9 mijlen oostwaarts van Setif', en behoorde vroe
ger tot het setifsche mauritanie. Voor de Romeinen 
schijnt het een lustoord geweest tc zijn, want men vindt er 
nog een bijna volledig theater; en digt bij staan nog twee 
muren van eenen tempel, voorts ziet men schachten van 
kolommen van aanmerkelijke grootte, zege-altaren, basre
liëfs , mosaiken enz. 

Het verwuli van den triomfboog , het minst beschadigde 
gedeelte, is eenigzins ingedrukt, cn de sluitsteen wordt 
nog maar even gehouden, zoo dat hij ieder oogenblik 
dreigt te vallen. De hoogte van het gcdeiikteeken, zoo 
als het nu is, bedraagt 11 el, de breedte l i j ; het 
bestaat uit eenen enkelen boog , die 6 cl hoog en 4 
breed is. Twee kolommen aan elke zijde rusten op een 
gemeenschappelijk voetstuk en omsluiten de trumeaux, 
waarin eene nis is aangebragt, die denkelijk voor beelden 
bestemd was. De fries is eenvoudig; op de attika kan 
men het op vijf steenen gehouwen opschrift lezen; de 
eerste steen is echter gevallen en ligt gebroken op de aar
de , zoodat eenigc lettere ontbreken. Op de voorzijde van 
de linker kolom, aan de binnenzijde, ontwaart men het 
naamcijfer van den hertog van Orleans, die het daarin 
in 1839 eigenhandig gegriffeld heeft. Dewijl de inschrij
ving bij het leger snel voortgaat, zal Parijs spoedig met 
dit zegeteeken opgeluisterd worden. 
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De luitenant-generaal GAICOIS ontdekte het eerst deien 
boog op eenen strooptogt op den 14 December 1838. Toen 
de maarschalk VALLEI en dc hertog van Orleans een jaar 
later eenen togt naar de zoogenaamde ijzeren poorten on
dernamen , nam dc hertog dadelijk een besluit van dit 
gedenktceken te onderhoudt n, en sneed met zijnen degen 
bovengenoemd naamcijfer in den steen. Nu zal de oude 
zegeboog' over land tot naar Philippetille vervoerd wor
den , om van daar met eene stoomboot naar Marseille ge
bragt te worden. Van Marseille zal men met deze steenmassa 
van de Rhone gebruik maken om door middel van de kanalen 
en langs de Seine te Partje te komen. Men zal het, volgens 
een bestaand plan , aan den ingang van de straat Faubourg 
St. Anloine bij het Bastilli plein oprigtcn, en wel op kos
ten van het Rijk en niet van de stad. Bij dc oprigting 
van dezen bong zal een militair feest plaats hebben. 

DE PORSELEIN-TOREN TE NANKING. 

De Engclsche nieuwspapieren geven eene beschrijving 

van den beroemden porcclein-torcn tc Aanhing. Het is 
een sierlijk, eigenaardig gebouw, merkwaardig niet alleen 
om dc juiste proportien, maar ook om de ongemecne bouw 
stoffen. De massa van het geheel beslaat niet uit porce-
lein, maar uit gewonen gebakken steen , inet ornamenten 
van fraai je wit verglaasde porseleinen tegels, die tusschen 
de gebakken stecnen ingemetseld zijn. De toren is acht
hoekig; aan eiken hoek loopt een lijstwerk naar boven van 
fijne kleiaarde, beurtelings rood en groen verglaasd. Om 
elke verdieping is eene li;;Ie balustrade van groen porce-
lein, met vier boogvormige portalen, naar het compas 
gerigt. Dc bogen zijn omgeven met de meest mogelijk fan
tastische gedaanten van allerlei kleur, voorstellende, 
wilde dieren, duivels, goden, monsters enz. De pries
ters , die het gebouw bewaken, deelen eene soort van 
steendruk-plaat en beschrijving daarvan uit. Bij plegtigo 
gelegenheden wordt de toren verlicht met lantaarns , die 
bestaan uit dunne oesterschelpen en aan eiken der acht 
hoeken van iedere verdieping opgehangen worden. De wer
king van het bedekte licht op zulk cene hoogte is zeer 
eigenaardig. 

C O R R E S P O N D E N T I E . 

In eene circulaire van den heer C. SOETBIS tc 's Grarenhage, fabrijkant van het zoogenaamde kunstlood, gelezen 
hebbende, dat dit materiaal ten sterkste aan ieder wordt aanbevolen ; ook, omdat het oneindig betere hoedanigheden, 
dan het, zoo als gemelde heer er bij voegt, onlangs door de Maatschappij: tot betordering der Bouwkunst zoo zeer aan-
geprezeuc f ransel ie hennepvilt bezit; acht de Redactie zich vcrpligt in het algemeen te moeten doen opmerken, dat hoezeer 
zij hier gaarne wil erkennen in de mcdedecling, omtrent genoemd hennepvilt in allen deele veel belangrijks te hebben 
opgemerkt, zij echter voor bijdragen, met den naam der Inzenders geplaatst, geenzins verantwoordelijk wil zijn gesteld, 
cn dus nog veel minder de Maatschappij zelve aan het daaraan vermelde derzelver goed- of afkeuring kan hebben ge
hecht. De Redactie kan echter niet afzijn hare verwondering te betuigen, dat in dc circulaire omtrent het zoogenaamde 
kunstlood niet is opgegeven, welke deszelfs zoo oneindig betere hoedanigheden zijn; tc meer, daar men, wat het hen
nepvilt betreft, eene geloofwaardige mcdedecling en eene tweejarige ondervinding van deszelfs deugzaamheid bezit, 
terwijl in tegendeel aan de Redactie voor korten tijd van goederhand werd verzekerd, dat men vcrpligt was, den 
heer fabrijkant van het kunstlood in regtcn te vervolgen, wegens dc mislukte bedekking met zijne compositie van het 
gebouw der gevangenis te Assen, waarvan hij den goeden uitslag had gewaarborgd: cn wel ten eerste, omdat die 
conipieitieecrst door het stoken was in brand geraakt, en ten tweede met het voorjaar het sneeuw en regenwater hr.d 
laten doorlekken, zoodat hetzelve in gecnen deele aan de verwachting had beantwoord. — 
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OVERZIGT VAN DE GESCHIEDENIS EN ONTWIKKELING DER BOUWKUNST 
BIJ DE VERSCHILLENDE VOLKEN DER AARDE. 

IV. DE GRIEKSCIIE BOUWKUNST. 

Het Helden-tijdperk. In vele opzigten komt 
de Grieksche bouwkunst overeen met die, waar
over tot dusverre gehandeld is. — Eerstgenoem
de ontwikkelde zich echter na verloop van tijd 
tot een duidelijk en doorwrocht stelsel, waarin 
men den weldadigen invloed herkent van per
soonlijke vrijheid in verband met doelmatige 
en beschermende wetten. 

De Grieksche bouwkunst steeg hierdoor tot 
eenen nog ongekenden trap van volmaking; zij 
was van grooten invloed op geheel Europa en 
overal, waar zij zich in Azië en Afrika uit
breidde , werden derzelver vormen, hoezeer 
dan ook gewijzigd, op dc inlandsche bouw
kunst toegepast. 

De eerste ontwikkeling der Grieksche bouw
kunst vinden wij in de werken, daargesteld 
ten tijde van de heldeneeuw, omstreeks den 
Trojaanschen oorlog, 1184 jaren voor C.; toen 
waren de Pelasgers, de oorspronkelijke be
woners , nog over geheel Griekenland ver
spreid ; en verschillende merkwaardige ge-
denkteekenen stellen ons in staat, om de hoog
te , waarop dc -bouwkunst in die tijden stond, 
te kunnen beoordeelen. -

I. 

De eenvoudigste monumenten, welke in dc 
gezangen van HOMERUS en andere berigten om
trent de Grieksche oudheid worden vermeld , 
zijn de graven der gesneuvelde helden. In 
het algemeen worden ons dezelve afgeschilderd 
als kegelvormige aardhoopen, waaronder de 
asch des gestorvenen werd geplaatst, en op 
derzelver top waren dikwerf groote stecnen 
opgerigt, van welke sommige ruw en andere 
bewerkt waren. 

Wij hebben slechts weinige en zeer duis
tere narigten, hoedanig in het heroïsche tijd
perk de tempels werden gebouwd, en deze 
leveren gecne naauwkeurige beschouwing op. 
De voornaamste werken, waarop wij de kunst 
toegepast vinden, zijn dc burgten. 

Zeer merkwaardig toch zijn de geweldige 
muren, welke de sterkten omringden, en die 
later in Griekenland met den naam van cyclo-
penmuren werden bestempeld (Even als men 
in Duitschland oude steencn gedenktcekenen 
aan het geslacht der reuzen toeschrijft.) In 
het algemeen zijn deze muurwerken van on
regelmatige steenblokken opgebouwd, doch 
derzelver overblijfselen geven ons verschillende 
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soonlijke vrijheid in verband met doelmatige 
en beschermende wetten. 

De Grieksche bouwkunst steeg hierdoor tot 
eenen nog ongekenden trap van volmaking ; zij 
was van grooten invloed op geheel Europa en 
overal, waar zij zich in Azië en Afrika uit
breidde, werden derzelver vormen, hoezeer 
dan ook gewijzigd, op dc inlandsche bouw
kunst toegepast. 

De eerste ontwikkeling der Grieksche bouw
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ten tijde van de heldeneeuw, omstreeks den 
Trojaanschen oorlog, 1184 jaren vooi C . ; toen 
waren de Pelasgers, de oorspronkelijke be
woners , nog over geheel Griekenland ver
spreid ; cn verschillende merkwaardige ge-
denkteekenen stellen ons in staat, om dc hoog
te, waarop dc bouwkunst in die tijden stond, 
te kunnen beoordeelen. 

I. 

De eenvoudigste monumenten, welke inde 
gezangen van HOMERUS cn andere bcrigtcn om
trent de Grieksche oudheid worden vermeld , 
zijn dc graven der gesneuvelde helden. In 
het algemeen worden ons dezelve afgeschilderd 
als kegelvormige aardhoopen, waaronder de 
asch des gestorvenen werd geplaatst, cn op 
derzelver top waren dikwerf groote stcenen 
opgcrigt, van welke sommige ruw cn andere 
bewerkt waren. 

Wij hebben slechts weinige en zeer duis
tere narigtcn, hoedanig in hel heroïsche tijd
perk de tempels werden gebouwd, en deze 
leveren geene naauwkcurige beschouwing op. 
De voornaamste werken, waarop wij dc kunst 
toegepast vinden, zijn dc burgten. 

Zeer merkwaardig toch zijn dc geweldige 
muren, welke de sterkten omringden, cn die 
later in Griekenland met den naam van cvclo-
penmuren werden bestempeld (Even als men 
in Duitschland oude stecnen gedenktcekenen 
aan het geslacht der reuzen toeschrijft.) In 
het algemeen zijn deze muurwerken van on
regelmatige steenblokken opgebouwd, doch 
derzelver overblijfselen geven ons verschillende 
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kenmerken aan dc hand, waaruit wij «len 
voortgang der kunst kunnen afleiden. De 
oudste muren, op deze wijze zamcngcsteld, 
zijn van ruwe, kolossale blokken op elkander 
gestapeld, waarbij dc openingen met kleinere 
steenen zijn opgevuld. De muren van Ti-
rynthe (in Argolis) kunnen als de voor
naamste onder deze soort worden beschouwd. 
Later werden de stecnen meer of min zorg-
vul«l ig in eene veelhoekige gedaante gehou
wen , cn met hunne kanten cn hoeken zuiver in 
elkander gelegd, zoodat ccn dikwerf ver
wisselend cn daardoor natuurlijk stevig ver
band ontstond ; dit laatste is oorzaak, dat 
zulk metselwerk ook in de latere eeuwen 
van Griekenland somwijlen, voornamelijk bij 
den aanleg van muren, nog wel gevonden 
wordt. — Onder dc oude werken verdienen 
vooral de muren van Argos cn ccn deel van 
die van My cene genoemd tc worden. Het 
maken van trappen, maar ook voornamelijk 
liet streven, om de stecnen in horizontale la
gen boven elkander te plaatsen, bewerkte 
allengskens den overgang tot het bouwen met 
regelmatig vierkante blokken. 

De deuropeningen, in deze cyclopcnmurcn 
aangebragt, hebben verschillende gedaanten; 
gemeenlijk zijn dc zijwanden schuin naar bo
ven tocloopende (pyramidaal); nu eens liet men 
hiertoe de bovenste stecnen vóór «Ie onderste 
uitspringen, dan weder gebruikte men zware 
schuin staande stijlen. Meestentijds zijn de
zelve van boven mede, als om tc dragen toc
loopende , overtlekt met over elkander uit
springende stecnen, of dezulke, die als stut
ten tegen elkander zijn geplaatst. Op de bo
venstaande wijze worden soins (b. v. te Tiryn-
Ihe) geheele galerijen gevonden door aan 
de buitenzijde geopende kolonnaden. Zeld

zamer worden horizontaal liggende stecnen 
tot bedekking der openingen aangewend. Bij 
grootere deuren vercenigen zich beide wijzen 
van overdekking, in zoo verre, dat over de 
deurposten een groot stuk steen als bovendrem
pel wordt gelegd; doch welke steen alsdan 
van het gewigt van den muur wordt ontlast, door 
boven denzelven eene ledige driehoekige ruimte 
over te laten, die wederom door het overste
ken van dc zijvlakken der steenen wordt ge
vormd. Deze driehoek wordt alsdan door eenen 
vlakken steen van geringe zwaarte opgevuld. 
Een zeer merkwaardig werk, op deze wijze 
zamengestcld, is de zoogenaamde leeuwen
deur te Mycene: de driehoekige steen over den 
bovendrempel of het slotstuk der deuropening 
is hier van donkergroen manner, waarop in 
basreliëf zijn uitgehouwen twee leeuwen, dio 
zich tegen eene zuil in den vorm van eene can-
dclabre omhoog rigten. — De geheele uitvoe
ring is, hoewel ruw in compositie, echter 
zeer eigenaardig, cn niet zonder treffende uit
werking. — De weinige bouwkundige over
blijfselen , die uit dit vroege tijdperk der Griek
sche kunst nog gevonden worden, zijn oorzaak, 
dat de wijze, waarop de candelabre op boven
genoemd basreliëf bewerkt is, van het grootste 
gewigt blijft voor de nadere beschouwing der 
afzonderlijke vormen van dien tijd. Zoowel 
aan het kapiteel als aan het basement der can-
dclabre ziet men sommige leden, wier profil 
eene flaauw gekromde lijn oplevert. 

De inrigting der paleizen of vorstelijke ge
bouwen kennen wij alleen uit de schilderingen 
van HOMERUS , voornamelijk wanneer hij dc wo
ning van ULYSSES op Ithaka bezingt. Even als 
in dc paleizen der Oostersche heerschers zien 
wij ook hier gebruik gemaakt van afzonderlijk 
slaande gebouwen en rijke en sierlijke stof-
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faadjeu; terwijl het geheel door eenen muur 
werd ingesloten. — Uit het voorhof kwam 
men tot eene binnenplaats, waarin een altaar 
was opgerigt, cn die door gaanderijen met 
kolommen en velerlei gemakken was om
ringd. — Dit binnenhof had met eene groote 
zaal gemeenschap, waarin de feestelijke ver
zamelingen plaats vonden. Achteraan vond 
men de noodige ruimte voor dc huishouding 
cn voornamelijk de vertrekken voor de vrou
wen. 

Een eigenaardig gedeelte dezer vorstelijke 
inrigtingen zijn de thesaura of schatkamers. 

Deze zijn mccrendeels cene gewelfde onder 
den grond aangelegde ruimte, welke, zooals het 
schijnt, voornamelijk ter bewaring van kost
baarheden was bestemd. De oorkonden cn 
berigten der Grieksche oudheid maken 
meermalen van deze bouwwerken gewag, en 
dikwerf worden zij ons omstandig geschilderd. 
Sommige zijn ook geheel, of ten minste voor 
ccn groot gedeelte tot op onzen tijd bewaard 
gebleven, zoodat wij ons derzelver merkwaar-
digen bouwtrant, duidelijk vooroogen kunnen 
stellen. Zij hebben een cirkelvormig grond
vlak en verheffen zich koepelvormig in eene 
gebogene lijn. Dc wijze van zamcnstclling is 
dezelfde, als wij reeds bij de eerste ont
wikkeling der kunst, en ook bij de vroe
ger vermelde deuropeningen hebben gevonden; 
er liggen namelijk verscheidene cirkelvormige 
ringen, uit blokken steen bestaande, op elkan
der, in diervoege dat altijd dc bovenste ring 
vóór de onderste naar binnen uitspringt, tot
dat eindelijk de laatste ring zoo klein wordt, 
dat een enkele platte steen tot slotstuk dient. 
Door naderhand de vooruitspringende hoeken 
af tc werken, verkreeg alsdan het geheele 
binnciiruim dc gedaante van ccn koepcl-gcw elf. 

Men gebruikte daarbij de cirkelvormige basis 
om dc drukking van den omliggenden grond be
ter te kunnen verduren. Dc stecnen, die afzon
derlijk eiken ring formeren, zijn, wel is waar, 
de voorkanten uitgezonderd, slechts vierkant 
behouwen, zoodat dezelve in de diepte niet 
aan elkander sluiten, doch daar men kleinere 
steenen tusschen dezelve indreef, bekwam men 
daardoor cene soort van wigvormig verband. 
Ook heeft men bevonden, dat de stecnen, eenigc 
duimen van het binnenvlak van dc wulfvor-
mige ruimte naar de diepte toe, werkelijk wig
vormig in elkander sloten. Ieder ring was 
dus op zich zelven reeds naar het beginsel der 
welven zamengestcld. 

De merkwaardigste en best onderhouden 
schatkamer is die van Atrcus te Mycene. — 

Het historische tijdperk. — Tachtig jaren 
nadat Troje veroverd was, in het jaar 1104 
(volgens dc gewone tijdrekening), kwam die 
merkwaardige omwenteling in het Grieksche 
leven, welke sedert aan de geheele Grieksche ge
schiedenis eenen zoo eigendommelijken stempel 
gaf, en den eersten grond legde tot de ge
schiedkundige vermaardheid van dit volk. — 
De Doriërs daalden van de bergachtige stre
ken in het noorden van Griekenland af, 
en vestigden zich in den Peloponnesus. Het 
grootste gedeelte van Griekenland werd aan 
hen onderworpen, en niet alleen hunne lig-
chamelijkc overheersching, maar ook de rig
ting hunner denkbeelden was bij het geheele 
Grieksche volk van grooten invloed. De stam 
der Joniërs, vermaagschapt met dc aloude be
woners van Griekenland, vlugtte voor hen 
uit den Peloponnesus, cn vond eerst in Atti-
ka ccn nieuw vaderland; naderhand echter 
breidde zich dezelve van daar in talrijke ko
lommen naar Klcin-Aziï uit. Ook de Doriërs 
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vestigden koloniën in Klein-Azië, maar deze 
werden niet zoo vermaard als dc Jonischc. 
Van veel meer gewigt waren dc Dorische 
volkplantingen, welke zich ten westen in 
Sicilië cn beneden Italië (Groot-Griekenland) 
gevestigd en aldaar de Grieksche levenswijze 
hadden overgevoerd. Beide stammen wer
den dc hoofdvertegenwoordigers van den Griek-
schen kunstzin. De Doriërs heerschten in het 
Westen cn het grootste gedeelte van het eigen
lijke Griekenland, de Joniërs waren in het Oos
ten, doch in Griekenland zelve slechts in Allika 
van eenige betcekenis. Het Dorische Spar la 
cn het Jonischc Athene werden na verloop van 
tijd de beide middenpunten, om welke de 
Grieken zich bewogen. 

Was vroeger in het heldentijdperk ccne 
zekere verwantschap met het Oosten niet tc 
ontkennen, nu echter ontwikkelde zich door 
dc Doriërs en den invloed, dien zij uitoefen
den, op het allerduidelijkst de geest van het 
westelijke Europa. Met hen ontstond dat vrije , 
innerlijke bewustzijn van kracht, geleid door 
een streng gevoel voor regelmaat en orde, en 
die gelukkige verecniging van verstand cn ge
voel , waardoor der Grieksche bouwkunst de 
incest gevoegelijke en waardige baan ter ver
dere ontwikkeling werd open gesteld. Over 
het algemeen lag in het karakter van den 
Dorischen stam eene waardigheid , eenplegtige 
ernst, die reeds van te voren ccne hoogerc 
vatbaarheid voor de kunst scheen aau tc dui
den. Echter is het geenszins vrij tc pleiten 
van iets stugs cn sloolcnds, en de ingescha-
pene neiging, om aan oude gebruiken cn zeden 
te hechten, zoude ccne volledige ontwikke
ling der knust onmogelijk gemaakt hebben, 
wanneer dezelve uitsluitend aan hen ware toe
vertrouwd gebleven. Gelukkig werd dit laat

ste door de vermenging der beide stammen ver
hinderd. Dc Joniërs, als oorspronkelijke be
woners van Griekenland, waren toch, zoo als 
wij het uit dc vroeger aangehaalde kunststuk
ken reeds hebben gezien, van oudsher met 
eene grootere gevoeligheid en onbestendigheid 
bedeeld; de nabijheid van het Oosten moest 
daarenboven deze eigenschappen van hun ka
rakter ccn gedurig voedsel verschaffen. — 
Dat dit gevoel echter niet ontaardde , zichniet 
geheel in het Oostersche oploste , verhinderde 
de verecniging der Grieksche stammen onder
ling, cn voornamelijk dc invloed van de begrip
pen der Doriërs, die zoo veel te meer ingang von
den , daar de Joniërs, in tegenstelling der Do
riërs, met eene grootere vatbaarheid waren be
gaafd. Aldus verkreeg het Jonischc karakter 
eene grootere kracht dan het uit zich zelf zoude 
gehad hebben; aldus werd hetzelve in staat 
gesteld, om zelfs op dc Doriërs terug tc werken , 
cn was het de verecniging van beide, waaruit 
de grootste bloei zoowel voor de Grieksche za-
menlcving als voor de Grieksche bouwkunst 
ontstond. 

Als wij de Grieksche bouwkunst in der
zelver bloei beschouwen, dan zien wij, dat in 
die oorden, in welke dc beide stammen afzon
derlijk gezag voerden, ook dc beide karak
ters afzonderlijk biociden, het Dorische in 
Sicilië cn G root-Griekenland, en het Joni
schc in Klein Azië ; in den Peloponnesus ver
schijnt het Dorische meer gewijzigd, als meer 
onder den verzachtenden invloed der Joniërs; 
maar in Allika en voornamelijk te Athene vin
den wij dc van de Doriërs overgenomene vor
men op de waardigste en bcvalligstc wijze 
aangewend; de Jonischc bouworde draagt er 
den stempel der edelste uitdrukking. — Doch 
er waren nog andere omstandigheden, die 

Athene tot het toppunt van mcnschelijkc be
schaving verhieven. 

Uit dat tijdperk van dc ontwikkeling der 
Grieksche bouwkunst, nadat de Doriërs tc 
voorschijn traden, is ons, wat de kleinere 
verhoudingen belieft, weinig bekend; vijf 
ecuwen verliepen er, zonder dat wij van dit 
tijdperk eenige belangrijke berigten hebben 
kunnen inwinnen, of dat wij van den oor
sprong der later zoo belangrijke verschijnse
len ccnige voorbeelden hebben gevonden. Even
min kunnen wij , uit hetgeen later plaats vond, 
veel met zekerheid tot het vroegere terug
brengen. — De Dorische cn Jonischc orde 
der Grieksche bouwkunst (zoo als men zich 
gewoonlijk uitdrukt) geven beide , als hetwarc, 
le kennen, welk begrip beide stammen oor
spronkelijk van bouwkundige vormen hadden. 
Eerst later weiden deze orden , meer om der
zelver schoonheid dan wegens nationale be
grippen, beurtelings gebezigd. 

Hoezeer dan ook iu de vijf ecuwen , die se
dert het te voorschijn treden der Doriërs ver» 
loopcn waren, vele gewigtige bouw kundige 
werken werden ten uitvoer gebragt, gelijk wij 
oj) goede gronden durven vermelden, zoo vverd 
echter de kunst beter beoefend, toen de 
Grieksche levenswijze meer staatkundig gere
geld, inccr beschaafd was geworden. Men 
kan den aanvang dezer meerdere beoefening zoo 
omtrent het begin der zesde eeuw v. C. stel
len. De Grieksche vrijstaten hadden door eenen 
meer of minder uilgebrciden handel en de daar
door verworvene rijkdommen de middelen ver
kregen, om grootc bouwkundige werken tc 
ondernemen. In dezen tijd stonden, door 
de oorlogen der verschillende stammen, al-
lcenheerschers op (door de Grieken fijrannen ge
noemd) , cn deze zochten den glans hunner 

regering door grootsche gedenktcekenen der 
bouwkunst op te luisteren. Door hen werden 
de tempels op ccne wijze gebouwd, dat zij al 
het gewigtige, hetwelk eene woning voor Goden 
vereischtc, uitdrukten. — Het is in dit tijd
perk, dat het grootsche streven naar ccne vol
ledige ontwikkeling met kracht werd voort
gezet; en toch ontbreekt in al de werken, 
die toen tot stand gebragt werden, tot in de vijfde 
eeuw v. C., een eigendommelijk streng gevoel, 
en wordt de vrije ontwikkeling der vormen 
niet gevonden. 

Andere omstandigheden werkten echter gun
stig mede , om dc Grieken tot den hoogsten 
trap van beschaving op te voeren, cn hadden 
daardoor op tie kunst de voordceligste uitwer
king. — Dc inagt der tyranncn was gefnuikt, 
dc staten waren weder vrij geworden , toen 
uit Azië eene vijandelijke magt Opdaagde, 
welke dc zelfstandigheid van geheel Grieken
land dreigde te vernietigen ; maar het onme
telijk heer van den Perzischen vorst werd 
door den moed iter Grieken verstrooid. In het 
jaar 490 werd bij Marathon, 480 bij Sala-
mis en Artemisium, 479 bij P la taut en Mi-
cule door hen de zege behaald , die gevolgd werd 
door andere overwinningen. Deze gebeurte
nissen wekten in Griekenland het leven
digste gevoel van eigenwaarde op, hetwelk 
zich weldra iu menigvuldige werken open
baarde. — Athene, dat aan de behaalde over
winningen het grootste aandeel had gehad, 
werd aan het hoofd van het Grieksche staats-
verbond geplaatst; alle schallen, tot den krijg 
tegen de Perzen bijeenverzameld, werden 
naar Athene gevoerd, welke, terwijl zij de 
bondgenooten tegen alle gevaar van buiten 
waarborgde, de gelden der schatkist tot ver
sterking cn versiering van dc eigene stad 
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durfde aanwenden. Aan het hoofd der Athccn-
sche regering stond PERICLES , een man, die 
den invloed had erkend, welken dc kunst 
op dc veredeling der levenswijzo uitoefent, cn 
aan wiens zorg Athene hare waardigste cn 
schoonste gedenktcekenen te danken heeft. 
De tijd van PERICLES, in het midden van dc 
vijfde eeuw v. C., kenmerkte zich niet al
leen in den edelen bloei der Grieksche bouw
kunst , maar ook in dien der Grieksche kunst 
in het algemeen; en in dezelve vercenigden 
zich verheven ernst en waardigheid met zachte 
cn natuurlijke bevalligheid. 

Het zoo even vermelde tijdperk duurde in-
tusschen slechts korten tijd; zoo schielijk als 
Athene tot het toppunt van magt gestegen 
was, even zoo snel daalde het weder af. De 
ijverzucht van Sparta veroorzaakte den Pe-
loponnesischen oorlog, die van het jaar 431 tot 
405 v. G. of bijna 30 jaren duurde; uit dien 
krijg ontstond eene groote omwenteling in ge
heel Griekenland. Toen eindelijk het vuur 
van den krijg was gebluscht, was, zoo in 
het strenge Sparta als in het onbestendige 
Athene , de oude waardigheid verdwenen, een 
nieuw geslacht was gedurende den oorlog op
gegroeid, dat zijne driften niet meer meester 
was , en welks streven alleen gcrigt was op 
het prikkelende genot van het oogenblik. 
Daardoor verkreeg ook de kunst eene ande
re gedaante. Tot uitvoering van grootsche 
publieke gedenktcekenen ontbrak, zoo niet 
dc middelen, althans de lust. De bouw
kunst verloor alzoo haren hechtsten steun, 
cn begon tc verbasteren. Het einde van 
dit tijdperk viel in den tijd van ALEXANDER 

den Grooten, die van 336 tot 324 v. C. re
geerde. 

Het laatste tijdperk der eigenlijke Grieksche 

bouwkunst loopt van den tijd van ALEXANDER 

den Grooten totdat de Romeinen Griekenland-
onder het juk bragtcn, omtrent de tweede 
eeuw V. C. ALEXANDER had dc Grieksche 
wapenen tot ver in het Oosten gevoerd, cn 
een magtig rijk gevormd. Na zijnen dood ver
deelde het zich in ccne menigte staten, wier 
vorsten van Grickschcn oorsprong waren, en 
dc Grieksche kunsten aau hunne hoven aan
kweekten. Verscheidene nieuwe steden wer
den gebouwd en menigvuldige prachtige bouw
kunstige werken ondernomen. Het schijnt 
in den eersten oogopslag, dat deze gesteldheid 
der bouwkunst een nieuw veld ter verdere 
ontwikkeling had moeten openstellen: dit was 
echter het geval niet. Daar de bouwkunst 
meer tot uiterlijk prachtvertoon, dan ter 
voldoening aan de inwendige behoefte be
oefend werd, kon zij ook geene beduidende 
voortgangen maken. In de hoofdzaak waren 
het reeds de bekende vormen, die, hoewel op 
eene grootere schaal, echter tot geheel verschil
lende doeleinden gebezigd werden. "Wanneer 
iets nieuws werd daargesteld , was het voorna
melijk met het doel om eene verrassende uitwer
king voort tc brengen. Deze laatste omstandig
heid was ook overal van invloed op het innerlij
ke der kunst; doch niet tot haar voordeel, want 
hoe duidelijk in dc voornaamste werken van 
dit tijdperk de goede praktische wijze van 
bouwen zigtbaar is, zoo ziet men toch in 
dezelve meer of min dat streven naar ef
fect, hetwelk met dc naïvc uitdrukking, die 
overal in de vroegere werken der Grieksche 
kunst heerschte, in tegenspraak is, cn den 
aanvang van het verval der kunst aanduidt. 
Nog veel sterker werd deze rigting bemerkt, toen 
later dc Grieksche kunst aan dc Romcinschc 
heerschappij was onderworpen. Daar echter 
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dc Romeinen andere cn geheel afwijkende 
beginselen hadden, waarmede de Grieksche 
houwkunst werd verbonden, is het meer doel
matig, dit latere ontwikkelingstijdperk in eene 
afzonderlijke afdeeling der klassieke kunst te 
behandelen. — 

In dc beschouwing der eigenlijke Grieksche 
bouwkunst onderscheiden wij alzoo, sedert 
het te voorschijn treden der Doriërs, de navol
gende vijf' tijdperken. 

1» Het eerste en nog duistere ontwikkelings
tijdperk , zoo omtrent dc zesde eeuw V. C. 

2° Het tijdperk eener gewigtige en verheve
ne ontwikkeling, in de zesde en het begin der 
vijfde eeuw V. C. 

3° Het tijdperk van den eersten bloei, in het 
midden cn in de tweede helft van dc vijfde 
eeuw v. C. 

4» Het tijdperk van den tweeden bloei, in dc 
vierde eeuw v. C. 

5» Het tijdperk, waarin dc kunst begon tc 
vervallen, in de derde eeuw cn in de eerste 
helft der tweede eeuw v. C. 

Over den Tempelbouw in het algemeen. Dc 
bouwkundige gedenktcekenen der Grieksche 
kunst, gedurende het tijdperk harer westelijke 
ontwikkeling, bestaan voornamelijk in tempels 
aan de Goden gewijd. In derzelver bouw ver
toont de kunst zich in al hare voortreffelijkheid 
cn de tempelvormen werden op andere gebou
wen, naarmate zij voor verhevene indruk
ken meer of minder vatbaar waren, toegepast. 

De aanleg van den Grickschcn tempel is oor
spronkelijk zeer eenvoudig. Hij is de wo
ning voor den God, cn bestaat ïneerendeels 
slechts uit ccne vierkante cel of een heiligdom 
(waarin het beeld van den God was opgcrigt) cn 
uit een open voorhof. Hiertoe werd echter nog 
gecne schoonheid vereischt; doch daar het voor

hof, zoo als gezegd is, open was, cn om het 
volk tot den ingang in het heiligdom uit te 
tc noodigen, moest het ook eenen uit vrije 
cn afzonderlijke dcclen bestaanden bouw, 
en ccne in het oog vallende cn rijkere ver
siering verkrijgen. Daarom werden aan de 
buitenzijde de op zich zelve staande kolommen 
cn menigvuldige gebeeldhouwde versierselen 
aangebragt. Bijna bij alle grootere werken wer
den alsdan, om dc een toon igheid tc vermijden cn 
de muren aan de buitenzijde te verlevendigen, 
deze kolommenrijen en de daarbij behoorende 
versierselen om het geheele tempelgebouw heen 
voortgezet. — Op deze wijze bekwam het uiter
lijk voorkomen der Grieksche tempels een le
vendig en regelmatig aanzien, en verkreeg het 
genie een waardig doel om naar te streven. 

Bij het bouwen der tempels vergat men ook 
de beeldhouwkunst niet, cn dc verhouding, 
die tusschen dezelve en de bouwkunst natuur
lijk bestaan moet, werd op eene eenvoudige 
en gepaste wijze in het oog gehouden. — Beide 
toch dienen tot wederzijdschc opluistering: dc 
bouwkunst verschijnt als toegerust om het 
beeldhouwwerk te ontvangen , en het laatste is 
als dc bloesem, die uit den stam der bouw
kunst ontspruit. — Zij kunnen beide op zich 
zelve staan, doch vcreenigd vormen zij eerst 
een volkomen geheel. — De tempels bestaan 
in het algemeen uit eene rij kolommen, die 
op ccn gezamenlijk voetstuk, van een aantal 
trappen voorzien, zich levendig cn krachtvol 
omhoog rigten, terwijl de, op dezelve rustende 
architraaf, door haren uiterlijkcn vorm, de vlukke 
bedekking van dc ï ondloopcnde galerij en hare 
verbinding met het eigenlijke tempelgebouw 
aanduidt. Boven de architraaf verheft zich als
dan niet dadelijk dc kroonlijst (gelijk doorgaans 
in de gebouwen der oude wereld), maar bevind t 
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zich cene ruimte voor gebeeldhouwde orna
menten ; dit is dc fries, welke, om hare 
bestemming aan tc duiden, in het Grieksch 
zop horos, d. i . becldcndragcr, genoemd wordt. 
Boven het beeldwerk van dc fries rust als
dan dc kroonlijst, waarvan dc voornaamste 
band, sterk vooruitspringende, eene goede 
afscheiding voor het oog daarstclt. Aan dc 
voor- en achterzijde verheft zich nog boven 
de kroonlijst het fronton, in dc gedaante van 
eenen gelijkbeenigen driehoek , welke vorm uit 
dien van liet tempeldak is ontstaan. In dit 
driehoekig vlak is het voornaamste beeld
houwwerk bevat, hetwelk wederom door dc 
kroonlijst, die ver voor dit fronton uitspringt, 
wordt ingesloten. Dc vorm van dit fronton 
maakt met de geheele voorzijde als het ware 
een bouwkunstig geheel, terwijl nog boven dc 
uiteinden van hetzelve rijke ornamenten zijn 
aangebragt, waardoor de vorm van het ge
bouw zich meer bepaald en, tot in dc minste 
bijzonderheden toe, bevallig vertoont. 

Men onderscheidt verscheidene soorten van 
tempels, naarmate dc aanwending der bouw
kundige versierselen op eene meer eenvoudige 
of rijke Wijze geschiedde; de bouwkundige 
school der klassieke oudheid van den latcrcn 
tijd heeft, om dezelve te ouderscheiden, dc 
hier nagenoemde volgorde ingevoerd. 

1". Tcmplum in antis; aldus genoemd, wan
neer de anl(c,d. i . de voorkanten der muren 
(hier de zijmuren van het voorhof), tot onder 
het fronton vooi uitspringen, en bijna altijd 
kolommen tusschen dezelve in staan. — Daar
van komt de gebruikelijke uitdrukking: »Ecn 
tempel met twee kolommen in antis." 

2». Pro-stylos. — Een tempel, waarvan het 
voorhof (pronaos) over dc geheele breedte 
eene kolommenstclling (prosUl) bevat, waar

van de hockkolommen voor dc zoo even ge
noemde anla' zijn geplaatst. 

3°, Amphipro-styfos. Een tempel, die zoo 
wel aan dc voor- als aan de achterzijde van 
zulk een kolommenstelsel (prostvl) is voorzien. 

4". Periplcros. Een tempel, die aan alle 
zijden van cene rij kolommen is omgeven. Hier
bij moet nog worden opgemerkt, dat het tem
pelgebouw , hetwelk door zulk eene rij kolom
men omringd is, meestentijds reeds op cene der 
drie hiervoren beschrevene wijzen was aange
legd , zoodat de voor- en achterzijde van eenen 
periplcros niet zelden met eene dubbele rij ko
lommen zijn voorzien. 

5" Pscudo Periplcros. (Valschc Pcripteros.) 
Eene in de Grieksche kunst zeldzaam voorko
mende afwijking, als wanneer dc tempel met 
halve kolommen is omringd. 

6'J Dipleros. Een tempel, die door cene 
dubbele rij kolommen wordt omringd. 

7" Pseudo dipteros. (Valschc diptcros.) Eene 
eveneens zeldzame afwijking, waarbij dc tem
pel slechts van ééne rij kolommen is omgeven , 
doch waarin dc kolommen op denzclfdcn afstand 
van het tempelgebouw staan als de buitenste 
kolommcnnj van eenen dipteros. 

Verder was men gewoon, de tempels, vol
gens dc regels dezer bouw kundige school, 
naar het aantal kolommen aan dc facade des 
tempels (welke , daar de ingang in het mid
den is, altijd ccn even aantal bedraagt) te 
onderscheiden als volgt: tctra-stylos, hexa-sty-
los, osfa-slylos,deka-stylos, dodcka-stylos, d. 
i . met vier, zes, acht, tien, twaalf kolom
men voorzien. Het getal der kolommen aan 
de lange zijden van eenen pcripteros is daarbij 
onbepaald; meestentijds (ofschoon dit nergens 
als vaste regel is aangenomen) komt het daar
bij uit, dat dit getal meer dan het dubbe-
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le aantal der kolommen aan de facade bedraagt; 
in het algemeen kan men echter zeggen, dat 
aan eenen langwerpigen vorm en een oneven 
aantal kolommen aan dc lange zijden de voor
keur werd gegeven. Een ander onderschei-
dingstceken is de meerdere of mindere af
stand tusschen de kolommen (cntre-colonnc-
ment) als: pykno-stylos, sy-slylos, eu stylos, 
dia-stylos, araö-stylos. Doch deze onderschei-
dingsteckenen zijn slechts betrekkelijk, daar 
overal dit cnlrc-colonncment oiimiddelijk van 
de overige bouwkundige dcclen afhangt. Het 
is echter niet geoorloofd , om dezelve (even als 
bij dc latere bouwkundige school werd inge
voerd) naar bepaalde maten te willen onder
scheiden, daarde bestaande gedenkteckcucn der 
Grieksche kunst hierop, even als op alle overige 
verhoudingen, veelvuldige uitzonderingen ma
ken; ook moet men opmerken, dat de laatst
genoemde wijze van onderscheiden in het ge
heel niet tot de Grieksche bouwkunst be
hoort. 

Wat het binnenste der tempelgebouwen aan 
belangt, bestaat dc eigenlijke tempel, zoo als 
reeds gezegd is, uit de cella (iu het Grieksch 
naös), die gewoonlijk zonder vensters was, en 
«len pronaös voor dezelve, welke beide door cene 
groote deur werden verbonden. Somtijds komen 
er ook wel tempels voor , die twee vertrekken 
bevatten. Bij eenige tempels, voornamelijk 
bij dezulke, die aan cene dienst gewijd wa
ren, waarbij mysteriën bestonden, zijn bijzon
dere heiligdommen (sanctuario), bij andere is 
eene afgeslotcne ruimte (opisthodom), meest tot 
schatkamer dienende, achter dc cella aange
bragt. Bij dc amphipro-stylos (ook wanneer 
deze aan de buitenzijde door eene kolommenrij 
is omgeven , eu dus een periplcros wordt) ver
toont zich aan de achterzijde eene ruimte, 

d. r. 

posfieum genaamd, die met de pronaös strookt. 
Op eene geheel eigenaardige wijze vertoont zich 
het binnenste van z lkc tempels, die cene 

•groote uitgebreidheid hadden en die, zoo het 
schijnt, ter opneming van eene menigte men
schen bestemd waren; terwijl toch gewoonlijk 
dc menigte bij het verrigten der heilige dienst 
in dc gewijde ruimte, die den tempel om
gaf, vertoefde. In plaats van dc cella, had 
men alsdan cene opene binnenplaats, die we
derom in denzclfdcn bouwtrant als de buiten
zijde des tempels was behandeld, soms met 
kolommen voor de muren, dikwerf twee hoog 
boven elkander, terwijl in zulk een geval dc 
bovenste eene galerij vormden; soms ook inet 
vooi uitspringende pilasters, waar tusschen als
dan nissen waren besloten. Deze tempcl-
inrigtingen werden met den naam van hypa-
thros (onder den vrijen hemel) bestempeld. 
Van sommige dezer gcdcnktcekcnen zal later 
afzonderlijk worden gewag gemaakt. 

De Dorische tempel. — Dc voornaamste 
eigenschappen der Grieksche tempels zijn vroe
ger reeds opgegeven. Dc bijzondere ge
daante der vormen, hangt echter van de ver
schillende begrippen van den Dorischen en 
Jonischen stam af, door welke, gelijk reeds 
vroeger is aangevoeul, de Grieksche bouwkunst 
eenen tweclctligcn stempel heeft verkregen. 

In de Dorische bouwkunst zijn de vormen 
op eene eenvoudige en juiste wijze afgebeeld, 
«le tusschenledcn , welke de hoofddeelen van el
kander afscheiden ol' verbinden, en zelfs de 
aangebragtc versierselen zijn even zoo eenvou
dig, zelfs eenigzins streng regelmatig; «loch 
in die gedeelten , aan welke men gepoogtl heeft 
de meeste uitdrukking te geven, treft men vor-
men aan, die aan dit oogmerk op «Ie geluk
kigste wijze beantwoorden. Overal zijn deze 
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vormen stil, waardig en krachtvol. De ko
lommen hebben een stevig aanzien; zij staan 
digt op elkander geschaard, en trotseren als 
het ware den last, dien zij te dragen hebben. 

De Dorische kolommen zijn slechts uit twee 
deelen zamengestcld, die met elkander in juiste 
overeenstemming één geheel vormen: name
lijk de schaft cn het kapiteel; zij hebben 
geen basement, maar verrijzen dadelijk uit de 
bovenste trede van het onderstel, hetwelk dat 
stoute aanzien te weegbrengt. De schaft is met 
cannelures bewerkt, die zeer weinig insprin
gen en scherp tegen elkander aansluiten. Naar 
boven toe vermindert de kolom eenigzins, en 
de ilaauwc kromming, die een overgang tot 
tot deze verdunning is, zet aan derzelver ge
heele gedaante cene groote overal gelijke le
vendigheid bij, en brengt derzelver geëvenredigd 
omhoog rijzende kracht volkomen aan den dag. 
Boven iedere kolom vertoont zich cene sterk 
vooruitspringende plaat, dc abacus, het boven
ste gedeelte van het kapiteel, die eene vaste 
ligplaats voor dc architraaf aanbiedt. Tegen 
deze plaat stuit de krachtvolle kolom, cn wordt 
als het ware door de drukking der plaat uit
een gezet, waardoor een gelid ontstaat van 
eenen gebogenen vorm (de echinus het onderste 
gedeelte des kapitccls), welks vorm als het mid
den houdende tusschen de omhoog strevende 
en nedergedrukt wordende deelen, het karak
ter der geheele Dorische bouwkunst in zich 
bevat; ook kan inen uit de verschillende lij
nen , die derzelver profil oplevert, den voortgang 
der ontwikkeling bemerken. Dc echinus wordt 
van onderen door verscheidene ringen omvat, 
welke den laatsten band der kolom uitma
ken , en in welker vorm een gelijke regel 
als bij dc cannelures der schaft is in acht geno
men. Iets lager dan deze ringen zijn in dc canne

lures cene of meerdere fijne insnijdingen ge
maakt, die zich aan het oog als zwarte lijnen 
voordoen en eenigzins reeds een begin der rin
gen uitmaken. 

De architraaf is een eenvoudig regthoekig 
blok. Het bovenste lid en de afscheiding van 
de fries is een vooruitspringende band. Het 
voornaamste gedeelte der kroonlijst is, zoo als 
reeds is opgemerkt, evenzoo eene eenvoudi
ge sterk vooruitspringende plaat, welke de 
beweging van het beeldhouwwerk in de fries 
beperkt. Doorgaans is echter bij de Dorische 
bouwkunst de fries niet met beeldhouw
werk opgevuld, maar in regelmatige vak
ken afgedeeld, die eene aangename afwis
seling te weeg brengen. Dit zijn de zooge
naamde triglyphen, vierhoekige, voor het 
vlak van de fries uitspringende platen. Ge
woonlijk worden dezelve beschouwd als de 
kopeinden der balken, welke oorspronkelijk 
op het architraaf zouden zijn gelegd ; doch bij 
de voorhanden zijnde monumenten leggen de
ze balken meestal hooger. In ieder geval 
echter moet men de triglyphen als de bouw
kundige stutten voor dc kroonlijst beschouwen; 
ook hebben wij de stellige getuigenis, dat bij 
de oudste tempels de ruimten tusschen de 
triglyphen, de zoogenaamde metopen, die bij 
dc bestaande monumenten met bas reliefs ge
vuld zijn, open waren. De vierhoekige (of 
oorspronkelijk kubischc) gestalte der trigly
phen wordt door hare stelling tusschen de 
vierkante vooruitspringende plaat der kroon
lijst cn het architraaf veroorzaakt. Derzelver 
naain (triglyphen) ontlcei.cn zij van het re
gelmatig wederkeerend ornament, namelijk 
regtopgaande gleuven, die voornamelijk als 
cene herhaling der cannelures in de kolom
men moeten worden beschouwd, cn die ook, 
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schoon alleen als ornament gebezigd, tot dc 
overeenstemming van het geheel wezenlijk 
medewerken. Onder iedere triglyph, en wel 
onder den band van het architraaf, bevindt zich 
een kleinere band , waaraan tot meerdere sier
lijkheid , en als uit de kanalen afkomstig, cene 
rij zoogenaamde druipers hangt. Boven de 
triglyphen steken onder het vooruitspringende 
gedeelte der kroonlijst kleine platen uit, de 
zoogenaamde mutulen, waaronder wederom 
rijen van druipers zijn aangebragt; zoodat door 
dit alles eene onmiddclijke verbinding van het 
hoofdgestel gevormd wordt. Eindelijk nog 
wordt alles door cene met bladen fijn versier
de lijst, van eenen lossen en bevalligen vorm , 
bekroond. 

Het beeldwerk in de metopen van de fries 
is over het algemeen sterk vooruitkomende, 
en werkt daardoor voordeelig op de bouwkun
dige vormen terug. Het voornaamste ornament 
der facade echter is het beeldwerk van het 
fronton, bestaande hetzelve grootendcels in 
vrijstaande beelden, die door dc kroonlijst wor
den gedragen. — Hel fronton wordt door cene 
vooruitstekende plaat omringd, waarin echter 
geene mutulen worden gevonden , daar dezel
ve met gecne triglyphen in verband staan. — 
Boven dit vlakke gedeelte verheft zich nog 
de cima of zoogenaamde gootlijst, die met ver 
scheidene bonte ornamenten is beschilderd 
(over de verdere geschilderde ornamenten zie 
men iets lager). Vooruitspringende leeuwen
koppen versieren de cima aan dc uiteinden. 
Somtijds en voornamelijk bij latere werken is 
dc cima als goot langs de lange zijden van het 
gebouw omgebragt, en aldaar met cene rij van 
leeuwenkoppen, die tot uitloozing van het re
genwater dienen, voorzien. Boven op het fron
ton en op de beide uiteinden van hetzelve ver

heffen zich eindelijk de zoogenaamde akrole-
riën, die gewoonlijk in den vonn eener bloem 
zijn gebeeldhouwd. Dergelijke ornamenten 
{palmetten) van kleinere afmetingen ziet men 
ook wel (in plaats der later gebruikte goten) 
op zekere afstanden op de kroonlijst der lange 
zijden cn op den nok aangebragt. — Zij zijn 
even als de akroteriën het laatst aangebragte 
bouwkundige ornament, cn dienen te gelijk 
ook ter aanwijzing van den vorm der dakbedek
king, daar zij juist op de rijen der ronde te
gels zijn gehecht, die over de platte tegels 
hccnliggen. 

Dc zoldering der tempels bestaat gelijk reeds 
hooger is aangemerkt uit dwarsbalken, op 
gelijke wijze als de architraaf, doch iets lig-
ter, waarover breede platen zijn gelegd. In 
dc laatste zijn verdiepingen (caissons) uitgehou
wen , terwijl dit alles natuurlijk wederom met 
de proportie van het geheele gebouw in ver
band is gebragt. 

Eindelijk moet men nog als een bouwkundig 
deel, dat bijzonder de aandacht verdient, de 
antas noemen. Hierdoor verstaat men, zoo als 
gezegd is, eigenlijk dc voorkanten der voor
uitspringende zijmuren, die gemeenlijk met 
een ligter lijstwerk van boven en onderen zijn 
versierd. Wanneer juist boven de ante een 
dekbalk ligt, dan springt de eerstgenoemde 
ook ter breedte van dezen balk een weinig 
voor cn ter zijde van den muur uit. Zij ko
men nooit als op zich zelve staande penanten 
voor, of als pilasters, welke veel in lateien 
tijd bij dc Romeinen werden gebruikt, maar 
als met den muur een geheel vormende. Ook 
worden de voornaamste leden van hunne ka
piteelen en basementen gewoonlijk langs den 
muur des tempels voortgezet. Het kapiteel 
heeft niets met de zware vormen van dat der 

22 * 
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kolommen gemeen, maar schijnt meer tot sie
raad tc zijn aangebragt; het bestaat voorna
melijk, uit ccn vlak gedeelte met bloemen be
schilderd, ccn bladei lijst daarboven, cn een 
zeer fijne band, doch dikwerf zijn dezelve 
veel meer uitgewerkt. 

Bij de bouwkunstige vormen werd eindelijk 
het schilderen als een voornaam iets beschouwd. 
Over het algemeen schijnt hij de Grieksche 
kunst, zoowel hij dc bouw- als beeldhouwkunde, 
het gebruik van verwen niet uitgesloten, maar 
veeleer overal aangewend te zijn, waar het die
nen koude om dc vormen beter tc doen uitko
men of het geheel een meer smaakvol aanzien 
te geven. — Evenwel ligt in den vorm toch dc 
grondslag of het oorspronkelijke der Grieksche 
kunst, ten minste bij de bouwkunst aangetoond. 
Be bouwkundige deelen zelve werden, over het 
algemeen , nimmer beschilderd , doch alleen 
dc slechts versierende gedeelten, als van dc 
fries, de kroonlijst, ook die van het fronton, 
of dc daarmede in verband slaande onderdcc-
lcn. Het beeldwerk in de fries cn het fronton, 
kwamen meest met krachtige kleuren tegen 
eenen donkeren grond uit. De hoofdkleur der 
triglypken schijnt blaauw geweest tc zijn. Dc 
kleinere deelen, als de kroonlijst, dc caissons 
in het plafond, de kapiteelen der pilasters, 
alles was met verschillende kleuren voorzien. 
In het schilderwerk der doorloopendc lijstwer
ken merkt incn in het algemeen op, dat dc in 
de Dorische bouwkunst dikwerf voorkomen
de doucine (omgekeerd, ogiei') steeds met 
op rijen staand bladwerk versierd is ; dat het 
zoogenaamde kwartrond, hoewel in den vorm 
van dc echinus, meest als cijerlijst verschijnt; 
dat de ogivcn met rez de Coeurs en de 
kralen met paarlen versierd zijn. Deze wijze 
van versiering berust geheel op bouwkundige 

gronden, daar over het algemeen het prolil van 
ieder lid op deszclfs oppervlak is afgebeeld en 
het alzoo den eigenlijken vorm des tc meer 
doet uitkomen. Dc regthockigc leden zijn 
meest ook met regthockigc ornair enten ofwel, 
naar vrije verkiezing, met bloemen beschilderd. 
Dc kleuren zijn overal zoodanig aangebragt, dat 
zij op sommige plaatsen het effect verhoogen, 
cn, op die plaatsen, waar zij in de diepte der 
profillen bijna verloren gaan, zacht in elkan
der smelten. 

Bovenstaande zijn dc voornaamste eigen
schappen der Dorische bouwkunst. In dc bij
zondere verhoudingen en vormen is dezelve 
nog wel aan vele verscheidenheden onderwor
pen, die echter van den meerderen of minderen 

ouderdom der monumenten, van het strengere 
vasthouden aan de Dorische begrippen in der
zelver eersten oorsprong, of eindelijk van het 
verval der kunst, dc duidelijkste getuigenis 
geven. 

De oudste gcLouwcn in den Dorischen stijl 
hebben zware verhoudingen. De bijzondere 
vorming hunner deelcn drukt ceuc geweldige 
krachtsinspanning uit. De kolommen zijn zeer 
sterk cn ten naaste bij viermaal zoo hoog als 
de middellijn van het onderste gedeelte der 
schaft. Zij verminderen zoo sterk, dat de 
middellijn der schaft onder het kapiteel onge
veer twee derde gedeelten bedraagt, daarbij 
staan dezelve zoo digt nevens elkander, dat 
haar afstand naauwclijks iets inccr dan hare 
middellijn uitmaakt. Dc hoogte der lijst is 
soms gelijk aan de helft der kolom, cn het 
fronton nog eens van gelijke hoogte. Dc pro-
lillen der tusschenleden vormen in het alge
meen zware lijnen. 

Tijdens den bloei der Dorische bouwkunst 
werden dc verhoudingen (alhoewel de ge

bouwen over het geheel altijd een ernstig gen nog ligter, en de bijzondere deelen werden 
karakter behielden) ligter, en de uitdrukking onbeduidend in hunne betrekking tot het ge-
van kracht inspanning in de vorming der bij- heel. — Hunne gedaante is gemeenlijk vlak en 
Mindere deelen meer gematigd; in de tijden en zonder uitdrukking, 
van het verval der kunst werden de verhoudin- (Hel vervolg hierna.) 

PROEVE EENER HANDLEIDING TOT HET BEOORDEELEN DER INRIG
TING VAN HEIWERKEN ONDER MUREN. 

(Medegedeeld door W . A . FROGEB, lstcn Luit. Ingenieur te Breda. 

(Vervolg cn Slot van bl. 123). 

§ i5. Moeten de palen door losse of slappe 
gronden schieten , zoodat zij over een groot 
deel der lengte kunnen buigen, dan zijn, zoo 
als wij reeds te kennen gaven, de opgege-
vene belastingen tc groot en derhalve het 
met ieder derzelvc overeenstemmende aantal 
paalrijen te gering, zoo als uit het volgende 
nader zal blijken. 

Hoewel dc palen, wanneer zij door slappe 
gronden schieten, tamelijk wel te lood blij
ven , zoo wijken zij echter altijd iets van den 
loodreglcn stand af; om deze reden, zoo
wel als om de gedaante der palen zelve, kan 
men dan ook niet zeggen, dat dc resultante 
der drukkingen op iederen paal juist volgens 
de as van den paal zal vallen. 

Om zich niet te bedriegen in den afstand 
m , dat de resultante buiten liet zwaartepunt 
der dwarssnede van grootste buiging valt, 
heeft men slechts uit de formule 

II d'm I 
Q' A MI 

te vinden op bl. 221 mijner genoemde ver
handeling , de grootste waarde van m te be

palen ; waartoe, wanneer r de straal is 
van die dwarssnede van grootste buiging, M, 
blijkens bladz. 201 der bedoelde verhandeling , 
moet worden vervangen door L r 4 » , d' dooi 
r en J door r * * j «r as 3,i4i6 zijnde. 

In die formule zal men als te voren n^-
A 

zr i iooo ponden kunnen nemen. Het ware 
echter te wensclien , dat men door dadelijke 
beproeving van ccn gedeelte heipaal de waarde 
van n — bepaalde; men zou daartoe alvo 
rens eenen paal tot eene zekere diepte moeten 
inhcijen, het uitstekende deel daarvan afza
gen , dit eenigen tijd onder waterplaatsen 
cn, door hetzelve voorts aan de einden te 
ondersteunen en in het midden te belasten, 
langzamerhand het gewigt moeten opsporen. 
waarbij de veerkracht geschokt werd (dat is 
dat er eene blijvende buiging plaats grijpt) , 
en, door dit gewigt in formule 1 8 , bladz. 
209 mijner meergemelde verhandeling, over 
te brengen , n — moeten berekenen. 

Wij vonden hiervoren, dat met dennen slik
houten , de palen van 7 cl lengte , zoo lang 
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zij niet kunnen buigen, niet minder dan 12000 

pond behoeven le dragen. — Neemt men nu eens 
Q' = 12000 , r = 1 palm cn , zoo als gezegd is, 

n y = i4ooo pond, dan vindt men uit de 

iormule 
a 

11 — 
A 

~~ Ml W 

m = 0,666 palm cn dit zou dan de grootste 
afwijking zijn, van dc rigting der resultante 
van de drukkingen , die op den paal werken 
buiten het zwaartepunt der dwarssnr.de van 
grootste buiging. 

Deze afwijking is geheel niet groot, want 
nu ook zou de grootste buiging niet meer dan 
0,666 palm kunnen bedragen, waartoe zelfs 
de rigting der cvenbedoelde resultante, juist 
door het zwaartepunt der bovenoppervlakte 
van den kop des paals zoude moeten gaan, 
en dus de borsten en pen gelijkelijk moeten 
dragen, en zelfs, zoo dit al eens plaats 
had, dan nog zoude, zoodra de grootste bui
ging grooter dan 0,666 palm werd , de paal 
juist op de grens van de veerkracht belast 
zijn , en dus in eenen toestand verkecren , waar
aan men den bouw tocli wel niet zoude wi l 
len wagen. 

§16. Om echter volkomen over dien toe
stand te oordeelen, is het noodig de lengte te 
bepalen, die in dc buiging kan deelen cn 
daarna de buiging te berekenen door middel 
der formule 

M + m'Ir, Q'I 1 
u = j U — cos. am \ / — \ . ml l r nM(inal + M)i 

Deze formule vindt men, wanneer men dc 
op bladz. 220 mijner genoemde verhandeling 
opgegevene formulen: 2 8 , 3o en 3a te 
zamen verbindt. Bij de toepassing derzclve 
dient vooral in het oog gehouden te worden , 

dat u, zijnde de grootste buiging, die 
op eenen afstand a van het boveneinde, of in 
het algemeen op het midden eener lengte 2 a 
plaats heeft, nimmer grooter dan m kan 
worden. Daar, waar men voor eenige be
paalde waarde van m, u grooter dan m vindt, 
zou dc belasting te groot zijn. 

Voorts is , blijkens dc opgave van bladz. 23o 

mijner meergenoemde verhandeling, voor liet 
dennen hout, waartoe de gemelde waarde van 

n y behoort, n = 6 9 6 0 0 0 0 , — namelijk wan

neer men in palmen en Nederlcindsche pon

den rekent. 
Schiet nu \ der lengte van 7 els palen in 

vasten grond, \ in minder vasten grond cn 
het overige J door slappen grond, dan zal 
men vrij nabij kunnen aannemen , dat de groot
ste buiging op eenen afstand valt van 25 palm, 
gerekend van het hoogste punt des deels, 
dat slechts gebogen wordt, cn dus vrij nabij 
ter plaatse, waar r ss 1 palm is. Wanneer 
de slappe gronden zich niet het meest ver
heffen , dan zou men bij den gewonen «tand 
der palen r minder moeten nemen, doch 
daar dan dc paal van hoven geklemd wordt 
en dus in gunstiger toestand verkeert, dan 
dat men r bepaalt door te beschouwen, dat 
de bovenlagen de slapste zijn, — zoo kan 
men, wat dc berekening aangaat, zich ook 
dan nog hij de gekozene waarde van r bepa
len. 

Met dc genoemde lengte , namelijk a = 25 

cn de overige gegevens, te weten t ss 1 j 
m = 0 ,666 ; Q" ss 1 2 0 0 0 ; n = 6 9 6 0 0 0 0 ; M ss 

J r 4;r; J = r** en T = 3 , I 4 I 6 ; — vindt men 
u = 0,424 palm; — zoodat de resultante der 
drukkingen op den kop des paals, dan nog 
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0,666 — o,424 of nabij o,25 palm uit het pond dragen , en staan de jukken 1 cl mid-
middenpunt der bovenvlakte kan vallen. den op midden, dan zouden er, bij den tot 

Zoo men dus mogt aannemen, dat de groot- voorbeeld gekozen muur, vijf palen in de juk-
ste lengte van den paal, bij de heijing niet ken moeten staan. Wij moeten echter op
uit het lood ware geweken , dan zou, wanneer merken , dat, daar de belasting op ieder juk 
men tot het uiterste wilde komen, wat de dan 36ooo pond is (J i 3 ) cn de drie mid-
grens der veerkracht betreft, de belasting van delste palen te zamen 3 X 8 0 0 0 ss 24ooo 

12000 pond zelfs in minder gunstige gron- en de beide uitersten tc zamen 8 0 0 0 pond 
den kunnen gedragen worden; doch het dragen, hetwelk tc zamen slechts 32000 pond 
zal wel geene opheldering behoeven, dat noch geeft, men eigenlijk afwisselende vijf cn zes 
het eene aannemelijk , noch het andere geraden paalrijen zou moeten nemen ; — ieder juk 
is. — De niet loodregte stand van dc pa- van zes palen kan dan 4 x 8 0 0 0 + 8000 = 

len alleen vordert namelijk, dat men m grooter 4oooo ponden dragen cn dus gemiddeld ieder 
moet kunnen nemen en daartoe moet Q" ver- juk eene drukking van 1 (3ÏOOO -t- 4oooo) = 
minderen. 36ooo pond, zoo als behoort, kunnen we-

§ 17. Neemt men diensvolgcns Q" rs 8 0 0 0 derstaan. 
pond, dan vindt men uit de reeds gebruikte Daar met vijf palen onder ieder juk, reeds 

een genoegzame aanleg aan den muur kan 
gegeven worden, zoo zoude, al wordt den 
mortel vooraf tijd tot verharding gelaten, 
dc afstand der jukken niet vergroot moeten 
worden; alleen zoude dan dc vloer, die 

formule 

voor n 

a 
n — 

A 

M d'm I 
Ml 

= i4ooo, M = J r 4 « , d ' = r = i 

palm , J = r* ic en * = 3 , i 4 i 6 ; m ss 1,1244 

palm. Met deze waarde volgt voorn = 6 9 6 0 0 0 0 d e z e n g I . o n d m u u r d r a a g t > m i n d e r z w a a r b e _ 

e n a = = r « ^ ' U '»r rw hoeven te worden, dan wij hierboven ii \o) 
U — ïnl 1 c o s ' a m %M(m a l + MJJ' ™ dit geval, zelfs onder eenige belasting van 

dat u = o,482 palm is , — en derhalve, dat den grondmuur, met eenen afstand der jukken 
de afstand, welke de resultante der drukkin- Van 16 palmen, vonden. 

Uit de reeds meermalen gebruikte formule 

n — — 1 . 1 . , - volgt namelijk weder voor(j = 

gen op den kop, buiten het zwaartepunt der 
bovenvlakte kan blijven, 1,1244 — o,48a = 
o ,6424 palm kan bedragen. 

Behalve dat nu, — namelijk bij 8 0 0 0 pond 
belasting op iederen paal, — de doorbui-

A b k * 

45 pond ($ 1 0 ) , b =s 1 , = i4ooo, 

doch met eenen afstand 2 d der jukken nud
ging nog iets grootcr kan worden, dan wij in den op midden van 10 palm voor de dikte 
§ 16 vonden , kan de resultante der druk- der dennen vloerplanken h — o,5 palm. 
kingen nu meer bij zijde van de as des paals Wanneer dc grondmuur niet alvorens is ver
vallen of anders gezegd, de as zelve behoeft .teend, dan moet bij dien afstand der jukken 
niet juist verticaal ondersteld te worden. van 1 e l , die dikte der planken 0,7 palm 

Zullen nu dc palen niet meer dan 8 0 0 0 zijn (§ 8 ) . 

http://dwarssnr.de


i68 

§ i 8 . De laatstgevondene waarde voor m is 
geenszins overdreven , want zoo de palen slechts 

der in de buiging deelendc lengte van 2 X 25 

palm (§ 16) buiten het lood staan, of niet 
van de rcglste zijn, dan bereikt reeds, wan
neer dc buiging zich tot het bovenste deel be
paalt , de afstand, waarop het zwaartepunt 
der bovenvlakte van den paal, ter zijde van 
het zwaartepunt, behoorende tot de dwarssnede, 
gelegen , op 26 palm beneden den kop, valt, 
nabij dc hierboven ($ 17) gevonden waarde 
van o,6»24 palm cn zoo dus de resultante der 
drukking , dan nog omstreeks 5 duimen bui
ten het zwaartepunt van de kopvlaktc viel, 
zou men reeds op de hierboven gevonden 
waarde van m = 1,1244 palm ncderkomen , 
en wel zonder nog eenige buiging in rekening 
te brengen, — die toch, zoo de paal niet 
juist volgens de as gedrukt wordt , volstrekt 
in slappe gronden moet plaats hebben. 

Wanneer dan ook de grond zelfs niet eens 
zeer slap is , zoude men de in overwe
ging zijnde palen, vooral met niet meer dan 
8 0 0 0 pond moeten belasten en bij slappe 
gronden, waar de palen niet vrij nabij te lood 
staan, daar nog beneden moeten blijven; im
mers moet, uit aanmerking der buiging, m 
dan al ligt grooter dan 1,1244 palm worden. 

Stelle men eens, dat de palen na de hcijing 
op de lengte a = 25 palm ($ 16) 0,6 palm 
buiten het lood staan ; — onverschillig of dc 
buiging zich slechts lot het boveneinde dan 
wel tot een lager deel van den paal bepaalt, 
en wel om gelijke redenen als wij in $ 16 

opgaven, — daar wij ook nu nog r = 1 

palm blijven nemen ; —stelle men voorts, dat 
de resultante der drukking op den kop 0,4 

palm buiten het middenpunt van den kop werkt, 

en eindelijk , dat ieder paal niet meer dan u = o,4 
palm op die lengte mag doorbuigen cn dus, dat m 
= 1,4 palm wordt, dan vindt men uit de formule 

M + m'If. , Q'I { 1 — cos. am 1/ — 
r nM Ml l r nMfm1! -f- M) 

waarvoor men ook kan schrijven 
iiMfM-f-mM) f _ / , nml 

- 'I Boog cos. 11— -

1. 

Q iV5" a 2 m J l l V M-f-ui2 

met de reeds meermalen gebruikte waarden 
van r = 1 palm , * = 3 , i 4 i 6 , M = \ r 4 * , 
J = r 2sr, n = 6 9 6 0 0 0 0 , a = 25 palm en nu, 
u = o,4 palm , dat dc belasting op iederen 
paal of Q° = 5 2 2 4 pond zoude moeten zijn. 

W i l men zich bij die belasting voor den 
tot voorbeeld gekozen muur bij eenen aanleg 
van 4 el bepalen ($ 7 ) , dan zoude men, zul
len dc palen onder ieder juk behoorlijk ge
heid kunnen worden, den afstand der jukken 
op 0,7 cl moeten stellen. — Bij die schikking 
zullen , met zes palen onder ieder juk , de mid
delste of meest belaste palen iets meer dan 
5 o o o pond dragen; — want met 5 o o o pond 
dragen de vier middelste palen 4 X 5ooo 

en de beide uiterste tc zamen 5ooo pond cn 
dus ieder juk 25ooo pond, terwijl het ge
wigt van een gedeelte muur, waarvan de 
lengte 7 palm bedraagt, gelijk 9 X 2 X 0,7 X 
2000 = 25200 pond is. 

Zijn dc grondmuren alvorens niet versteend , 
dan zoude bij dien afstand der jukken van 
7 palmen midden op midden, blijkens dc formu-

« 3a'=G 

le 11 — — b | i 2 - , de vloerdikte nabij 5 duim 
moeten zijn , cn , zoo men den grondmuur vol
doende laat versteenen , die dikte tot 3,5 

duim verminderd kunnen worden, — Het spreekt 
overigens van zelf, dat de in het werk te 
brengen dikte der vloeiplanken , voorts naar 
de in den handel meest nabij voorkomende 
maten kan geregeld worden. 
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Voor dc gebezigde waarde van m cs 1,4 

palm , vindt men uit de formule 
M -f- tl'rn f 

n — MI Q' 

met de reeds meermalen in rekening gebragte 

waarde van n-j- en d", Q" = 6664 pond, 

zoodat de palen bij eene belasting van 5ooo 

pond niet boven de veerkracht belast zul
len zijn. 

$ 19. Bij palen, langer dan 7 c l , waarbij 
de slapte van den grondslag te weeg brengt, 
dat ccne grootere lengte van den paal in de 
buiging kan deelen, daar zoude dc belasting 
nog moeten verminderen. 

Bragt bijv. de hoeveelheid, welke de paal 
buiten het lood was geraakt, gepaard met de 
niet te ontwijken, hoewel geringe krommin
gen , mitsgaders de afwijking der resultante 
van de drukkingen buiten het zwaartepunt 
van den kop, en eindelijk de noodzakelijk 
daaruit voortvloeijcndc buiging, eens te weeg, 
dat men m = 2 palmen moest nemen, dan 
leert de formule 

« M H- (I'm I 
" T = — M i — 

dat Q' of de belasting op iederen paal, zelfs 
Cl 

op de grens van dc veerkracht (n — = i 4 o o o 

nemende cn met de reeds meermalen gebruikte 
waarde van M, d' en I), niet meer dan 4786 

pond zoude mogen bedragen. 
Men zal hieruit gemakkelijk inzien, hoe

zeer het is aan tc raden , om zich tot regt 
gegroeide mastpalen te bepalen en geene 
kromme aan te nemen; zoo mede, dat dc 
soms in bestekken gevonden wordende bepa
ling, dat de palen, die niet ten genoegen van 

I. D. 

den met het opzigt belasten persoon te lood 
zijn ingeheid, niet mede zullen gerekend 
worden , allezins nuttig is. 

§ 2 0 . Is de bouw van dien aard, dat men 
oj) eene gelijke zakking kan rekenen en bo
vendien veilig ecnige zakking kan worden 
toegelaten, zoodat, wanneer de palen slechts 
niet boven de veerkracht belast worden, 
dc grootte der buiging onverschillig is, dan 
kan men zelfs, wanneer de palen niet uit 
liet lood geweken zijn, uiterlijk u = 111 stel
len (grooter kan u niet worden), cn daaren
boven voor m geene grootere waarde nemen, 
dan dc formule 

M + d'm I a 
n — 

A 
Ml Q' 

toelaat. Waren bijv. de palen zeer lang en dc 
gronden zoodanig, dat de grootste buiging op 
5o palm = a van den kop viel, mitsgaders 
u = m = 1 palm cn de straal r der dwars
snede van grootste buiging 1 palm, dan vindt 
men uit de formule 

n J P + : J I c o j / _ umlv J • 
v a-m»I l b ^ M + I I I 3 ! / ! 

met de reeds meermalen gebruikte waarden 
van n , M en I , Q' = 5 i 2 5 pond. 

a, M 
Uit dc formule n — = — 

d'm I 
Ml Q vindt 

men voor m = 1 , Q = 8796 pond, het
welk dan de belasting zoude zijn, waarbij de 
veerkracht geschokt zou worden. Deze be
lasting grooter dan 5 i a 5 pond zijnde, zoo 
blijkt daaruit, dat de waarde van u niet te 
groot genomen is. 

Tot de belasting van 8 7 9 6 pond kan men 
nu echter geenszins komen; want, zoodia 
m = 1 wordt, zoude u bij eene grootere be
lasting dan 5125 pond, grooter dan m wor-
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den, en de paal Mij ven doorbuigen, lot dat 
zij brak. 

Dat nu in bij losse gronden cn lange pa
len , waarbij dc koppen niet volkomen tegen 
het overzetten zijn beveiligd (zie § 2 2 ) , ccne 
palm kan bedragen, komt mij geenszins on
waarschijnlijk voor, cn daar de stelling van 
u =r m medebrengt, dat de resultante der 
drukking op den kop, juist door liet zwaar
tepunt van dien kop moet gaan, hetwelk ech
ter wel niet plaats zal hebben, evenmin , als 
dat de paal geheel tc lood staat, zoo zal men 
daar nog beneden dc belasting van 5 i 2 5 

pond moeten blijven. Zoo vindt men voor 
m = 1,4 en u = 1 ook Q' = 3 5 2 4 pond (*); 
hetwelk zeker geene groote belasting is , cn 
die, zoodra de palen niet vrij nabij te lood 
zijn gebleven en men zich niet tegen het om
zetten der koppen heeft gewaarborgd, nog te 
groot zou kunnen zijn , waarvan men zich, 
door bij dezelfde waarde van u grootere waar
den voor m te nemen, gemakkelijk kan over
tuigen. 

Bij den tot voorbeeld genomen muur, zou
den , wanneer dc jukken 5 palm midden 
op midden staan, 6 paalrijen gevorderd wor
den, om dc middelste palen met niet meer 
dan omstreeks 35oo pond le belasten; ter
wijl zonder vrees voor nadeeligc spanningen 
van den mortel in den grondmuur, wanneer 
deze alvorens kan verstecnen, de vloer bij 
dezen korten afstand der jukken wel ge
mist worden, en men zich tot enkele roostcr-
houlcn kan bepalen, en dan zal hi j , zoo men 

(*) Hiervoren hebben wij reels gevonden, dat voor 
m rr: 1,4 palm de veerkracht niet geschokt z.il wor
den , wanneer de belasting beneden dc GCC'i pond 
blijft. 

'o 

dien vloer al wil aanbrengen , niet dikker dan 
2,5 duim behoeven te zijn. Zoo dc grond
muur niet alvorens kan verstecnen, vindt men 

a 3a'aC. 
nu uit de formule n — = -g-j voor de dikte 

h der vloeiplanken (zijnde dan G = go) nabij 
3,5 duim. 

$ 21 . Dc belasting van 35oo pond zal 
men ook bij den gewonen huishouw, althans, 
wanneer er onder ieder juk slechts twee pa
len staan, en dc jukken minstens 1 el mid
den op midden verwijderd zijn, al spoedig 
bereiken, cn daar deze belasting, zoo als wij 
zoo even opmerkten, in losse gronden, bij 
niet vrij nabij te lood geheide lange palen, 
nog te groot zoude kunnen zijn (zie ook 
$ 3 o ) , zoo zal men ligtclijk inzien, dat men, 
om soms plaats gehad hebbende zakkingen te 
verklaren, niet eens aan te onduidelijke ver
klaringen, welke men wel eens gebezigd vindt, 
bchoelt tc denken. 

Heeft men echter gezorgd, dat de koppen 
der palen niet kunnen uitwijken cn het bo
venste van iederen paal overigens behoorlijk is 
opgesloten (zie § 2 2 ) , dan kan men, al staan 
ook de palen niet juist te lood , in die ge
vallen , dat zij loodregt gedrukt worden en 
beneden den vloer geene zijdelingsche uit
zetting der gronden moeten wederstaan (zie 
§ 3 o ) , zich tot dc vroeger gevondene belastingen 
van 8000 tot 12000 pond per paal bepalen. 
Bij de langste palen zou men intusschen, blij
kens het voorgaande, de belasting soms niet 
boven de 6000 pond per paal moeten op
voeren. 

§ 22. Dc gedane berekeningen bewijzen 
ten klaarste , dat men niet te veel voorzorgen 
kan nemen , om het buigen der palen te be

letten of te verminderen. Om daartoe te ge
raken , moeten vooral de boveneinden der pa
len krachtig tegen het uitwijken worden op
gesloten. In de eerste plaats moeten daarom 
de slikhouten niet te ligt worden genomen, 
maar zwaar genoeg, om de palen met lange 
pennen, die steeds, even als bij de sluis vloe
ren , goed behooren te worden opgesloten, 
daarin te kunnen vatten. Ten andere , zou men 
bij losse bovengronden, behalve eene diep 
schietende omkisting, tot eene diepte van 
minstens een paar ellen die gronden tusschen 
en belendende de paalrijen door goed aange-
stampten zandgrond, enz. moeten vervangen, 
mitsgaders daar, waar twee muren tegen over 
elkander moeten worden gebouwd, vooral niet 
moeten verzuimen, om de daaronder komende 
heiwerken van afstand tot afstand te koppelen. 

§ 23 . Het aanbrengen van krachtige voor
zieningen tegen het ombuigen der palen in 
slappe gronden, wordt des te noodzakelijker, 
wanneer de muren tot bekleedingsmurcn bij 
vestingen , tot kaaimuren, tot regtstandsmu-
ren van gewelven, enz. moeten dienen, en 
wel , omdat daarbij de palen niet alleen vol
gens de lengte, maar ook door horizontale 
krachten worden gedrukt. 

Zonder die voorzieningen, zoude men bij 
losse bovengronden dc belasting der palen 
uit de formule 24 en 25 mijner opgegc-
vcne verhandeling moeten berekenen, waar
door men soms tot uitkomsten zoude gera
ken , die buitengewoon veel paalrijen zouden 
na zich slepen. 

Te regt heeft men dan ook in die geval
len dc voorste paalrij ter stccks geheid. Nog 
doeltreffender is het echter, zoo als meerma
len bij kaaimuren geschiedt, om de paalrijen 
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te verankeren, cn wel , vooreerst, omdat dc 
voorste palen gewoonlijk slechts weinig ter 
stecks worden geheid, cn ten andere, wan
neer die palen juist in de rigting der druk
king kwamen te staan, zij niet alleen bui
tengewoon lang zouden moeten worden, maar 
ook, zoo als zij gewoonlijk voorkomen, te 
ligt zouden wezen, en dus het aantal ter steeks 
te heijene palen, in sommige gevallen vrij groot 
zoude moeten worden. Men wachte zich 
voorts wel van tc vooronderstellen, dat de kop
pen der palen, onverschillig, hoe veel zij ter 
stecks geheid zijn, steeds zouden moeten stij
gen , alvorens de muur zoude kunnen omkan
telen. De lengtedrukking kan eene buiging 
in de rigting der strekking van den muur 
voortbrengen, zoodat de horizontale drukking 
den paal kan voorover zetten, zonder dat de 
kop behoeft tc klimmen. 

Ik zoude te eer tot die verankeringen over
gaan, omdat, ondanks de gewoonlijk gebruikt 
wordende voorzieningen, de ondervinding 
meermalen heeft geleerd, dat sommige be
kleedingsmurcn uit bet lood zijn geweken, cn 
zelfs in lateren tijd bij onbedachte, hoewel 
geringe uitgravingen of uitbaggeringen in de 
voorliggende grachten, geheel zijn omge
stort. 

§ 24. Bij de bcoordeeling van den invloed 
dier ankers, dient vooral in het oog gehou
den lc worden, dat juist dc grond achter dc 
muren, waarvan een deel de zijdelingsche 
drukking tegen de muren veroorzaakt, die 
ankers geklemd moet houden, zoodat deze 
verankeringen, niet met die bij gewone be-
schoeijingen voorkomende, kunnen worden 
vergeleken, cn wel te minder, omdat dc on
derhavige ankers , door hunne lage ligging , 
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van zelve tegen verrotting kunnen beveiligd 
worden. 

Daar, waar men die ankers bezigen w i l , 
zoo als bij hooge muren zonder contreiorten, 
(welke laatste men echter, om hunne goede 
uitwerking zonder volstrekte noodzakelijkheid, 
zeldzaam achterwege zal laten), zoude men , 
om tot het uitbrengen van dezelve in geene 
groote ontgravingen te vervallen, tot het in
drijven, waarloc verschillende wegen open
slaan, zijne toevlugt kunnen nemen. 

Hoe lang die ankers hij beklcedings- of 
kaaimuren zonder contrcforten behooren te 
zijn, of waar het meer op aankomt, hoe 
groot het aantal ankers daarbij zoude moeten 
wezen, dient men uit voorafgaande beproe
ving op te maken. Het is mij niet mogen ge
lukken eenige regtstrecks daarop betrekking 
hebbende proeven aangetcekend te vinden. 
Zoo lang die dus ontbreken, dient men zich 
te regelen naar de bevinding van WOLTMAN 

(zie BAUD'S Waterbouwkundige Cursus, 
II. Deel. bl. s i . ) , dat, tot het uithalen van 
palen , die in eenen middelmatigen grond ter 
diepte van 26 a 29 Rijnlandscken voet met 
een blok van 1800 pond (oud gewigt) wa
ren ingeheid, eene kracht van gemiddeld 3oooo 

Ned. pond per paal gevorderd werd. 
Rekent men nu eens, dat de tot voorbeeld 

genomen muur ($ 7) tot bekleedingsmuur 
moet dienen, en dat zelfs dc zijdelingsche 
drukking zoo groot is , dat de muur op het 
punt van uitglijden staat, en dus de drukking 
op dc ondcrvlaktc van den grondmuur om
streeks eenen bock van 6o° met cene hori
zontale lijn maakt, dan zou de trekkende kracht 
op iedere strekkende el van den muur uiter
lijk , in ronde cijfers, 8000 ponden bedragen. 

2 

Zoo men dan op iedere twee ellen een anker 
aanbragt, zoude men zelfs ieder anker met niet 
meer dan met 2 X 8 0 0 0 = 16000 pond, of 
vrij nabij met de helft van dc trekkende 
ktacht door WOLTMAN gevonden, belasten. 

§ 25. Nam men voorts tot zoodanige ankers I 
de gewoonlijk ter steeks geheid wordende palen 
zelven, dan zouden deze ruimschoots tegen 
die trekking bestand zijn; want blijkens de 
formule (45) mijner meergemelde verhan
deling, 

cc M + il'm 1 
n — SS O 

A Ml 
(waarin weder M rs J r 4 * , d ss r en I = 
r 1 » is) zoude, wanneer de ankers tot op de 
grens der veerkracht getrokken werden, dat 

is voor n — ss i4ooo, en wanneer men stelde, 

dat de trekkende kracht j van de middellijn 
21' van het afscheuringsvlak buiten het mid
denpunt van dit afscheuringsvlak werkte , of 
m ss ' r was, voor Q' = 2 x 8 0 0 0 = 16000, 

de dwarssnede van het afscheuringsvlak of 
Ï-Z slechts 2,286 vierkante palm inhoud 
behoeven te bevatten. — Al stelde men zelfs 
m ss Jr , dan nog zoude de inhoud van het 
afscheuringsvlak slechts 3,43 vierkante palm 
behoeven te zijn, en dus bij eene goede ver-
eeniging van de ankers met de jukken, het 
afscheuringsvlak niet eens op het zwaarste 
gedeelte der ankers behoeven te vallen. 

Onder goede vereeniging der ankers met dc 
jukken verstaan wij , dat de ankers niet door 
inkepingen als anderzins verzwakt worden. — 
Wij zouden ze dan ook niet, door zc over of 
op gordingen (die zelve eenen grooten we
derstand zouden moeten bezitten) te doen 
grijpen, met bet heiwerk willen vereenigen; 

maar slechts, nadat de ankers in het werk 
zouden zijn gebragt, de palen in het ver
lengde der ankers doen hcijen, zoodat de 
slikhouten ook in het verlengde van die an
kers kwamen. Deze kan men dan koud tegen 
de ankers doen sluiten en daarna met een 
paar ijzeren platen door middel van bouten 
vereenigen, en wel op het anker met slechts 
eenen bout, zoodat het anker om dien bout 
kan draaijen, zonder nogtans eene groote 
speelruimte te bewerken; men zorge slechts, 
dat het anker de inklinking der gronden kan 
volgen, hierdoor behoeft men dan niet te 
vreczen , dat het zal afknappen. 

Tot dit afknappen zou intusschen, al kon 
het anker niet draaijen, de inklinking der 
ondergronden al zeer sterk moeten zijn; want 
behalve dat het anker eene groote bui
ging zou kunnen verduren, heeft het reeds 
voor de inklinking door de zetting, die het 
heiwerk door het gewigt van den muur on
dergaat , eene buiging bekomen, die, alvorens 
de draaijing wenschelijk wordt, door de in
klinking zou behooren vernietigd te worden. 

§ 26. Moet men zich tot korte ankers be
palen , dan zal men bij slappe gronden de 
ankers op alvorens geheide palen dienen le ver
binden. Deze palen zullen in veel gunstiger 
toestand verkeeren, dan die onder de muren; 
want, terwijl de grond om die palen door 
de bovengronden wordt ineengezet, en zij daar
door beter geklemd cn tegen het buigen ge
waarborgd worden, zullen de palen onder dc 
muren door de inklinking, en wel vooral bij 
slappe gronden onder den vloer, eene zijde
lingsche drukking tc verduren hebben, die 
de buiging derzelvt zal vergrooten. 

Deze opmerking brengt ons als van zelve 

73 

tot dc muren met contrcforten. De slikhou
ten , onder die versterkingen namelijk komen 
ons ten deele, als onderheide ankers voor, en 
dragen zeker, in slechte gronden, niet wei
nig tot het behoud van den bouw bij. Ge
heel voldoende schijnen zij intusschen niet 
altijd geweest tc zijn (zie § 6 ) , zoodat men, 
vooral bij korte contreforlen, nog tusschen 
de contrcforten ankers zoude moeten aanbren
gen , welke dan, om in gecne noodelooze 
ontgravingen te vervallen , ten deele zouden 
ingedreven kunnen worden. Wij zeggen ten 
deele, omdat, nadat men de overtuiging heeft 
bekomen, dat weleer bij hooge muren de 
contreforten te ver in vergelijking hunner 
breedte uiteen stonden , in vele gevallen reeds 
grootendeels de grond tusschen de contrefor
ten geheel zal moeten vergraven worden. AI 
mogt men overigens tot meerdere ontgravin
gen zich vcrpligt gevoelen, dan zoude men 
in die gevallen, waar de tot dus verre ge
bezigde voorzieningen onvoldoende zijn be
vonden , zich daarvan niet moeten laten af
schrikken , maar zelfs daartoe overgaan, 
en wel te ceider, omdat die ankers, behalve 
van tegen horizontaal werkende krachten op 
het gunstigst gcrigt te zijn, en derhalve den 
bouw krachtig verzekerende, tot verminde
ring van het aantal paalrijen leiden. 

Neemt men naar aanleiding van § 24 eens 
weder aan, dat zonder contreforten om de 
twee ellen, bij den tot voorbeeld genomen 
muur, een anker behoort uitgebragt te wor
den, dan zoude men, om den bouw zelf onaf
hankelijk van de contreforten te verzekeren, 
althans, wanneer de contreforten niet lang 
worden, in die gevallen, dat de contreforten 
digt opeen worden gesteld, op elke strek-
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kende el tusschen dc contrcforten een anker 
moeten plaatsen. 

§ 27. Zijn eens bij muren, die eene zij-
delingsche drukking moeten wederstaan , de 
koppen der palen tegen het vooroverzetten 
gewaarborgd, en kunnen de ondergronden 
slechts weinig door dc boven liggende wor
den ineengezet, zoodat de palen daardoor 
beneden den vloer geene noemenswaardige zij-
delingsche drukking te lijden zullen hebben, 
en heeft men bovendien de boveneinden dei-
palen krachtig opgesloten ($ 2 2 ) , dan kan men 
ze met de alleen loodregt gedrukte palen ge
lijk stellen, en dan zou de belasting bij dc 
bedoelde 7 els palen, even als in § 21 is 
gezegd, tot 8000 pond per paal kunnen wor
den gebragt. 

Wanneer echter de bovengronden, de slappe 
ondergronden, merkelijk ineenzetten, of zij
delings uitpersen, zoodat de palen onder 
den muur ook daardoor gebogen worden, 
dan dient men den volgenden weg tot het 
vinden der belasting op iederen paal in te 
slaan. 

W i l men gewaarborgd zijn tegen mogelijke 
uitzettingen der ondergronden, dan moet men 
de belasting op de palen zoodanig nemen, 
dat deze, zonder op de bedoelde uitzetting 
te letten, slechts kleine buigingen kan voort
brengen, zoodat, wanneer die buigingen ten 
gevolge der meer bedoelde uitzettingen toe
nemen, de palen zich nog niet boven de 
grens der veerkracht belast zullen gevoelen, 
en dit komt overeen, om bij groote waarden 
van m , dat is voor groote afwijkingen der 
drukking volgens den paal, buiten het zwaar
tepunt der dwarssnede van grootste buiging, 
slechts kleine waarden voor die grootste bui

ging u , in dc formule 

Q = — — — . — ' i Boog cos. f 1 — ) \ 

tc nemen; immers kan, omdat wij nu dc 
koppen der palen tegen overzetting beveiligd 
onderstellen, zonder zijdelingsche uitzetting, 
bij kleine buigingen, m niet anders dan zeer 
klein blijven, hebbende de niet loodregte 
stand der palen daarop nu niet dien invloed 
meer, dien wij in § 18 daar aan toekenden. 

De verticale drukking, door het gewigt van 
den muur veroorzaakt, wordt nu, namelijk zoo 
de palen niet te lood staan, niet juist op 
de palen overgebragt; maar wel eene druk
king, die gevonden wordt, door het ge
wigt voor cenigen paal bestemd te ontbinden, 
in eene rigting vallende volgens den paal, en 
in eene rigting vallende, volgens het bij die paal 
in aanmerking komende anker, zoodat, over 
het algemeen genomen, de lengtcdrukking op 
den niet juist loodregt staanden paal iets grooter 
dan het bedoelde gewigt zal zijn, doch daar
entegen juist volgens den paal werken. Bo
vendien is het verschil in grootte dezer druk
king blijkbaar te gering, om er op te letten. 

Daar dan m , of de afwijking der drukking 
volgens den paal, buiten het zwaartepunt der 
dwarssnede van grootste buiging, zonder 
de zijdelingsche werking in aanmerking te 
nemen, klein kan blijven, zoo zal, wanneer 
de belasting geregeld wordt naar eene groo
tcre waarde van m , die afwijking, door eene 
zijdelingsche persing der ondergronden, veilig 
kunnen aangroeijen. Voor m ra 3 palm en 
u = o,4 palm, en wanneer wij voorts stel
len, dat bij de zeven els palen, na aftrek der 
lengte, waarop de palen van boven zijn op
gesloten ($ 23), de zijdelingsche drukking 
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van den grond, zich over cene lengte van 
2a r r 5o palm doet gevoelen, vindt men, 
wanneer de gemiddelde straal r over die lengte 
weder 1 palm is , met de reeds meermalen 
gebruikte waarden van n = 6960000 M rs 
\t*« en I ss v*x(* rs 3 , l 4 i 6 zijnde), nabij 
Q* ss 3612 pond. 

Daar voorts uil de formule 
a II + d'm J 

Ml er, 

waarin d' rs r is , voor n — = i 4 o o o en 

m ss 2 , Q" ss 4 8 8 7 P o n ^ gevonden wordt, 
zoo volgt daaruit, dat eene belasting van 
36oo pond, zelfs voor m rs a , niet boven 
de grens der veerkracht komt. Had men 
echter 2a ss 4o genomen, dan wordt voor 
m ss 2 en u = o,4 , Q' ss 5644 pond; 
zoodat dan uiterlijk voor dc belasting toch 
niet meer dan 4887 pond zouden mogen ge
nomen worden. 

Moeijelijk is het, om bepaaldelijk te zeg
gen, welke waarde men voor m zal moeten 
nemen, alleen het onderzoeken van bestaande 
naauwkeurig beschrevene gewaagde zamcnstcl-
lingen, zoude die moeijelijkheid moeien op
lossen; doch wij hebben vergeefs naar die 
beschrijvingen omgezien. Vooral sluitten wij 
op de oplossing der bedenkingen, of bij de 
gewone zamenstelling der heiwerken in slappe 
gronden, de jukken van boven niet over het 
geheel een weinig geschrankt zouden zijn. 

§ 28. Daar bepaaldelijk de achterste rij 
palen het meest van dc zijdelingsche zetting 
der ondergronden zal le lijden hebben, zoo 
zoude dan, wanneer deze palen, naar aan
leiding der gedane berekening, niet meer 
dan 36oo pond mogen dragen, de middelste 

palen zeker met niet meer dan 7200 pond 
kunnen belast worden ($ 11). Doch, omdat 
ook die palen, de zijdelingsche zetting zullen 
ondervinden, zal men zeker nog beneden die 
belasting moeten blijven, en dit te meer, om
dat het bij sterke zijdelingsche werking der 
ondergronden niet zeker i s , dat de achterste 
paalrij door te groote buiging zal blijven dra
gen. Het komt mij dan ook verkieslijker 
voor, om van het beginsel uit te gaan, dat 
de muur ook zonder die achterste paalrij 
zal gedragen kunnen worden. 

Neemt men bijv. de jukken bij den meer 
bedoelden muur ($ 7) eens acht palm mid
den op midden, dan wordt ieder juk met 
go X 2 X 0,8 X 2000 ss 28800 pond be
last, en dus worden er, wanneer de buiten
ste paalrijen de helft van de middelste zullen 
dragen, voor cene belasting van 7200 ponden 

op de middelste palen, + 1 of vijf paal-
7 2 0 0 

rijen gevorderd, en , zoo de achterste paalrij 
des noods in het geheel niet mede zal be
hoeven te dragen, zes paalrijen. 

De belasting van 7200 pond niet grooter 
dan de hici voren bij slappe gronden, zon
der vrees van aanzienlijke zijdelingsche zet
ting, gevondene belasting van 8000 pond zijn
de, zoo blijkt daaruit, dat, wanneer men het 
aantal paalrijen heeft bepaald, in de vooronder
stelling, dat de middelste palen niet meer dan 
7000 a 8000 pond zullen dragen, men het 
aantal paalrijen, bij sterkere zijdelingsche 
werking der ondergronden, nog met eene 
paalrij zouden moeten vermeerderen, altijd 
namelijk in «le vooronderstelling van voldoende 
verankering en opsluiting der palen. 

Waren de palen langer en kon zich de zij-
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dclingsche zetting, zelfs na aftrek van het 
bovenste opgesloten deel, over eene lengte 
van 2a = 70 palm doen gevoelen, dan vindt 
men voor m rs a, u = o,4 Q" r= i843 
pond, en derhalve voor de belasting op dc 
middelste paalrijen ongeveer 3700 pond, 
zoodat, wanneer bij den meer bedoelden muur 
de jukken dan vijf palm midden op mid
den stonden, het aantal paalrijen uiterlijk 
18000 f j 

1_ 2 ot zeven zoude moeten zijn; meer 
3700 

paalrijen zullen er in geen geval bij den be
doelden muur noodig wezen. 

§ 2Cj. Zoodra de palen beneden den vloer eene 
zijdelingsche werking der gronden ondergaan, 
zullen de ankers grootcren wederstand moeten 
bezitten, dan wij in $ 25 vonden. Men 
kan zich echter gemakkelijk uit de bereke
ning , voorkomende in evengenoemde § 2 5 , 

overtuigen, dat, al bedroeg nu de trekkende 
kracht het dubbel van de aldaar gevondene, 
hel aantal ankers, wanneer ze omstreeks een 
cl midden op midden worden geplaatst, niet 
alleen voldoende zal wezen, maar ook, wan
neer lot de ankers heipalen worden gebezigd, 
deze nog eene voldoende sterkte zullen be
zitten. 

§ 3o. Daar bij den in § 27 en 28 ge
volgden weg, tot bepaling van liet aantal 
paalrijen voor bcklecdingsmuren, slaande bo
ven slappe gronden , en waarbij de palen eene 
zijdelingsche werking beneden den vloer moe
ten wederstaan, geene sprake van de druk
king tegen den muur was, als zijnde onder
steld op de ankers te zijn overgebragt, zoo 
blijkt daaruit, dat die weg mede daar be
hoord gevolgd te worden, waar wel niet de 
muur, maar toch de palen beneden den vloer 

eene zijdelingsche werking ondergaan, zoo 
als bij afgezonderde gebouwen , waar de grond 
aan eene zijde der muren aanzienlijk belast 
wordt; daar is dan ook vooral eene koppe
ling of verankering der heiwerken onderling 
noodig, en zullen daarbij de koppelhouten, 
om door de belasting zelve niet veel door te 
zakken , soms op enkele palen moeten rusten. 

Niet minder noodig is het, dat men bij 
regtstandsmuren van zware gewelven, zoo als 
bijv. der groote bomvrije buskruidmagazijnen, 
de heiwerken steeds onderling koppelt of ver
ankert. De formule (45) mijner meer ge
melde verhandeling, of 

« M + d'.n I 

» 7 = — N i l — 

zal ook daarbij steeds ter beoordeeling der 
afmetingen van de ankers, of bij gegevene 
afmetingen, tot bepaling van het aantal an
kers kunnen dienen. De slikhouten zelve 
moeten hier steeds de koppeling blijven ver-
schalTen. Bij het bepalen van het aantal paal
rijen voor de genoemde magazijnen, moet 
vooral gelet worden op de aanzienlijke be
lasting, die, door den vloer gedragen worden
de, op de muren overgaat. Men vindt dik
werf bij die magazijnen, dat de vloerbalken 
ook op de, tot bevordering der droogte ge
slagen wordende , grondgewelven rusten; deze 
inrigting is echter verkeerd, want, daar de 
gewelven uit zamenpersbare stoffen bestaan, en 
de aarde onder dezelve voor inzetting vatbaar 
is , zoo kunnen na de belasting der vloer
balken deze gewelven eene zijdelingsche wer
king tegen den grondmuur en het heiwerk 
uitoefenen, waaronder de bouw zoude kun
nen lijden. Men kan ruimschoots zware vloer
balken vinden, die in staat zijn, om de be-
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lasting die op hen r u s t , geheel op de muren 

over te b r e n g e n , zoo dat de v loerbalken dc 

ondersteuning van dc g i o n d g e w c l v c n niet b e 

hoeven. 

^ 3 i . E r blijft ons nog o v e r , de afmetin

gen der s l ikhouten in overweging te nemen. 

K a u de belasting op dc palen alleen gere

geld worden naar de v o o r w a a r d e , dat de p a 

len niet noemenswaardig i n de s l ikhouten m o 

gen d r u k k e n (3 i 3 ) , dan moet de breedte 
der s l ikhouten niet minder dan de d i k t e der 

palen , op den k o p gemeten, bedragen. D i t 

zal mede , wanneer er veel palen i n een j u k 

komen , nog het geval moeten z i j n , a l worden 

de palen ook minder be last , dan het slechts 

voorkomen dezer i n d r u k k i n g e n wel zoude 

toelaten, en wel 0111 te kunnen beletten , dat 

de gaten voor dc pennen niet te d ig t op den 

kant k o n i t n . Bevinden zich echter bij die 

mindere belasting slechts w e i n i g palen i n een 

j u k , dan zal de breedte zoodanig moeten z i j n , 

d a t , aangenomen de pennen niet mede dragen , 

de breedte, na aftrek der d i k t e van de pen

nen , voldoende bli jft 0111 le z o r g e n , dat 

er geene noemenswaardige i n d r u k k i n g onder 

de belasting , die de palen zul len dragen , in 

dc s l ikhouten k a n ontslaan. Moeten de palen 

bi jv. 8 0 0 0 pond dragen , en zi jn de pennen 

acht duim d i k , dan z a l , omdat volgens 

S 12 de belasting bij dennen s l i k h o u l e i i — zal 

er geene merkbare i n d r u k k i n g ontstaan — niet 

meer dan 5 o o o pond op de vierkante pa lm 

mag bedragen , bij eene gemiddelde bovendikte 

ter zijde van de pen van 1,6 p a l m , de breedte 

der s l ikhouten geli jk — . _ — + 0,8 = 1,8 
1,6 X 5ooo 

palm moeten zi jn. 

S 3 2 . W o r d e n de boveneinden der palen 

I . D . 

voldoende door den grond opgesloten, en 

oefent de m u u r alleen eene loodrcgte belasting 

op dc palen u i t , zoodat de opslui t ing der pa

len i u de s l ikhouten tot v e r m i n d e r i n g dei 

b u i g i n g minder noodig i s , dan zal de dikte 

der s l ikhouten bepaald moeten worden u i l 

de v o o r w a a r d e , dat zij groot genoeg moet 

zijn o m te b e l e t t e n , dat de s l ikhouten ondei 

de belasting van den muur bezwi jken. 

T e n einde dit te beoordeelen, is het yoor-
z i g t i g s t , o m te vooronderstellen , dat de s l i k 

houten boven dc palen zi jn doorgesneden , en 

dus ieder stuk tusschen twee palen afzonder

l i j k cn slechts aan de einden ondersteund le 

beschouwen. Ieder gedeelte der s l ikhouten 

verkeert dan in den toestand van eenen b a l k , 

die aan de einden gesteund en ge l i jkmat ig 

over hare lengte belast is. 

D e reeds meermalen gebruikte formule 

n ~ = is dan o o k hier weder van toe-

passing. D a a r i n is 2a' de afstand tusschen de 

palen onder ieder j u k en 2dG de belas

ting op ieder stuk d i k h o u t tusschen twee p a 

len , o f de belasting op eenen paal. V o o r 

2a = 7 p a l m , 2a G— 10000, de breedte b = 2 

en n — = 11000, v i n d t men dc d i k t e h = 

1,4 palm ; zijnde deze afmeting onder de ge

kozene waarde van 2d en 2d Cr, dan o o k bij 

twee paalri jen wel i n het w e r k gebragt ; de 

breedte was echter iets grooter. 

H o e w e l bij de afmeting van 1,4 p a l m , de 

s l ikhouten op de grens der veerkracht zouden 

belast z i j n , moeten wij echter o p m e r k e n , 

dat men die d i k t e , wanneer de v l o e i p l a n k e n 

deugdeli jk op de s l ikhouten verbonden zijn. 
ruimschoots als voldoende k a n aanzien, en 

2 4 
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wel (e meer, wanneer men in het oog houdt, 
dat dc opvulling onder de slikhouten, goed 
vcrrigt zijnde, mede den wederstand der slik
houten verhoogt. 

Meerendeels neemt men echter de dikte 
grooter, en werkelijk, zoo de boveneinden 
der palen in slappe gronden komen cn dus 
eene goede opsluiting derzelve door lange 
pennen noodzakelijk wordt, is dit ook gera
den , en wel vooral, zoo de muren eene zij
delingsche drukking moeten wederstaan. 

Men vindt in die gevallen de slikhouten 
zelfs wel van de dubbele zwaarte, als die wij zoo 
even vonden. Bij zoodanige afmetingen kan 
men zich, blijkens de gedane berekening, en 
wanneer men op den gewonen afstand der 
palen in ieder juk let, alsmede op de om
standigheid , dat de meerdere paalrijen boven
dien eene grootere breedte dan 2 palm vor
deren , wel verzekerd houden, dat de slikhou
ten duurzaam de belasting op de palen zullen 
kunnen overbrengen, en het is niet noodig, 
zich daarvan door toepassing der formule 

a 3a' *G 
" 7 = "büT t e overtuigen. 

Dienen de slikhouten tot koppeling of ver
ankering (§ 3 o ) , of zijn zij aan ankers ver
bonden , dan moet de dwarssnede ter plaatse 
der gaten niet minder zijn, dan de minste in 
houd , dien dc ankers mogen bevatten. Neemt 
men , bijv., bij den tot voorbeeld genomen 
muur (§ 7 ) , de slikhouten 28 duim breed 
en 24 duim dik, en stelt men de dikte der 
pennen van de palen op 8 duim, dan blijft 
er voor den inhoud der dwarssnede van de 
slikhouten bij de gaten nog 4,8 palm, en 
houden zij daar derhalve, blijkens § 25 en 
2 9 , nog eene voldoende dwarssnede om tc 

beletten, dat zij door de trekking , die zij met 
de ankers ondergaan, kunnen afbreken. 

§ 3 3 . Omtrent de roosterhouten (klooster
houten) hebben wij reeds (§ 6) opgemerkt, 
dat zij zwaar genoeg moeten zijn, om eene 
hechte verbinding der jukken onderling te be
werken, zoodat er geene schranking der juk
ken in de lengte der muren kan plaats heb
ben. Hunne dikte kan overigens blijkbaar 
niet minder dan die der vloerplanken zijn , 
vermeerderd met de diepte, welke zij over dc 
slikhouten inzinken. Wijders zal het aantal 
lagen van het metselwerk, die men de roos
terhouten boven het bovenvlak van den vloer 

wil laten verheffen, de geheele dikte lee-
ren kennen. In overeenstemming met hetgeen 
wij in § 6 omtrent de roosterhouten, als 
schuif h on ten beschouwd , gezegd hebben , zien 
wij in die verheffing echter geen nut, en 
zouden dan ook tot gemak van het werk ver
kiezen, om de roosterhouten met den vloer 
gelijk te laten werken, terwijl, zoo de roos
terhouten op de slikhouten behoorlijk worden 
gebout, het inzinken derzelve over de slik
houten mede niet noodig is. Denkt men zich 
namelijk de bouten te ligt of te buigzaam , 
zoodat de voorloefvcrbinding der roosterhou
ten en slikhouten in werking komt, dan kan 
men de bouten missen, en omgekeerd, wan
neer de bouten sterk genoeg zijn, dan is dc 
verzwakking der slikhouten door de voor-
loefverhinding, alsook de daarmede gepaard 
gaande verzwaring der roosterhouten overtollig. 

De vloerplanken zijn dan ook eigenlijk, 
om het schranken te beletten, voldoende, cn 
dit is te gemakkelijker in tc zien, wanneer 
men slechts bedenkt, dat dikwerf, bij gemis 
van den vloer, slechts enkele roosterhouten 

»79 

het schranken der jukken beletten. Bij muren, 
die weinig langer dan dik zijn, bij pijlers 
enz., zou men dc roosterhouten moeten be
houden ; daar behooren dan ook dc palen, 
zoowel in de rigting der dikte als der lengte 
van den muur, even ver uiteen te staan, cn 
de roosterhouten vooral niet ligter dan de 
slikhouten genomen te worden. 

§ 34. Wij eindigen deze beschouwingen 
met dc opmerking, dat, hoewel bij slappe 
gronden, de palen dikwerf te veel belast wor
den , daarentegen in die gevallen, waar dc 
heiwerken, wegens ongelijkslachtige gronden , 
over de lengte der muren, ter voorkoming 
van afscheuringen, worden aangebragt, cn waar
bij de palen dikwerf niet buigen kunnen, de 
jukken veelal verder dan men gewoon is , 
uiteen kunnen gezet worden, namelijk, wan
neer men de grondmuren vooraf heeft laten 
verstecnen. 

Men meent dikwerf, dat ter voorkoming 
van die afscheuringen ook niet onderheide 
roosterwerken voldoende zijn. Daar die roos
terwerken , als uit zeer buigbare stoffen tc 
zamengesteld, mij echter niet stijf genoeg voor
komen, om ongelijke zettingen te verhoeden, 
zoude ik de kosten, op die roosterwerken 
loopendc, liever besteden ter verbrecding der 

grondmuren en wel vooral ter plaatse , waar zich 
de slappere grondlagen bevinden: en daarbij 
dus geenszins, zoo als men veelal gewoon is, 
den aanleg over de geheele lengte derzelve 
nemen. Worden overigens deze muren onder
heid , dan zouden de slikhouten daarbij veelal 
ligter kunnen worden, dan die, welke men 
gewoonlijk neemt. De kosten der heiwerken 
zouden daardoor, gepaard met de wijdere 
uitccnstclling der jukken, verminderen, en 
men tegen liet bezigen derzelve minder op
zien ; en dit zou vooral het geval worden, 
wanneer men maar niet, onaangezien de be
lasting , die de onderheide muren te dragen 
hebben, op dezelfde vierkante oppervlakte 
bij alle muren tot eenen en denzelfdcn bouw 
behoorende, hetzelfde aantal palen plaatste, 
zooals trouwens veelal geschiedt, en waaruit 
genoegzaam blijkt, hoe onberedeneerd men 
hierin te werk gaat. Dit komt eindelijk te 
sterker uit, wanneer men in aanmerking 
neemt, dat men dikwerf bij denzelfden bouw 
aan grondmuren, behoorende tot even dikke 
muren , die soms aanzienlijk verschillende be
lastingen te dragen hebben , denzelfden aanleg 
geeft. Het behoorlijk regelen der enipate-
mentcn bij zware muren, laat dan ook over 
het algemeen nog al wat te wen SC ben over. 

• 

24 



I S O 

HET MONUMENT, OPGERIGT TER EERE VAN J. C. .1 VAN SPEYK, TE 
EGMOND AAN ZEE. 

(Medegedeeld door J . C. r>fi LEEUW re Amsterdam.) 

De roemruchtige handhaving van dc eer der 
Nederlandschc vlag, door onzen dapperen land
genoot JAN CAREL JOSEPHUS VAN SPEYK, den 

5 Fcbruarij 1831, op de Schelde voor Ant
werpen , deed al dadelijk hij vele vereerders van 
den jeugdigen held, dc gedachte ontstaan, om 
zijne daad, door een blijvend gedenktecken, 
aan de vergetelheid tc ontrukken, en zulks , 
daar het praalgraf in de Nieuwe Kerk te Am
sterdam op kosten dier stad was daargesteld, 
uit vrijwillige bijdragen, die teregt van de al-

gemeene belangstelling werden verwacht. — 
Het bestuur van het collcgie Zeemanshoop, 

dc taak op zich genomen hebbende, om die 
gelden te verzamelen, had omstreeksƒ30,000 
verkregen , en na eenigen tijd werd, op deszelfs 
voordragt, door Z . M. Koning WILLEM I beslo
ten, dat daarvoor een vuurtoren te Egmond 
aan Zee, gelegen in Noord-Holland, in dc nabij
heid van de stad Alkmaar zou worden gebouwd. 

» Z . M. (dus luidde het slot der kennisgeving 
van den Heere Gouverneur van Noord-Hol-
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land van den 28 Maart 1831) heeft het plan 
van het collegie Zeemanshoop te Amsterdam, 
hetwelk overeenkomstig deszelfs instelling, in 
de tegenwoordige omstandigheden, reeds groote 
diensten aan het Gouvernement, met opzigt tot 
s' Lands Marine heeft bewezen, namelijk om 
zooveel mogelijk uit de Nationale Inschrijvin
gen eenen vuurtoren te Egmond op te rigten 
en met den naam van JAN VAN SPEVK te be
stempelen , volkomen goedgekeurd, met toe
zegging, dal van Gouvernementswegc de be
hulpzame hand zal worden geleend, om de uit
voering daarvan gemakkelijk te maken." — 

De uitvoering van dit besluit werd echter 
door onderscheidene omstandigheden vertraagd, 
en eindelijk door Zijne Majesteit aan den 
architect , J. D. ZOCHEK te Haarlem, opgedra
gen , om deswege plannen te vervaardigen. 
Deze plannen mogten iu alle opzigtcn de goed
keuring, zoowel van het kon. Ned. Instituut, als 
van het Gouvernement wegdragen, en wel 
zoodanig, dat de uitvoering iu de jaren 1838 
tot 1840, onder het toezigt van gemelden ar
chitect plaats had. — 

Ken , korten tijd te voren daargeslelde , een
voudige vuurtoren tc Egmond, aan Zee werd 
dien ten gevolge geheel omgewerkt, en tot 
een monument ingcrigt. 

Door de welwillendheid van den heer Zo-
CHEH , die zich op eene zoo eervolle wijze van 
zijne taak heeft gekweten, zijn wij iu de ge
legenheid gesteld , onzen lezers dc beschrijving 
van dit gebouw tc kunnen inededeelen. Daarbij 
zijn gevoegd (zie plaat 11), 1"., eene afbeelding 
van den vroeger bestaan hebbenden toren. 
2". Ecuc opstand teckening van het nieuw ge
bouwde monument, benevens eene doorsnede 
van hetzelve, terwijl het vignet, geteekend 
door den heer L. P. Zociikn . aan hel hoofd 

van deze bijdrage geplaatst, het geheel ver
duidelijkt. Uit deze teekeningen kan men 
zich reeds terstond een denkbeeld vormen van 
de wijze , waarop de ontwerper zich het be
staande heeft ten nutte gemaakt; wij verinee
nen echter daarbij nog het volgende te moe
ten voegen. 

Op den 18 Junij 1838 werd te Amsterdam 
publiek aanbesteed het maken van de voor
gestelde veranderingen aan den noordelijken 
kustlichttoreu te Egmond aan Zee. Deze ver

anderingen bestouden voornamelijk iu het ma
ken van een kolossaal voetstuk , in den vorm van 
een sarcophaag van metselwerk eu Bremer-hard-
steen; het uitbreken en veranderen der licht
ramen, het maken van eene nieuwe balu
strade rondom den omgang bij de lantaarn, 
en het aanbrengen van verschillende versierin
gen van hardsteen en ijzer. 

De daartoe in de eerste plaats gevorderde 
metselwerken blijken genoegzaam uit de tceke-
ning. De muren achter de hardsleenen be
kleedingen zijn voorliet opgaande werk breed 
5 steenen, met versnijdingen opgewerkt tolde 
hoogte van 1 el, en van daar tot onder de dek-
zerken van het voetstuk, dik 3 steenen, eu 
verder tot dc volle hoogte dik 2 steenen. — 

Dc ronde muur om den toren werd ter dikte 
van 1 'j, steen , met eene spouw van 15 duim, op 
dc snijdingen van dc fundering, tot de vereischte 
hoogte opgetrokken. 

De hiirdstccnen platen, waarmede het base
ment is hekleed, werden van Bremer-steen 
vervaardigd, dik 2(1 duim. De overige 

o — 
stukkeu voor de lijsten enz. zijn mede allen 
van Bremer-steen. De aanwezige lantaarn 
met de lampen, enz, bleef in deszelfs geheel 
bestaan; slechts werden de achthoeken van den 
koepel met half ronde ijzeren kolommen voor-
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«cn , en in plaats der bestaande ijzeren balu
strade , cene nieuwe daargesteld, waarvan dc 
stijlen in den vorm van brandende fakkels zijn 
gegoten. Bovendien werd ecnige verandering 
in de dekking gemaakt, de schoorsteen sierlij
ker gevormd en ccn ijzeren band met ornamen
ten boven dc kolommen aangebragt. 

Dc geheele hoogte des torens bedraagt 30 cl. 
De versieringen cn opschriften, waardoor dit 

gebouw meer bepaald tot gedenktecken van 
den moedigen VAN SPETK blijkt daargestcld te 
zijn, bestaan in dc eerste plaats in eenen ko-
lossalcn leeuw van gegoten ijzer. 

Dit beeld , hetwelk men zich aanvankelijk 
had voorgesteld, mede uit Bremer-steen te 
vervaardigen, is meer dan levensgroot, in cene 
staande houding, boven den ingang van het 
nieuw gebouwde basement geplaatst, met den 
kop naar dc landzijde gekeerd, cn inet eenen 
klaauw rustende op kanonnen cn verder 
oorlogstuig. 

De Ncdcrlandsche vlag, aan deszclfs be
scherming toebctrouwd, is tegen cenen der 
voorpooten geklemd, en door het geheel wordt 
op cene even indrukwekkende, als sierlijke 
wijze voorgesteld, dat de regtcn van Neder
land nooit straffeloos zullen worden aange
rand , maar op het voorbeeld van VAN SPETK, 

indien dc nood zulks op nieuw mogt vorderen, 
vele en krachtige verdedigers zouden vinden. 

Bovendien is de uitvoerige en zuivere be
handeling van alle deelen het talent van den 
heer ROYER, die den leeuw heeft uitgewerkt, 
volkomen waardig. 

Het geheele beeld, uit drie stukken zamen
gestcld, weegt ongeveer 7000 Ned. pond, en 
is in Augustus 1841 op het daarvoor bestemde 
voetstuk geplaatst. 

Behalve den naam van J. C. J. VAN SPETK, 

omgeven door cenen sterrenkrans en twee door 
het militaire ridderkruis vcrccnigdc takken, 
alsmede twee andere Kransen, waarin zicli 
de ankers, als tcekenen der zeevaart bevin
den, alle van gegoten ijzer, cn geplaatst op 
dc wijze, zoo als op de teckening is aangetoond , 
worden op het voetstuk des torens aan beide 
zijden van den ingang de navolgende in den 
steen gebeitelde opschriften gevonden, als ter 
regtcr zijde: 

JAN CAREL JOSEPHUS VAN SPETK , 
LUITENAST TER ZV.T., 

MKT 's LANDS KANONNEERBOOT No. 2 
Or DE SCHELDE VOOR ANTWERPEN 

DOOR DE OPROERIGE BELGEN OVERWELDIGD, 
HEEFT, 

DE F.ER DER NED. VLAG HOVEN IIET LEVEN STELLENDE. 
DEN ER AND IN IIET KRUID GESTOKEN, 

ÏN ZICH ZELVEN DEN DOOD, 
MAAR OOK 

EENE ONVERWELKBARE KROONj: DES ROEMJ 
BEREID* 

V mmcAMj MDCCCmi. 

Ter linkerzijde van den ingang staat: 

KONING WILLEM I. 

HEEFT 
DEZEN VUURTOREN, 

DOOR VRIJWILLIGE GIFTEN 
VAN HET COLLZOIE EEEMANSIIOOP EN ANDERE BEWONDERAARS 

DES JEUGDIGEN 1IELDS 
TOT EEN NATIONAAL CEDENKTEEKEN 

HERVORMD EN INGERIOT, 
DEN NAAM GESCHONKEN VAN 

JAN VAN SPEYKS TOREN. 
INOEWIJD 

IN DEN JARE 
MDCCCXL 

Deze opschriften staan voorts ter wederzijde 
in het Latijn. Dc toren is alzoo volgens de goed-
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gekeurde plannen daargestcld, cn, wat het ge
bouw betreft, geheel voltooid ; wij kunnen ech
ter niet afzijn, de aandacht onzer lezers te vesti
gen op een berigt in het voorgaande vierde num
mer dezer Bouwkundige Bijdragen, door de Re
dactie van gemeld tijdschrift geplaatst, en 
waarin werd bekend gemaakt, dat door den 
ontwerper en bouwmeester, de uitgave eener 
gesteendrukte plaat geschiedt, waarvan dc op
brengst zal worden aangewend , om eenigc zeer 
hinderlijke zandhoogten weg te werken, en 
een doelmatig afsluithek rondom het gebouw 
daar te stellen. Aanvankelijk schijnt de ver
wachting, welke men zich van de belangstel
ling der Nederlanders in de daad van VAN 
SPETK , en daardoor ook in het onderhoud van 
een te zijner eer daargesteld gedenktecken niet 
ijdel te zijn geweest, hoezeer cene vrij alge-
meenc medewerking wordt vereischt ter be
reiking van het voorgestelde doel, daar dc 
kosten ook bij de meest eenvoudige uitvoering 
van een houten hek, dat tot het voortdurend 
goed aanzien van het gebouw volstrekt on

misbaar is te achten, en het wegwerken der 
zandhoogten , welke een vrij uitzigt op hetzelve 
belemmeren, altijd aanzienlijk zijn, terwijl 
voor het oogenblik geen uitzigt schijnt tc be
staan, dat van rijkswege in die behoefte zal 
kunnen worden voorzien. 

Met veel genoegen hebben wij voor ecnigen 
tijd dit gedenktecken bezigtigd, cn rekenden 
het voor velen niet onbelangrijk , om nader met 
hetzelve bekend te worden. 

Het aloude Egmond, waaraan voor de ge
schiedenis onzes vaderlands zoo vele belang
rijke herinneringen verbonden zijn, en waar
van de abdij, dc grafplaats der graven van Hol
land , een half uur van zee , te Egmond bin
nen gelegen, zoo lang de roem heeft uitge
maakt , mag thans weder op eene bijzonder
heid wijzen , die aan den belangstellenden be
zoeker gewis het eenigzins afgelegene zal ver
goeden , van deze heuvelachtige en geenszins 
onbevallige streek der provincie Noord-Hol
land. 

Junij 1843. 

BESCHRIJVING EENER KIST- OF VLOTBRUG. 

(Medegedeeld door A. VAN DER VELDE, CZN., Stads Architect te Zierikzee.) 

Eene kistbrug, zoo als op plaat 12 wordt tere soort, tot welker bouwing eenen gerui-
voorgesteld, dient, om de passage voorvoctgan- men tijd noodig is, of waar men geenepenan-
gers van den eenen oever tot den anderen te kun- ten in het vaarwater dulden wil of kan, zoo als 
nen onderhouden, daar, waar dezelve tijdelijk in dokken cn op sterk strooincndc rivieren, 
moet worden aangewend, zooals bij voorbeeld , van welke laatste deze bruggen weggenomen 
bij het daarstellen eener nieuwe brug van groo- worden bij te voorzienen ijsgang in den winter. 
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Bij liet bouwen eener nieuwe belangrijke 
brug, maakt men ook wel gebruik van vlot
ten op zware dennen, die, beplankt zijnde, 
bovengemelde dienst moeten vervullen ; echter 
kunnen deze nimmer volkomen aan het oog
merk voldoen, aangezien zij, veel water inne
mende, bij eenen weinig zwaren last onder water 
geraken cn alzoo nog veel minder verdragen 
kunnen, dat de geheele brug met menschen als 
anderiins bedekt staat, tegen welken last de 
geprojecteerde (hier voor oogen) overvloedig 
bestand zal zijn, en, iu gemak van beweging 
alsmede voor de doorvaart van schepen, zeer 
doelmatig is bevonden, tijdens dezelve bij het 
maken der nieuwe brug , voor de passage te Zie-
r ik zee, is aangewend geworden. Daar er 
wel juist drie zware dennen aldaar tegen
woordig waien , maakte men om kosten te be
sparen , van dezelve gebruik voor het mid
delste vak van dertien c l , in dc plaats van 
kisten, zoo als onder de andere gedeelten. 

Over de groote dokken doen deze bruggen 
hetzelfde nut, terwijl bij het alloopcn van 
schepen derzelver geheele zamenstcl, op eene 
onkostbare en gemakkelijke wijze wordt wegge
nomen , evenzeer als op snelstroomende rivieren. 
Oniniddelijk na den al loop van zoodanige ge
vallen zijn zij weder in derzelver plaats te leg
gen, en voorts aanbevelenswaardig om derzelver 
onkostbaarheid, zoo in constructie als onder
houd in vergelijking van vele andere brugsoor-
ten. Alhier dient aangemerkt tc worden, dat 
op snel stroomende rivieren dc kisten aau 
de einden scherphoekig moeten loopen. 

De alhier voorgestelde biug heelt de vol
gende afmetingen, zijnde de wijdte des waters, 
waarover dezelve ligt, ruim 35 el: de breedte 
der drijvende gedeelten is 2 el, terwijl rlesle
den of hellende vlakken, waarmede men naar 

dezelve af- en opklimt, 1,50 cl meten; dezelve 

rijst en daalt gemakkelijk met het water op 

en neder, eveneens als dc sleden of hellende 

gedeelten gelijktijdig over derzelver boven

vlakken onmerkbaar heen rollen, door aan 

het einde aangebragte assen cn wielen, op 

zware pandoeken-platen voortrollende , wier 

zaïnenstc l l ing genoegzaam in de teekening te 

zien is. De helling van deze vlakken inoct niet 

te groot genomen worden , aangezien zulks in 

dc passage te hinderlijk is bij laag water, en 

vooral de I r e ê k l a m p c n , welke op deze 

vlakken moeten bevestigd worden, niet te ligt 

en op eenen gemiddelden afstand van 50 a 

60 duim worden bevestigd, wijl anders de 

geregelde overgang zeer onaangenaam wordt 

gemaakt. 

Wij zullen eerst de afmetingen en zanien-

stelling, en daarna dc berekening opgeven, 

waarop deze brug geregeld is. 

Oitdef deze brug zijn aangebragt 12 stuks 

kisten, elk lang 3 e l , breed 0,75 el en hoog 

0,50 el buitenwerks ; terwijl dc twee overige 

lang zijn 3 c l , breed 1,50 cn hoog 0,50 e l , 

welke laatste op die plaatsen, alwaar dc druk

king der sleden komt, deze meerdere opwer

kende kracht verzamelen, om het oppervlak 

der geheele brug in eene horizontale rigting 

tc kunnen houden. Deze kisten zijn van gree

nen 4 duims, tegen elkander gestreken, planken 

of platen , waarvan de naden aan de buitenzijde 

een weinig openblijven, oin ze daarna inet werk 

te kunnen breeuwen, bepekken en zoodoende 

w aterdigt te maken, even als eene boot of jol bij 

den scheepmaker bewerkt wordt. — Op het 

eene einde is uit het bovenvlak dezer kisten 

eene ronde schijf van 9 a 10 duim diameter 

gezaagd, om daarin een pompje te kunnen plaat

sen , waardoor men deze kisten, ilesnoodig, 
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ontlasten kan van het water, dat mogelijk 
door het hout of dc naden heendringt. Deze 
opening wordt daarna weder door den hou
ten stop, in figuur 11 aangetoond, gesloten. 
Op deze kisten zijn drie doorgaande leg
gers bevestigd, elk dcrzelvc aan iedere kist 
met twee beugels. Deze leggers zijn van 
greenen hout, zwaar 15 cn 10 duim; om de
ze regels tegen het schranken bestand te doen 
zijn , worden tusschen dezelve 24stuks schoren, 
mede van greenen hout, zwaar 7 cn 10 duim, 
op tanden ingewerkt, op welk een cn an
der het bruggedek of dc vloer wordt bevestigd. 
Deze vloer is van 28 streeps dennen deelen, die 
met tusschenruimtcn van 2 duim worden aan
gebragt, stekende de einden van dezelve dwars 
over dc lengte der op de brug gelegde planken , 
15 duim over den buitenkant van dc doorgaande 
buitenlcggers. De dwarsrcgcls, welke aan de 
einden der leggers van het middelste vak, en 
het daaraan sluitende andere gedeelte, gewerkt 
zijn, moeten op zoodanige schuinte gerigt 
worden, dat de brug ruim en gemakkelijk bij 
het passeren van schepen is tc openen en 
te sluiten. Men verkrijgt die , door uit het 
midden van den paal a met dc radius a b cenen 
boog naar c te beschrijven, cn daarna de lijn 
b d te trekken, een weinig van den boog b c 
uitwijkende. Om de brug inet het hoogste of 
laagste water geregeld te kunnen doen rijzen 
of dalen, cn dezelve evenwel iu cenen bijna 
regtlijnigen stand tc houden, worden aan elk 
gedeelte der brug, nabij den oever gelegen, 
aan derzelver twee tegenoverliggende hoeken, 
palen en beugels aangebragt, welke eerste 
zuiver perpendiculair cn stevig in den grond 
geheid moeten worden; terwijl zij goed rond 
bewerkt, zoo boven als onder,denzclfdcn omtrek 
meten moeten; dc beugels moeten binnenwerks 

D. I. 

in middellijn 5 duim grootcr zijn, dan dc mid
dellijn der palen, zoodat de op- en neder-
waartschc beweging, ook bij ruw weder, 
als in de brug ecnige golving kan ontstaan, 
geene de minste hindernis ontmoet. De leu
ningen zijn, ter zijde van dc leggers, op de kis
ten een weinig ingelaten cn voorts met beugels 
op het bovenvlak bevestigd; terwijl aan clkcn 
der stijlen bovendien ligtc ijzeren schoren zijn 
aangebragt, rustende op dc uiteinden der kisten. 
Deze schoren zijn zwaar 10 bij 12 duim, even als 
dc bovenregel; de kruisen tusschen de stijlen 
zijn van ribben, zwaar 5 a 7 duim, van greenen 
hout; dc ijzeren beugels oin de palen zijn van 
plat Zweedsch ijzer, dik 2 en breed of hoog 
6 duim. Die bij a is ccn dubbele beugel, 
waardoor het te openen middelste vak vrij kan 
omgezwaaid worden, zoodra dc vier ijzeren 
sluitplaten zijn losgelaten; elke der laatste 
heeft cene lengte van 1 e l , dikte van 25 
streep en breedte van 9a 10 duim; zij worden 
door middel van vier ijzeren wiggen opgeslo
ten , in daartoe vooral stevig aan tc brengen 
krammen, welker staarten met platen , schroe
ven en moeren door dc leggers heen zijn op
gewerkt. 

De sleden of beweegbare hellende vlakken 
worden vervaardigd als volgt: men neme, zoo
als hier is aangetoond, daarvoor breede greenen 
platen, dik 10, breed 30 duim ; aan het bo
veneinde aan te brengen eene eikenhouten as, 
zwaar 15 duim vierkant, stekende zooveel 
buiten de sleèplatcn, dat daaraan de assen 
iu middellijn 10 duim, kunnen gewerkt worden. 
Deze assen worden met rozchouten cn kram
men aan de sleèplatcn , alsmede door dezelve 
omvattende ijzeren veren bevestigd ; de onder-
asscn kunnen van greenen hout genomen 
worden, geheel doorloopende tot de buiten 

25 
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zijde der sleeplaten en verbonden door dc ijze
ren doorloopende assen, alsmede door de beu
gels of veren, om het einde der slcêplatcn 
heen loopende. Tegen het zwiepen van deze 
sleeplaten behooren aangebragt te worden 4 
dwarsregels, zwaar 10 duim, met rozebouten 
aan do sleèplaten verbonden cn bovendien 
cenigzins ingelaten, terwijl acht stuks schoren, 
kruiselings aangebragt, elk zwaar 7 en 10 duim, 
voldoende zullen bevonden worden in elke 
slede, om alle zijdelingsche beweging tc be
letten. De leuningen van dezelfde houtsoort 
en afmeting als die der kistbrug zelve, terwijl 
liet dek of de vloer, mede van 28 strecpsden
nen hout kan genomen worden. Deze deelen 
liggen over de lengte der slede, het boven
vlak gelijk met den bovenkant der slcêplatcn, 
met de einden in daartoe uitgewerkte spon
ningen in de boveuas en den onderregel; terwijl 
tot het dragen van deze vloeren in elke slede 
over dc breedte ingewerkt zijn 12 greenen 
balkjes, zwaar 10 cn 12 duim, zoo lang als dc 
ImitenMcrksehc breedte der sleden. Eindelijk 
worden de assen boven aan dc sleden, gelegen 
in daartoe uitgchoolde eiken ribben, elk ter 
lengte van 4 c l , welke op dc einden der oevers 
rusten, aan eenen dwnrsleggcr bevestigd zijn, cn 
door twee ingeheide palen zoodanig verbon
den worden, dat de sleden er gerustehjk op 
dragen cu bewegen kunnen. Het is noodza
kelijk, dat deze assen door ccucu beweegba
ren beugel opgesloten worden aan de in deze 
ribben vervaardigde pannen, dewijl door tic 
schommelende beweging, welke dc brug dooi
den golfslag bij storm verkrijgt, de sleden, mede 
in beweging rakende, ligtelijk uit hunne pan
nen slaan en schade als anderzins veroorza
ken zouden. Onder den houten draagbalk is eene 
doorloopende ijzeren as gewerkt. zwaar vier

kant 4 duim, van Zwccdsch ijzer, die door kram
men cn bouten bevestigd is aan deze eerstge
noemde cn aan de slcêplatcn; aan derzelver 
uiteinden zijn de wielen, waarvan de zooge
naamde tuiten niet tc kort moeten genomen 
worden. Dc ijzeren banden om dc wielen heen 
zijn rondgewerkt, om daardoor op de ijzeren 
spoorplaten mindere wrijving te veroorzaken; 
ook zoude men dezelve van metalen bussen 
kunnen voorzien, doch welk een cn ander 
kan vermeden worden, daar het in de uit
werking weinig dienst schijnt aan tc bren
gen , daar het water, langzaam rijzende of da
lende, dc beweging gering, maar des te ge
makkelijker maakten almede, dooide geringste 
wrijving aan tc wenden, de slingering of gol
ving der brug eer bevorderlijk is, dan tegen
werkt. 

Ten slotte moet opgemerkt worden, dat het 
plaatsen van lantaarns op de vier palen niet 
geheel en al is aan tc raden, dewijl deze over 
het water geplaatste lichten menigwerf aan
leiding geven tot afdwaling van dc ware 
baan; maar dat men meer geschikt dezelve 
plaatsen kan op de oevers, verspreidende der
zelver licht juist over de brug, terwijl het 
wit verwen van leuningen cn palen mede aan
bevelenswaardig is, oin bij schemerachtige lucht 
ccnige leiding aan dc passage le geven. 

Berekening van het gcivigt, waarmede eene 
kistbrug kan belast worden. 

Elk ligchaam, in het water gedompeld wor
dende , verliest zooveel van zijn gewigt, als 
dat der verplaatste vloeistof bedraagt. 

Daar nu eene cubiekc palm water juist ccn 
Ncdcrlantlsch pond weegt, zoo verliest elk 
ligchaam iu gewigt zooveel Nedcrlandschc 
ponden, als door hetzelve cubiekc palmen wa
ter worden weggedrukt. 
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Dc cubiekc inhoud der kisten (buitenwerks) 
in Nedcrlandschc palmen uitgedrukt, stelt dus 
volkomen het gewigt in Nedcrlandschc ponden 
voor, dat dc brug met haren last zal mogen 
wegen, alvorens tc kunnen zinken. 

Men verkrijgt voor den cubicken inhoud van 
al de kisten te zamen 18000 Nedcrlandschc cu-
bieke palmen; om dc kisten alzoo tot derzelver 
bovenvlak in het water te dompelen, zal een 
gewigt bcnoodigd zijn, zoo van hare eigene 
zwaarte als van die der personen, die op de
zelve staan, van 18000 Nederlandsche ponden, 

BEREKEMNG der tegenstand biedende kracht 
de kistbrug en toebehooren. 

terwijl dan nog het bovenvlak van den vloer 20 
duim boven water blijft; en zoo dc leggers cenig
zins in het water raken, deze mede ecnige 
gunstige gevolgen voor het bovenhouden zul
len te weeg brengen, zoodat het zinken onmo
gelijk wordt, tenzij de brug overdreven belast 
worde. Tot dat einde heeft men in de volgende 
tafel uitgewerkt, hoeveel het specifieke gewigt 
bedraagt, van de kisten, van dc brug cn van 
dc sleden, die voor een gedeelte in rekening 
komen. 

van het water, tegen het specifiek gewigt van 

BENAMING. 

Kisten 
Leggers en regels 
Kruisen en schoren 
Leuningpalen en regels. 
Kruisen 

Vloer 

56 beugelskislcn 
32 idem leuningen 
32 schroeven 

5 ringen en veren 

4 sluit-ijzers 
16 krammen 

18 rozebouten 
4 spoorplaten 

(CtWICT Tl* Dl SLIDES.) 

4 platen 

12 dwarsregels 

16 kruisen 
Leuningen cn stijlen 
Kruisen 

Vloeren 
34 treèklampen 
2 assen 

banden om dc assen.... 
veren om idem 
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2 .-.ssen 

20 beugels t 
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De lengte van de brug Toor 100 verre er menschen kunnen geplaatst vroiden is 20 el 

De breedte is 2 > 

Transport 1170 

maakt 10 vierk. ellen 

Gerekend op de vierkante el 3 menschen. 

Te tarnen 120 menschen. 

Elk mensch gerekend op 70 pond. 

geeft tc tarnen 

De sleden hekben , horiiontaol gemeten , te tomen cene oppervlakte van 15 strekkende el. 

Eene breedte van 1,3 el. 

geeft 19,5 vierk. el. 

per el 3 menschen. 

te zamen 58,5 menschen. 

ad. 70 pond. 

dit maakt 4095,0 pond. 

waarvan de helft in rekening komt . . . 

8100 pond 

2047,50 

Gewigt der brug, belast met menschen 17937,50 pond. 

Wij zien «lus, wanneer tie brug geheel met digc het quotient met het halve gewigt der slede, 
menschen beladen is , dat er nog altijd 12,50 Ne- Eindelijk zij hier nog aangemerkt, dat bij 
dcrlandsch pond overschiet eer dc bovenvlak- deze brug niet, zoo als bij vele andere, de 
ken der kisten gelijk zullen staan met den sterkte is verdubbeld geworden in de afme-
waterspiegel. tingen van hout cn ijzer etc., om reden, dat, 

Om de drukking te vinden, door het einde daar dezelve op het water drijvende is, voor 
van de sleden op dc kistbrug uitgeoefend, breken of ongelukken, welke andere brug-
deele men de lengte der slede in den afstand gen treffen kunnen, alhier gecne voorzorgen 
van het uiteinde dcrzelve (of de as van de behoeven genomen te worden, en dus het gewigt, 
wielen) tot de loodlijn, die men uitliet draai- dat deze brug dragen zal, wel het hoofdpunt 
punt naar beneden laat vallen , en vermenigvul- uitmaakt. 

IETS OVER DE AANWENDING VAN KLEUREN IN DE GRIEKSCHE BOUWKUNST, 

Sedert men zich meer op dc grondige studie 
der Grieksche Bouwkunst is beginnen toe tc 
leggen, waaromtrent zich vooral onze Duit-
sche naburen verdienstelijk hebben gemaakt, 
is het ook meer bepaald een onderwerp van 
nasporing geworden, of en in hoeverre de Grie

ken hunne gebouwen uitwendig met kleuren 
hebben versierd, eene kunst, die men met den 
naam van Lithochromie (kunst om steenen te 
kleuren), of meer algemeen met dien van Po
lychromie (van Polychromos), veelkleurig .be
stempelt. 

Vooral is daarop meer in het bijzonder de 
aandacht gevestigd, sedert de verschijning van 
het werk van QITATREMERE »E QUINCY, le Jupi
ter Olympicn ou V Art de la sculpture anti
que , considéré sous un nouveau point de vue 
(Paris 1815), waarin bepaaldelijk over de toe
passing der Polychromie op beeldhouwwerken 
wordt gesproken. Le Fransche architect HIT-
TORFF was de eerste, die in eene verhandeling, 
in het licht gegeven in dc Annali dcll' insti-
tuto di Corrispondenza archeologica, ccn ge
heel systema van veelkleurige Bouwkunst 
(Architecture polychrome) ontwikkelde, en 
verschillende voorbeelden van gekleurde ge
bouwen gaf in het door hem cn den architect 
L . ZAUNH uitgegeven werk : Architecture an
tique de la Steile. Paris 1827—1831. 

Verschillende schrijvers behandelden, naar 
aanleiding van een cn ander , het bedoeld on
derwerp opzettelijk in kleinere , meer voor 
het algemeen verkrijgbare werken. Daaronder 
verdienen in het bijzonder vermeld te wor
den : 

a. Ueber die Polychromie der Griechischen 
Architeklur und Sculplur und ihre Gren
zen, von Dr. FRANZ KUGLER. Berlin 

1835. 

b. Ueber die Malerei der Allen, von R. 
WIEGMAN. Hannover 1836. 

Belangrijke bijzonderheden over dit onder
werp vindt men ook in : 

c. Aphorislische Bemcrkungcn, gesammelt 
auf seiner Reisc nach Griechenland von 
LEO VON KLEIN ZE. Berlin 1838, cn 

d. Bemerkungen über die antike Dccora-
tionsmalcrei an den Tempeln zu At hen, 
von II. HERMANN, opgenomen in Forsler's 
Allgemeine Bauzeiting van 1836. 

In het Nederduitsch is daaromtrent, voor 

zooveel schrijver dezes bekend is, nog niet 
veel openbaar gemaakt; het zal dus wclligt 
niet geheel ongepast, en voorzeker overeen
komstig met hetdoel cn dc strekking van dit rijd
schrift zijn, om uit de werken van ecnige der 
bovengemelde schrijvers ecnige bijzonderheden, 
betrekkelijk dc Polychromie en derzelver toe
passing op de Grieksche Bouwkunst, mede te 
deelen. — 

Men heeft langen tijd betwijfeld, of dc kleu
ren , welke aan de overblijfselen van Grieksche 
Tempels en andere Monumenten thans nog hier 
en daar gevonden worden, wel van gclijktijdi-
gen oorsprong met deze gebouwen waren, 
cn of het niet toevoegsels van latcren tijd 
zijn. 

Bij oude schrijvers vindt men inderdaad ook 
slechts weinig bijzonderheden deswege; de 
verdedigers der Polychromie schrijven dit toe 
aan het algemeen bekende en gebruikelijke 
der zaak, waardoor het, als het ware, overbo
dig werd oin veel daarover aan tijdgenootcn 
mede tc deelen; terwijl dit dan toch met zeer 
vele andere zaken, dc Bouwkunst betreffende , 
het geval is, welke men niet anders dan uit 
dc overblijfselen heeft kunnen leeren ken
nen. 

In Indie, Aethiopiê, Egypte en Phoenicie, 
waar de kunst, zoo als een ieder weet, zich 
vroeger ontwikkelde dan in Griekenland, zijn 
verschillende overblijfselen van gebouwen, 
welke de duidelijkste bewijzen dragen, dat men 
kleuren in de Bouwkunst aanwendde, en men 
mag het dus als waarschijnlijk aannemen, dat 
ook dit gebruik met andere kunsten tegelijk 
door dc Egyptische en Phocnieische kolonisten 
naar Griekenland is overgchiagt. Men vindt 
reeds bij de oudste overblijfselen van Griek, 
sche Bouwkunst, veelkleurige voorwerpen-
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Het bekende relict' der twee Leeuwen, aan 
de vermaarde Poort der Leeuwen tc My
cene, bestaat uit cene soort van groen mar
mer; de merkwaardigste fragmenten van zui
len, welke men aan de zoogenoemde Schat
kamer van Atreus (almede te Mycene) ge
vonden en mcercndcels van daar weggevoerd 
heeft (er zijn onder anderen drie stukken, door 
lord ELGIN medegevoerd, cn thans in het Britsch 
Museum geplaatst), bestaan uit groenen, witten 
en rooden steen; het gebouw zelf bestaat uit 
cene gcclgeaderdc steensoort. — Dit een cn 
ander geeft nu wel geen regt, om daaruit ccn 
algemeen besluit op te maken, ten opzigte 
van latere tijdperken der Grieksche kunst, 
doch het verdient evenwel opmerking, hoe incn 
in de oudste tijden, op de natuurlijkste wijze, 
door steensoorten van verschillende kleuren 
te gebruiken, reeds veelkleurige bouwkun
stige werken te voorschijn bragt. 

Van meer belang is de beschouwing der 
incest volkorncnc voortbrengselen van Griek
sche Bouwkunst, dc monumenten in Alti-
ka, die, zoo als bekend is, meest alle uit het 
schoone witte Penthclischc marmer waren ge
bouwd. 

Daaronder verdient allereerst de Tempel van 
Theseus tc Athene vermeld te worden, als het 
gebouw, dat nog in den besten toestand tot op 
onzen tijd is overgebleven, althans in vrij wat 
beteren staat dan dc meeste andere tempels. 
Dc meeste overblijfselen van kleuren vindt men 
hier binnen liet pcristylium. — De grond van 
dc fries, die met basreliëfs versierd was, schijnt 
blaauw tc zijn geweest; dc band onder de fries 
was beschilderd met meanders of zoogenoemde 
a la Grccqucs; het daaronder liggend gebogen 
gelid was met haitcbladercn versierd, waar
onder, zoo als gewoonlijk , zich eene parel-staal 

bevindt. Boven dc reliefs van de fries is 
ecu breede vooruitspringende platte band, 
waarop ook fraaijc meanders waren geschilderd, 
cn wel even als dc eerstbedoelde, naar het 
schijnt, inet cene roodc kleur; hierboven, 
door cenen inet bladen versierden band (een 
zoogenoemd onder sneden kwartrond, zooals 
veelvuldig bij de Grieksch-Dorischc orde voor
komt) daarvan gescheiden, bevindt zich tus
schen dc plafondbalkcn ccn andere platte 
band, inet een zeer fraai palmet-versiersel 
beschilderd. Het gebogen gelid onder dc cais
sons is met cijeren beschilderd; terwijl dc bo
dem der caissons zelf blaauw schijnt te zijn 
geweest met sterren, waaraan men overblijf
selen van rood en van vergulding ontdekt 
j , e e f t . — Volgens de nieuwste berigten schij
nen rood, blaauw en groen de voornaamste 
kleuren bij deze versieringen te zijn. Op plaat 
20 van dc reeds hierboven aangehaalde All-
gemcine Bauzcitung van 1836, vindt men ver
schillende gekleurde details dezer ornamen
ten , zoo als ze op de plaats zelve, in den zo
mer van 1835, door den Beijcrschcn Hof-Bau-
rath II. HERMANN , zijn opgenomen. Deze ver
meld ook nog, dat dc trommel (tympanum) van 
het fronton donkerbruinachtig-rood schijnt 
tc zijn geweest, terwijl ook het gebogen gelid 
boven bet plat vierkant der kroonlijst blijken 
draagt, van met dc gewone bladeren beschil
derd tc zijn geweest; aan dc mélopen vindt 
men sporen van bruinachtig-rood (volgens an
deren van blaauw), ook aan do kapiteelen der 
anten vindt men duidelijke overblijfselen van 
schilderwerk. Wat andere gebouwen tc Athene 
betreft, zoo vindt men aan dc Propylacën, 
meerendecls slechts nog dc sporen van dc tec
kening der versieringen, waarvan de omtrek
ken met een scherp of puntig werktuig op het 

marmer gekrast werden; slechts hier en daar 
zijn enkele vlekjes van kleuren tc zien. Het 
meest vindt incn daarvan nog aan dc plafonds, 
die met dubbel ingediepte caissons zijn voorzien, 
cn waaraan de zoogenoemde singels met rood 
cn blaauw schijnen beschilderd te zijn geweest, 
terwijl dc gebogen geleden met cijeren (groen 
cn rood) versierd waren. De bodem der caissons 
schijnt ook wederom blaauw tc zijn geweest, dc 
ster daarop rood en verguld. Aan de kapitee
len der anten waren , vermeent HERMANN , de 
riempjes rood, derzelver tusschenruimten 
groen cn het gebogen gelid beschilderd met 
bladeren (geel, lichtblaauw, wit cn groen). Ook 
de Jonische kapiteelen der inwendige kolom
men dragen hier en daar sporen van kleuren. 

Bij het Parthenon schijnt de versiering met 
kleuren, aan het inwendige van het pcristyli
um , iu denzclfdcn geest behandeld tc zijn ge
weest, als bij den tempel van Theseus; de 
regie geleden met meanders, de gebogene met 
cijeren en bladen. Dc banden boven cn on
der dc fries (aan het uitwendige van den 
tempel) schijnen met meanders, het bandje 
onder de triglyphen met palmetten beschilderd 
tc zijn geweest. De nog zigtbare kleur der 
versieringen is donker cn bruinachtig rood; 
evenwel heeft men bij cene voor de omstan
digheden gunstige terugkaatsing van het zon
licht, aan dc mutulcn hier en daar sporen van 
vergulding mecnen te ontdekken, zoodat het 
oin die reden wel als waarschijnlijk kan aan
genomen worden, dat de roodc kleur, die 
men zooveel aantreft, meerendecls de grond-

I verw van de vergulding is. Althans men weet, 
dat er bij dc tempels veelvuldig van metalen 
versierselen, b. v. beelden, vazen enz. op 
dc acrotcria der frontons gebruik gemaakt 
werd, zoodat het niet onwaarschijnlijk is, dat, 

ook in overeenstemming hiermede, andere ge
deelten met goud versierd waren. Zoo ziet men 
in de architraaf van het Parthenon nog de ga
ten van doken of krammen, en daar rondom 
plekken, van ongeveer cene Ned. el middellijn, 
van eenigzins helderder kleur dan de overige 
steen, welke men vermoedt het gevolg te zijn 
van metalen schilden, waarmede men de ge
woonte had, de architraven en soms ook de 
friezen van de tempels tc versieren; het wa
ren veelal geschenken van overwinnaars, ge
deelten van den oorlogsbuit uitmakende. — 

De dek- of vloeilijst van het Parthenon was 
met een ligt palmetten-ornament beschilderd; 
daarvan is voor eenige jaren nog een stuk 
opgegraven, dat vrij wel geconserveerd was. 
Zoodra dergelijke stukken, die lang onder den 
grond hebben gelegen aan de lucht ccnigen 
tijd zijn blootgesteld geweest, verliezen de 
kleuren echter terstond veel van den glans en 
dc kracht, zoo als onder anderen met het zoo 
even bedoelde stuk lijstwerk het geval was, 
waarop men zelfs te vergeefs eene soort van 
vernis aanbi agt, van hetwelk men zich bij de tc 
Herculanum en Pompcji opgegravcne voorwer
pen dikwerf met vrucht heeft bediend. 

Ook aan het Parthenon schijnt de grond van 
de fries, binnen het pcristylium, waarop de 
feestelijke optogt der Panatheiien cn relief 
was voorgesteld, blaauw gekleurd te zijn ge
weest. 

Aan den tempel van Minerva Polias en de 
daaraan grenzende van Erechlheiis waren de 
meeste versierselen op de lijstwerken cn relief 
bewerkt, en schijnen nieerendeels verguld te 
zijn geweest. In dc caissons der plafonds be
vinden zich kleine ronde openingen, die ver
moedelijk gediend hebben, om daarin bronzen 
en vergulde rozetten te bevestigen. hetgeen 
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nog waarschijnlijker wordt, indien men in 
aanmerking neemt, dat dc bodem der caissons 
rondom deze gaten ruw is gebleven cn verder 
sporen draagt van cene roode kleur. 

De ondervlakken der plafondhalkcn zouden , 
volgen sommigen , blaauw zijn geweest; tegen 
deze vlakken loopcn in het midden twee cn 
relief bewerkte parclstavcn, die rood cn groen 
beschilderd waren. Naast deze loopt regts en 
links een geschilderde dubbele meander van 
cene roodc kleur. Wat de kapiteelen der ko
lommen betreft, zoo schijnen er in den staf met 
vlechtwerk, tusschen het kussen en dc echi
nus, met zekere tusschenruimten gekleurde 
stecnen, of ook gekleurd glas, ingezet tc zijn 
geweest, dat bij afwisseling rood, blaauw en geel 
was. De overblijfselen van metalen nageltjesin 
de voluten schijnen aan te duiden, dat daaraan 
vroeger versieringen waren bevestigd, terwijl 
men aan sommige fragmenten van kapiteelen 
achtbladcrige rozetten iu bet oog der volut 
heeft gevonden. 

Aan de overblijfselen van den grooten tem
pel te Bhatnnus zijn vele sporen van kleuren 
aanwezig. Even als aan den tempel van THE

SEUS , vertoonen zich aan den bovenkant der 
cella-muren, binnen het pcristylium, brcedc 
banden, waarvan de onderste met ecu meander, 
de bovenste met een palmetten-ornament ver
sierd was; tusschen cn boven deze banden 
bevinden zich met bladen beschilderde gebo
gen geleden. Ook aar dc caissons van het 
plafond vertoonen zich dc sporen van cene 
blaauwc kleur der bodems, cn van goud aan 
de sterren. De anti-kapitcclen waren met ge
schilderde bladen versierd; dc vloei of dek-
lijst was almede van een gekleurd ornament 
voorzien. 

Van hel plafond der Propylacm te Eleusis 

zijn caissons voorhanden, waaraan zich even
eens sporen van kleuren voordoen ; onder an
deren schijnen dc sterren groen cn rood ge
kleurd tc zijn geweest, zonder donkeren ach
tergrond ; ook de koppnnncn aan dit gebouw 
waren , meent men, beschilderd. 

Van de Grieksche gebouwen, buiten Altika 
gelegen, verdient de Minerva Tempel op Ae-
gina eene bijzondere vermelding. Deze was van 
geclachtigcn kalksteen gebouwd cn met eene 
dunne laag stuc bepleisterd ; alleen de kroon
lijst cn het dak schijnen van marmer zamen
gestcld tc zijn geweest. De vloei- of deklijst 
was met een palmetten-ornament versierd, 
het gebogen gelid boven het plat-vierkant, met 
de gewone bladen bij afwisseling groen cn 
geel, volgens anderen was er blaauw cn rood 
iu ; dc kappannen waren met bloemen (rood , 
geel cn gioen) versierd, dc band van de ar
chitraaf was rood, de bandjes onder de tri
glyphen cn de druipers waren blaauw, het tym
panum van het fronton licht blaauw. De cel
la-muren waren, naar enkele stukken tc oordcc-
lcn, rood geverwd. 

Omtrent de overblijfselen der gebouwen bui
ten Griekenland zullen wij, omniet al tc uitvoe
rig te worden, nog slechts gewag maken van 
de ruïnen van Pompeji, alwaar men zeer tal-
rijke voorbeelden van de aanwending der po
lychromie vindt. Niet alleen de wanden ach
ter de pcristylia , maar ook dc kolommen schij
nen dikwerf beschilderd te zijn geweest. Van 
laatstgemelde vindt men aan het onderste '/> 
gedeelte, hetgeen dikwerf zonder cannelures 
bleef, eene donkere kleur , doorgaans blaauw, 
het bovenste gedeelte is helderder, rood of 
geel. Evenzoo vertoonen dc details der ka
piteelen cn van de hoofdgestellen verschillende 
sporen van beschildering. Dat dc gebouwen 
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tnwendig rijk met schilderwerk versierd wa
ren, is bekend, doch voor het oogenblik nog 
het onderwerp onzer beschouwingen niet. 

Sommigen, bij voorbeeld SEMPER, dc schrij
ver van een werkje, getiteld, Vorlauftgc Be-
merkungen über bemallc Architektur und Plas
tikbei den Alten, (Altona 1834) houden heter 
voor, dat dc gebouwen, ook die van marmer, 
uit het blocijendstc tijdperk der kunst, geheel 
met kleuren gedekt zijn geweest; dit gevoe
len steunt echter op geencrlei schriftelijke ge
tuigenissen , integendeel zijn er vele plaatsen 
bij oude schrijvers aan tc wijzen, welke daar 
tegen bewijzen, cn heeft men allen grond tc 
vooronderstellen , dat al dc gebouwen , xvelkc in 
het beste tijdvak der Grieksche kunst uit Pa-
risch en Penthclisch marmer zijn daarge
steld, uitwendig, wat dc hoofdzaak betreft, ge-
gehecl wit zijn gebleven. 

De zuivere smaak der Grieken maakt het 
verder hoogst waarschijnlijk, dat ook de hoofd
massa, van die gebouwen, welke uit minder 
harden steen zamengestcld cn verder met eene 
laag stuc bekleed waren, zoo als b. v. dc tem
pels te Bassa, Nemca, Corinthe enz., even
min met sterk sprekende kleuren waren ge
dekt, maar zulks zich, ten minste in het 
bloeijcndst tijdperk derkunst, eveneens slechts 
tot enkele onderdeden bepaalde. — 

Men heeft tegen dc zoo even opgegevene ver
onderstelling wel eens het bezwaar geopperd, 
dat de witte kleur van het marmer, bij sterk 
zonlicht, het oog te veel zou verblind hebben, 
doch dc oogen van bewoners der zuidelijke 
streken schijnen daar tegen zeer goed be
stand te zijn; immers nu nog vindt men in 
geheel zuidelijk Italië, Sicilië, Griekenland 
en Afrika niet anders dan uitwendig geheel 
helder witte gebouwen. 

D. I. 

De schrijvers, welke vermcenen , dut de ge
bouwen geheel geverwd of gekleurd waren, 
voeren ook nog tot grond van bun gevoelen 
aan, de tegenwoordige eenigzins roodachtig 
goud-gele kleur der marmeren gebouwen, 
welke zij voor een overblijfsel van vroegere 
kleuren of verwen houden. — De oorzaak 
der verdwijning van de helderwitte kleur moet 
echter veeleer voor ccn gevolg van den tijd , 
of liever van den langdurigen invloed der damp
kringslucht beschouwd worden, die aan alle 
soorten van steenen , in meerdere of mindere 
mate, door den tijd tc zien is; dc roodachtig 
gele kleur kan bij het marmer mogelijk het 
gevolg zijn eener oxydatie van daarin voor 
banden zijnde ijzcrdcclcn. 

Vos KLENZE heeft gedurende zijn verblijf le 
Athene verschillende malen stukjes van dc ge
kleurde korst der cclla-inurcn van hel Parthenon 
en het Thcscïon onderzocht, doch nimmer daar
in sporen van door kunst aangebragte kleuren 
gevonden. Het verdient ook opmerking, dat 
aan het Parthenon de plaatsen, waar de bo
ven reeds vermelde schilden tegen de Ar
chitraaf hebben vastgezeten, veel minder 
roodachtig zijn, dan dc verdere oppervlakte 
van den steen, hetwelk voorzeker een ge
volg is van de beschermende werking der 
schilden. Vroegere reizigers, zooals DODWEM. 

b. v., hebben het Parthenon aan sommi
ge gedeelten nog in helder witten staat ge
zien. 

Bij de uit marmer zamcngcstclde gebouwen 
kan men het er dus stellig voor houden, dat 
zich het schilderwerk eu de kleuren in het 
algemeen bepaald hebben tot enkele onder 
dcclen, terwijl de zu iverhe id en sierlijkheid 
der teckening van dc meanders of « la Grcc
qucs, bladen en palmetten het verder meer 
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dan waarschijnlijk, maakt, dat dit schilder
werk uit het blocijcndste tijdperk der kunst, 
en dus van gelijktijdigen oorsprong met de 
gebouwen zelve is. 

Bij de Dorische orde schijnen twee onder
deden altijd gekleurd te zijn geweest, name
lijk dc métopen in dc fries en het dekge-
lid van het platvierkant. De fries werd in het 
Gricksch Zophorus genoemd, hetgeen Bcel-
dendrager belcekent, waardoor dc bestem
ming van dit onderdeel in het algemeen wordt 
aangeduid. Het is dus eigenlijk ten onregte, 
dat men dc fries zoo dikwerf, ja meestal thans bij 
de Jonische orde vooral zonder versiering laat, 
het is dan slechts eene blootc herhaling van 
dc architraaf. In de fries der Dorische orde 
zijnde trig)'i/pliende eigenlijke steunpunten voor 
de kroonlijst; dc métopen (welke naam af
komt van uezom/, tusschenruimte) waren aanvan
kelijk geheel open, naderhand vulde men de 
ruimte tusschen de triglyphen, welke uit mas
sieve blokken bestonden, met dunnere stcenen 
platen, op welke de versierselen en relief 
werden uitgehouwen. Dc cenigzins donkere 
tint, welke men op dc mótopen aaubragt, dien
de dus zoowel oin de triglyphen, de eigen
lijke dragers van dc kroonlijst, meer te doen uit
komen , als om de reliefs beter zigtbaar te ma
ken j de kleur schijnt racestal blaauw te zijn 
geweest, tenzij de métopen zonder versierin
gen cn alsdan, volgens de mccuiiig van som
migen rood gekleurd waren. — 

Naar aanleiding van dc verschillende boven 
vermelde sporen der kleuren, aan de overblijf
selen der Grieksche bouwkunst, zou men zich 
nu, volgens KUGLEK, den voorgevel van eenen 

tempel , inden üoriseheii stijl, aldus kunnen 
voorstellen: 

Dc kolommen, als dc hoofdstcunpunten, in 

derzelver zuivere eenvoudigheid geheel wit. 
De architraaf ook wit , doch versierd met me
talen of vergulde schilden (onder dc métopen) 
cn daartusschen wclligt opschriften inet ver
gulde letters. 

De dekband van dc architraaf beschilderd 
inet eene roode meander, dc triglyphen weder
om wit, het bandje daaronder met een sierlijk 
hangend (blaauw) palmet-ornament, de drui
pers verguld. De band boven de triglyphen 
met een staand (rood) palmet-ornament; de 
smallere band boven de métopen, van dezelfde 
kleur als deze, namelijk blaauw. Dc daarbo
ven liggende band rood; de mutulen blaauw 
met vergulde druipers. De band onder het 
platvierkant rood, om dit laatste, dat wit 
blijft, meer vooruit te doen komen. De dek
band van het platvierkant, met bladen be
schilderd, rood groen en wit; de vlocilijst wit 
inet een palmet-ornament in goud. Het tym
panum blaauw, ten einde eenen goeden achter
grond tc verkrijgen voor het beeldhouw-werk. 
De Acroteria, kop- cn nokpannen op eene losse 
wijze met kleuren en vooral met goud ver
sierd. — 

Dc cella-muren van marmer zoude incn zich 
als geheel wit kunnen voorstellen; doch wan
neer dezelve van minder kostbaren steen waren 
zamengesteld, donker gekleurd, ten einde de 
kolommen beter te doen uitkomen; de fries 
binnen het Peristylium blaauw voor de relief-
versiering. De «n/e-kapitcclcn en dc plafonds 
beschilderd in den geest, als dc boven ver
melde overblijfselen. 

Om een denkbeeld tc geven van de schoone 
werking dezer kleuren, geeft KUGLER in zijn 
aangehaald werkje eene zeer fraai uitgevoerde 
gekleurde lithographic, voorstellende een ge
deelte van het Paithcnon, en waarvan de tee-

kcuiiig door den kundigen architect STRACK 

tc Berlijn is vervaardigd. (*) Zóó kan men zich 
inderdaad voorstellen, dat Grieksche kunste
naars kleuren hebben aangewend, om het effect 
van het geheel te verhoogen, cn het altijd min 
of meer koude en centoonige van een geheel 
wit gebouw weg te nemen; en wij houden 
het buiten allen twijfel, dat zulks ook bij de 
gebouwen in Jonischcn stijl in dcnzelfden 
geest heeft plaats gehad, namelijk dc kolom
men, architraven cn platvierkanten ongekleurd, 
cn verder de geleden rijk versierd, meeren-
deels en relief, blijkens vele overblijfselen, 
terwijl aan de kapiteelen het goud vermoede
lijk eene voorname plaats bekleedde. 

Juist om dc zoo even vermelde lithographic 
verdient het werkje van KCGLER ook, onafhan
kelijk van den verderen inhoud, waarin mede 
veel merkwaardigs is , betrekkelijk het kleuren 
van beeldhouwwerken, hetgeen wij echter 
voor het oogenblik met stilzwijgen voorbijgaan, 
ccne bijzondere aanbeveling, daar men zoo lig— 
telijk door de beschouwing van andere ge
kleurde voorstellingen, zoo als b. v. die van 
HITTORFF en ZANTH , (f) die zich door eene sma-
kelooze bontheid van kleuren onderscheiden, 
tegen het aanwenden van kleuren zou laten 

innemen, en het toch wel als stellig schijnt te 
kunnen worden aangenomen, dat die kleuren 
met smaak cn spaarzaamheid aangewend, een 
wezenlijk deel van de echt Grieksche bouw
kunst hebben uitgemaakt. 

Dc overtuiging daarvan en de nadere over
weging der wijze hoe men de kleuren aan het 
uitwendige van gebouwen in antieken stijl kan 
aanwenden, moet niet dan gunstig o p de bouw
kunst werken; immers alles, wat bijdraagt, om 
de Grieksche bouworde uit het bloeijcndstc 
tijdperk der kunst meer in alle bijzonderhe
den te Iccren kennen, moet als van zelf mede 
werken, om ons te waarborgen voor eene ver
keerde toepassing van die orden, die vooral 
hier tc lande nog maar al te zeer worden aan
getroffen. Indien men wil tegenwerpen , dat 
de bedoelde kleuren en verdere vergulde ver
sieringen niet bestand zijn tegen onze voch
tige luchtsgesteldheid, dan vermeenen wij , dat 
dit ook tegen de bruikbaarheid der Grieksche 
vormen voor onze streken in het algemeen ge
tuigt , een onderwerp van te grooten omvang 
echter, om voor het oogenblik hier verder be
handeld te worden, en waarop wij welligt la
ter terugkomen. 

C. M . STORM VAN S GRAVESANDE. 

(*) Deze plaat is ook opgenomen in het 1ste Deel der 
Transactions of the Institute of British Architects. de late aflevering der 1ste uitgave van MAUCII'S Vergiet-

(f) Zie onder anderen daarvan eenige voorbeelden in chende Darstelling Griechiseher Bauordungen. 

• 

IETS OVER IJZEREN TRAPPEN. 

(Uil het Noliz-Blatt des Architcclen-Vcreins te Berlijn). 

Dc eerste trap, welke te Berlijn van ge- goten ijzer werd gemaakt, bevindt zich inliet 
26* 
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gebouw der koninklijke ijzergieterij aldaar, en 
is op plaat 13, fig. 1, voorgesteld. Dezelve 
is 1,095 Ned. cl breed, cn bestaat uit afzon
derlijk gegoten treden, die even als bloktre
den van gehouwen steen, iu op zich zelf staan
de trappen over elkander gelegd, en door mid
del van de balusters der leuningen onder
ling verbonden cn vastgeschroefd zijn. Te 
dien einde is aan den hoek van iedere trede 
een holle cylinder vastgegoten, waardoor ge
noemde geslagen ijzeren baluster loopt. De 
aantreden zijn bovenop geribt, om te groote 
gladheid voor te komen, en aan de zijden door 
consoles gesteund. De optreden zijn tot be
sparing van ijzer en gewigt hol uitgewerkt, 
zoo als uit de figuur blijkt. Het ijzer is ge
middeld 0,013 el dik. De leuning heeft eenen, 
van geslagen ijzer, met hout belegden bovenre
gel , hetgeen aan den trap veel stevigheid geeft. 
Het bordes is door eene console van gegoten 
ijzer diagonaalsgewijze ondersteund. 

Op dezelfde wijze is in een modemagazijn te 
Berlijn een wenteltrap vervaardigd, zie tig. 
2. De treden zijn mede afzonderlijk gegoten, 
en over elkander geplaatst. De met schroe
ven voorziene staven der leuning, en eene 
bevestiging in de spil, verbinden dc treden 
onderling op eene voldoende wijze. De aan-
cn optreden zijn ieder afzonderlijk gegoten, 
omdat derzelver dikte verschillend is; laatst
genoemde optreden zijn echter verbonden met 
een gedeelte der spil cn het hoekstuk. 

De tot versiering dienende en doorzigtig ge
goten platen zijn later tegen de optreden aan
gebragt , omdat dezelve door de mindere dik
te niet wel tegelijk konden vervaardigd wor
den. Dewijl echter deze soort van trappen, 
uithoofde van de vele zamenstellende deelen, 
moeijelijk te gieten zijn en de vereenigingen 

door de leuningstijlcn alle scharnieren daar
stellen, wordt het werk beweegbaar en on-
Tcker , en zelfs voor groote hoogten onuit
voerbaar , zoodat men later geheel van deze 
wijze afzag cn meer de gewone houten trap
pen begon na te volgen. 

Fig. 3 geeft daarvan een voorbeeld, zijnde 
dien overeenkomstig een trap in het palcis 
van prins ALBRECHT te Berlijn gemaakt. 

Hierbij zijn de treden nog in derzelver geheel 
gegoten, alle platen ter dikte van 1 Ned. dm., 
doch rusten aan beide zijden op twee, 1,6Ned. 
duim van elkander verwijderde , platen van ge
goten ijzer, welke 10,4 Ned. dm. hoog cn 1,3 
Ned. dm. dik zijn, tusschen welke de leu
ningstijlen , die, zoo als vroeger is beschreven, 
door de treden gaan, gestoken en van terzij
de vastgeschroefd zijn. Aan de onderzijden 
worden deze platen door eene staaf ijzer ge
vuld. Dc versierde optreden werden eerst 
later gemaakt, dewijl men bij het opklimmen 
iets onzekers gevoelde, uit het doorzigtige van 
den trap ontstaande. De ijzeren boomen rus
ten op ijzeren bordesbalken, 15,6 Ned. dm. 
hoog, 1 Ned. dm. dik en 5,63 Ned. cl lang. 

De gewone houten zamenstelling werd ook 
nog bij twee andere groote ijzeren trappen 
gevolgd, die in de paleizen van de prinsen 
KAREI, en ALBRECHT zijn daargesteld; van eerst
genoemde wordt in de figuren 4, 7, 8, 9 en 
10 eene teekening gegeven. Hier rusten mar
meren platen op ijzeren zij- en stootborden. 
De trap is 2,05 Ned. el breed en moest dus 
nog in het midden ondersteund worden. De 
zij- en middenschotten alle 3,9 Ned. dm. dik, 
15,6 Ned. dm. hoog, vormen alzoo het profil 
der treden, door de driehoeken, waarop de
zelve rusten. Het tot versiering in deze drie
hoeken aangebragte loofwerk is afzonderlijk 
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gegoten Dc onderste booincnstaau op ccne 
sterke in dc muren schietende en met de fun
dering vercenigde plaat; met het bovendeel 
rusten zij op ijzeren kolommen, welker kop
pen, zoo als in fig. 10 is aangetoond, zijn uitge
werkt, om zoowel aan dc zich regthoekig ver-
ccnigciidc boomen als de bordcsbalkcn tot 
steun tc dienen. — Eene op die koppen ge
schroefde plaat, waarop de bij de hoeken staan
de zwaardere balusters rusten, dekt boven
gemelde verbinding. Op deze wijze zijn ech
ter slechts de zijhoomen door kolommen ge
steund, dc middelste rusten tegen de bordes-
balken op de wijze, als fig. 8 aanduidt. De
ze bordcsbalkcn zijn van dezelfde afmetingen 
als de boomen, cn op dezelfde wijze zamen
gesteld. Het onderste dragende gedeelte vol, 
het bovenste uitgewerkt, overeenkomstig de 
driehoeken, waarop de treden rusten. Zij 
steunen aan de eene zijde op in den muur ge
werkte gegoten ijzeren leggers, aan dc ande
re zijde op dc koppen der kolommen; dc mid
delste echter zijn stevig in dc dwarsbalken 
verbonden. Aangezien de grootc marineren 
platen, die tot belegging der bordessen die
nen, nog ccne bijzondere ondersteuning noo
dig hebben, is ccn ijzeren kruis, van 3,9 
Ned. dm. breed cn 7,8 Ned. dm. hoog, in 
ieder kwadraat van het bordesraam gewerkt. 

De 5,2 Ncd. dm. dikke marmeren platen 
zijn zoo wel op de bordessen als treden in 
mastiek gelegd, cn bovendien nog door dc 
staven van de leuningen verbonden. Dc stoot
borden zijn voorts aan dc boomen vastge
schroefd , en elke ziglbare schrocfkop met 
eene rozet gedekt. Teu einde de marmeren 
platen nog betere dragt te geven, zoo zelfs, 
dal zij , door eenen onvci w achten schok gebro
ken zijnde, toch niet zouden kunnen vallen, 

worden dezelve, zoo wel onder als boven, door 
de stootborden ondersteund, zoo als in fig. 9 
is aangetoond. 

De drie kolommen, waardoor dc bordessen 
gedragen worden, zijn natuurlijk verschillend 
van hoogte, doch van dezelfde dikte, 15 tot 
17 Ncd. dm. De langste derzelve, met ccn 
voetstuk als candelabra bewerkt, dient te ge
lijkertijd lot geleider van het ter verlichting be
stemde gaz. Dc leuning bestaat uit eenvou
dige gepolijste koperen stijlen, die hol cn op
gevuld zijn met ijzeren staven, terwijl in de 
boeken zwaardere balusters van gegoten ijzer 
staan. Dc bovenregel is mahonijhout. 

Eene belangrijke zamcnstelling van gegoten 
ijzer bevindt zich aan den grooten dubbelen trap 
in het paleis van prins ALBRECHT van Pruis-
sen , waarvan het plan in fig. 5 cn de opstand 
in dc figuren 13, 14 cn 15 is aangetoond. 

De boomen zijn even als bij den vroeger be
schreven trap ingerigt: 18,2 Ned. dm. hoog, 
doorgaande 3,9 Ncd. dm. dik en bij de lijstjes 
5 Ncd. dm. De ornamenten zijn later aan
gebragte dunne ijzeren platen, dewijl deze fij
ne figuren niet scherp genoeg in zware stuk
ken uitvlocijcn. Evenzoo zijn de lijstversie-
ringen naderhand opgelegd. Dc uitgewerkte 
driehoeken, waarop dc treden rusten, zijn op 
dezelfde wijze aan de boomen vastgeschroefd. 
Dc trapboonien vormen in de hoogte drie on
derscheidene stellingen a b, c d , en c f, fig. 5. 

Dc boomen a b , der onderste opgangen , 
dienen tevens nog tot ondersteuning van dc 
bordessen, cn rusten in dc muren en aan den 
voet op ijzeren platen. Daarover staat het 
middelste stel boomen c d, fig. 14, waarvan 
dc ijzeren platen, uit eene lengte, zijnde 10,64 
Ned. cl,zijn vervaardigd , stevig in den muur 
bevestigd , en under het midden hordes boven-
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dien door de 1,25 Ncd. cl lange consoles g ij 
gedragen wordende. Deze consoles komen te
gelijk onder dc boomen van het bovenste ge
deelte e f, welke boven uitloopcn tegen dc 
balklaag, die hier door een ijzeren boogwerk 
wordt gedragen. Het bovenste gedeelte is nog, 
om den middclsten trap zoo veel mogelijk te ont
lasten, door sterke ankers h, h , met den front
muur verbonden. Op dezelfde wijze zijn de 
steunplaten a a, onder den bcncdcnvlocr, 
aan den muur b geankerd. 

Op deze roosterwerken liggen tie dwarsbal
ken der bordessen , welke zoö hoog zijn als 
dc stootborden. 

Dc aantreden worden weder door de leu
ningstaven opgesloten, welke hier echter, om 
den trap niet te versmallen, tegen dc boomen 
zijn bevestigd. 

De op- cn aantreden zijn beide 1,3 Ncd. dm. 
dik cn uitgewerkt, zoo als iig. 15 a b aantoont, 

De verbinding der stootborden cn boomen 
blijkt uit fig. 8. 

Dc leuningstavcn zijn van gegoten ijzer. De 
regel is van maghonijhout. A l het ijzerwerk is 
overigens groen gebronsd. Dc aantreden en bor
dessen zijn in het midden met tapijten belegd. 

Deze soort van trap is ook , gewijzigd cn in 
kleinere afmetingen, in ccn particulier woonhuis 
gebouwd. Fig. 0 , 1 2 en 16. Daar dezelve slechts 
1,41 Ned. cl breed was, kon de middenboom ge
mist worden. Daarbij zijn de boomen cn bor-
desbalken slechts 14,3 Ned. dm. hoog cn 1,9 
Ned. dm. dik genomen, hetwelk echter blijkt 
wat ligt te zijn, dewijl het onderste gedeelte 
eenigzins in beweging is, wanneer met spoed 
wordt afgeklommen. Fig. 12 a b zijn de 
uitwerkte op- cn aantreden. 

Somtijds is incn ook hier en daar inde nood
zakelijkheid om zijtrappen tc gebruiken, doch 

ook dikwijls is dc daarvoor bestemde ruimte 
zoo gering, dat men alle mogelijke maatrege
len moet nemen, om de geringste plaats te ge
bruiken. Hiertoe komen alsdan de wentel
trappen in aanmerking. Wanneer een derge
lijke trap van terzijde verlicht kan worden, 
is zeker eene gewone houten zamcnstclliugde 
goedkoopste. Moet dezelve echter van boven 
het licht ontvangen, dan zou deze ordonnantie 
niet zeer doelmatig zijn, vooral wanneer er 
verscheidene verdiepingen moeten vereenigd 
worden , dewijl alsdan dc onderste wentelin
gen donker blijven. In dat geval is inen vcrpligt 
den trap met cene holle spil of eenen dubbelen 
boom te maken, hetgeen echter van hout zeer 
kostbaar is, als men er belang in stelt, omdc 
treden enz. eenen sierlijken vorm te geven. 
Dezelve geheel van gegoten ijzer tc maken 
zoude insgelijks, met betrekking tot dc kosten , 
bezwaren inhebben, weshalve men in het 
palcis van Prins WILHELM beproefd beeft, om 
deze beide zamcnstcllingcn tc verceningen, 
door voor de boomen gegoten ijzer en tot dc 
treden hout tc nemen. Deze trap heeft 2,34 
Ned. cl middellijn en 62 Ned. dm. opening in 
het midden. 

Rondom cenen toren, in de nabijheid van 
Wiesbaden, is ccn ijzeren trap daargestcld , 
zijnde de ingang in het bovenste gedeelte ge
plaatst. Deze trap heeft slechts geringe afme
tingen , daar zij meer tot sieraad, dan wel 
voor een druk gebruik dienen moet. 

In fig. 11 is van dezelve eene afbeelding 
gegeven, en hieruit blijkt genoegzaam, dat dc 
zamcnstclling geheel door consoles geschiedt, 
die in den muur bevestigd zijn , cn waarop de 
treden rusten. Laatstgemcldc zijn hier van 
hout, doch kunnen ook gevoegelijk van ijzer 
worden vervaardigd. lied. 

BINNEN- EN BUITENLANDSCHE BERIGTEN. 

KORTE BOUWKUNDIGE MEDEDEELINGEN, CORllESPONDENTieN ENZ. 

E I H E NUTTIGE INRIGTING BIJ DE TAPIJT-FABR1JK 
VAN DEN BEER J. //. BIRNIE, TE DEVENTER. 

Hoezeer dc volgende Bijdrage, ingezonden door den lieer 
(1. M. STORM VAS 's GRAVESAKDE, cene meer zedelijke dm 

bouwkundige strekking heeft, is aan dezelve gerecdelijk 
eene plaats verleend. De betoonde belangstelling iu de 
bereids door onze Maatschappij aangewende pogingen tot ze
delijke beschaving der Ambachtslieden, doet verwachten, 
dat ook het onderstaande aan vele lezers van dit Tijd
schrift niet ongevallig zal zijn. 

De Red. 

In de Redevoering, door den heer A. A. STIART , op 
den 25sten Haait 1. 1. uitgcspi-okcn in de op dien daggc-
houdenc bijeenkomst der Maatschappij tot bevordering 
der Bouwkunst, vind ik vermeld, dat men reeds sedert 
eeiiigeii lijd te Zwolle, cn sedert kort ook le Haarlem, 
de gewoonte heeft aangenomen , om aan het werkvolk, in 
plaats van op Zaturdag avond, op Woensdag het dag
loon uit le betalen. 

Het zal den geachten Redenaar, zoowel als allen, die 
met hem een opregt deel nemen in de verbetering van het 
lotende zedelijke beschaving der werklieden, en daar
van onder anderen blijken gaven, door zich te verbinden , 
om den boven bedoelden maatregel ook te Amsterdam iu 
tc voeren — voorzeker aangenaam zijn te vernemen, dat 
zulks te Recenter reeds sedert acht jaren door een voor
naam fabrikant met het beste gevolg wordt in praktijk 
gebragt, namelijk door den heer J . W. BIRSIE, eigenaar 
en bestuurder der lapijl fabrijk aldaar. 

Daar de heer Snutt in het korte voorberigt voor zijne 
zoo welgestelde rede, den voorgestelden maatregel even
zeer ter behartiging aanbeveell aan labrikanten heb ik het 
belangrijk geacht, nopens het goede resultaat, hetwelk 
daardoor in bedoelde fabiijk is verkregen, iels bekend te 
maken, waartoe dc heer BIIIME mij, op mijn verzoek door 
het geven der noodige inlichtingen, wel heeft willen 
in staat stellen. 

Genoemde fabrikant heeft den donderde» lot bet .dings-
dag gekozen, omdat de daarop volgende dag de voor

naamste marktdag is, waardoor het aan de werklieden ge
makkelijker valt, verschillende inkoopen tc bewerkstelli
gen ; hoe gunstig deze maatregel werkt, blijkt vooral hier
uit , dat vroeger, toen het dagloon nog op zaturdagavond 
werd uitbetaald, door bijna alle arbeiders het eerste schoft 
des maandags verloren werd, ja, meermalen een groot aan
tal hunner den geheelen maandag niet op het werk kwam, 
terwijl inen thans even geregeld kan beginnen, als 
op de andere dagen, daar de arbeiden slechts zelden ccn 
schoft overslaan , terwijl het tot de zeer groote uitzonde
ringen behoort, dat een man den geheelen dag wegblijft. 

tiet is echter niet alleen door de veranderde betaling 
van het dagloon, maar door vele andere maatregelen, dat 
de heer BIRMB, voor het materiële zoowel, als het mo
rele welzijn van de arbeiders, nuttig tracht te zijn: 

1". Is cr een portier aangesteld, die niemand uitlaat zon
der verlof, cn niemand buiten den bepaalden tijd 
inlaat, zonder daarvan aantcekening te houden ; ieder 
werkman, die meer dan een kwartier uurs te laat 
komt, moet cenen bal ven stuiver boete betalen, dit 
bedraagt echter over een driehonderdtal personen 
soms per week geene drie stuivers. 

2". Door eene geringe wekelijksche opoffering wordt in 
de geneeskundige hulp voorzien, en aan de door 
zickle in hunnen arbeid belemmerde werklieden cene 
zekere geldelijke toelage bezorgd; tevens worden bij 
overlijden de begrafeniskosten daaruit betaald, zon
der dat zulks dus len laste der armbesturen komt. 
Niettegenstaande er nu en dan nog al veel ziekenen 
dooden zijn, is de heer BIRME toch nog bijna iede
ren winter in staat aan de werklieden, wanneer de 
koude zich sterk dort gevoelen, voor ƒ 3 , — a/4,— 
brandstof aan ieder, te kunnen uitdeden. 

3". Het invoeren van sterken drank in de fabiijk wordt 
ten strengste geweerd en gestraft, en alles aange
wend, wat het misbruik van drank ook buiten tie fa
biijk kan voorkomen. 

i«. Meest alle straften zijn , even als de reeds Termeldc 
voor het te laat komen, in geldboeten, welke door 
den boekhouder der fabiijk worden bijeenverzameld 
en waarvan door een daartoe benoemd werkman be-
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hoorlijk nola wordt gehouden. Zoodra hel bedrag 
der geldboeten toereikend is, wordt hetzelve besteed 
tot aankoop van kleedingstukkcn, mondbehoeften 
of brandstoffen, zoo als dit het geschiktste voor
komt; deze worden dan onder de werklieden ver
loot. 

Wat de maatregelen ter verstandelijke en zedelijke ont
wikkeling cn beschaving betreft, zoo wordt daarvoor ge
zorgd : 

1°. door eene bijionderc school, waarin nlle zoo vrou
welijke als mannelijke werklieden beneden de 1G ja
ren onderwijs ontvangen ; het verzuim daarvan wordt 
met eene zware geldboete gestraft. 

2°. door de arbeiders gedurig aan te sporen, om lede
maten van de godsdienstige gemeente te worden, waar
toe zij behooren. Voor zoo veel dc hervormden betreft, 
ondervindt de heer BIRKIE daarin eenen ijverigen mede
werker in den YVelEerw. Heer MOUCUEN , die in den 
winter des avonds wekelijks eenmaal in het godsdienstig 
onderwijs voorziet, waartoe de heer Biamz op zijne kos
ten een geschikt lokaal doet verlichten en verwarmen. 
Het bedoelde lokaal is ook beschikbaar voor alle an
dere gezindheden, welke daarvan gebruik wensehen 
te maken, terwijl ook aan de leden dier gezindheden 
overigens, zoo veel slechts eenigermate met de goede 
orde in de fabrijk is overeen te brengen, gelegen
heid wordt gegeven, om godsdienstig onderwijs te ge
nieten. 

l)e verschillende hier opgegeven maatregelen leveren al
len de meest gewensehte resultaten op, het lut van vele 
werklieden is aanzienlijk verbeterd, en in de fabrijk zelve 
's eene ongedwongene orde, die zeer gemakkelijk wordt ge
handhaafd , daar dc minder goed gezinden zich voor dc 
beteren, die de meerderheid hebben , schamen, om aan 
hunne kwade neigingen, althans in dc fabrijk zelve, toe 
te geven. 

De heer BIRME m;.g zich dus allezins verheugen over 
dc uitkomsten zijner, geheel uit een menschlievend oog
punt , in het werk gestelde pogingen, cn zoo men aan de 
eene zijde de voortreffelijke voortbrengselen zijner weefge
touwen en vervverij bewondert, mag men aan den ande
ren kant hem de wezenlijke hoogachting niet weigeren, 
welke hij zoo zeer verdient door zijne zedelijke werking 
op zijne onderhoorigen, en onder de talrijke ridderkrui
sen in de twee laatste jaivn uitgedeeld, behoort dat, het
welk hem is te beurt gevallen, voorzeker onder dc tccl-
verdiende, en ziet men op zijne borst met welgevallen 
het virtue nobililat prijken. 

KUNSTBERIGT. 

'e Gratenhage. Onder de weinige voortbrengselen van 
bouwkunstenaars, welke de onlangs alhier gehoudene ten
toonstelling den belangstellenden ter beschouwing aanbood, 
was het ontwerp van cenen vuurtoren, door den archi
tect A. ROODEIBCRG vervaardigd , allezins opmerkenswaardig. 
De hiertoe fraai uitgevoerde teckeningen stellen eene Do
rische kolom voor, geplaatst op een rond voetstuk , om
ringd door rustieke gaanderijen, zoodanig ingerigt, dat stij, 
der kolom de noodige kracht verzekerende, om legen de 
zwaarste stormen bestand te zijn, levens met dezelve 
ccn schoon bouwkunstig geheel vormen. In de kolom zijn 
verscheidene verwulfde verdiepingen aangebragt, die me
de bestemd schijnen, om aan het metselwerk ccn goed 
en 6tevig vcrbund te geven; een spiraalvormige trap, 
leidende tolde boven het kapiteel geplaatste lantaarn, geeft 
gelegenheid om dc brandstollen regtstreeks van beneden 
tot op de benoodigde hoogte tc brengen ; do verlichting 
op den trap geschiedt door eenige openingen in de ko
lom, die derzelver schoone verhoudingen niet het minste 
nadeel toebrengen. Dc eenvoudige doch grootsche inrig
ting , de doelmatige cn met de constructie geheel in ver
band staande versiering geven aan het ontwerp een zeer 
monumentaal aanzien, zoodat, bij ccne uilvoering van dit 
project, het gebouw met dergelijke bestaande kunstwerken 
wel zou mogen vergeleken worden , cn den schepelingen een 
duurzaam veilig geplaatsten wegwijzer en schoon gezigts-
punt op dc grootc vlakte zou aanbieden. 

BOUWKUNDIGE BERIGTEN LIT BELGIË. 

Als een bewijs voorden ijver, waarmede men zich thans 
in België onledig houdt, de roiddelecuwschc gebouwen 
te herstellen, kan het volgende dienen: De twee torens van 
Se. GCDII» te Brussel, zijn zorgvuldig hersteld, cn het 
sierlijke bcitclwerk, dat door den tijd beschadigd was, is 
steen voor steen vernieuwd. De kerk van Notre Dame dc 
1'inistère is omringd met slcllaadjen, die uitgebreide her
stellingen beloven. Even zoo is dit het geval met dc luch
tige spits van den toren van Antwerpen , waarvan wordt 
gezegd: »dat men nu gerust de 622 Irappen en de bo-
nvenslc gaanderij beklimmen kan, zonder gevaar te loo-
»j»cn met de eene of andere torenspits naar beneden te lui-
inuelen." GURST werkt aan hel koorgestoelte, hetwelk een 
meesterwerk van houten beeldhouwwerk is. Te Gent 
ondergaat dc St. Bavo's kerk ccuc volkomcue restauratie. 
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Dc kerken van St. S-tlvator, van Nölrc-Damc cn de kapel 
van St. Basil lus te Brugge zijn hersteld; en aan de eer
biedwaardige hoofdkerk van Doornik, het oudste kerke
lijke gedenktccken in België , worden sedert ccn jaar ern
stige pogingen aangewend tot meerdere hechtheid cn eene 
herstelling in den ouden geest. Het stadhuis van Leuven, 
een juweel, dat zijne wedergade niet heeft, wat de fijn
heid van het beeldhouwwerk betreft, is reeds zorgvuldig 
hersteld en het stadhuis van Brussel is onderhanden. 

Ten bewijze, dat het Nederlandsch gouvernement mede 
belang sehijnt te stellen in de restauratie van onze oude 
gebouwen , vernemen wij, dat, ten behoeve der Groote of 
Lieve Vrouwe kerk der Hervormde gemeente tc Breda, uit 
v rij kt kas is toegestaan eene som van f 4000. De Inge
nieurs van den waterstaat zijn belast met de uitvoe
ring der herstellingen, welke onder anderen zullen be
staan : 

In het afbreken tot op de eerste bindtlaag en ver
der geheel opruimen tan het torentje staande op het kruis 
der kerk, en in het digtmaken der daardoor veroorzaakte 
openingen in de vier op dit punt aankopende leijen da
ken. 

In het aanbrengen tan zinken buiten van No. 11, 
hebbende eene middellijn van acht duim, in plaats der 
oude looden. 

In het vertolgen der bestaande stecnen balustrade door 
een eiken dito. 

In het opnemen der leijen en planken bekleeding van 
de lage daken over eene gezamenlijke oppervlakte van 
228 vierkante ellen en het beleggen van dit gedeelte met 
58 vierkante ellen blaauwe dakpannen en de overschie
tende met roode. 

Voorts moet het benedenste gedeelte van een lichtko-
zijn in het zoogenaamde bakkerskoor van af het rabat 
tot het begin van den toog, of van het loofwerk met eenen 
één-steensmuur van IJsselschen ondersteen in kalkmor-
tel ivorden digi gemetseld; en zullen de lichtramen in de 
kerk, tezamen 51 stuks, alleen hersteld worden door het 
uithakken en opzuiveren der losse of afgevallene gedeelten 
van de gehouwen stijlen en het loofwerk tot op zoodanige 
diepte als de directie zal noodig oordeelen, waarna de
ze gedeelten weder onder dezelfde afmetingen als het be
staande moeten worden bijgewerkt met eenen welbereiden 
kalkmortel, gemengd met roggemeel. 

De Geheimraad TOK KLEIZE, tc Munchen, is benoemd tot 
officier van de Belgische Lcopolds-orde. 

D . 1. 

BOUWKUNDIGE BERIGTEN UIT ENGELAND. 

Volgens het met de hecren Gnisn.i. en Piro gesloten con
tract zal het belangrijkste gedeelte van het nieuwe parle-
mentshuis dit jaar gebouwd worden: namelijk de ver
gaderzalen van het Ilooger- en Lager-huis en de konink
lijke gaanderij. 

Dc schoorsteen, voor ecnigen tijd aan de suikerraffina
derij van de beeren DE BEUK cn ZO.\EK, tc Amsterdam ge
bouwd , heeft de belangstelling van het publick gaande 
gemaakt. Om evenwel te bewijzen, dat de Engelschen 
steeds trachten in het zonderlinge even als in de staatkun
de en in den handel tc heerschen, geven wij het volgen
de berigt uit Londen: 

De schoorsteen van S. HOL rot is nu voltooid. Deze bui
tengewone onderneming werd volvoerd onder de leiding 
van ANDRIES TUOHSON, ccn bekwaam architect. De hoogte 
van den grond tot aan dc deksteencn bedraagt 450 Eng. 
voet (!), cn het gevaarte kan in de omstreken op eenen 
grooten afstand gezien worden, want het is op de hoog
ste plaats van de stad gebouwd. Met inbegrip van deze 
hoogte, is deze schoorsteen niet veel kleiner dan de hoog
ste gebouwen der wereld. De groote pyramide van 
Cheop meet 498 voet, met inbegrip van eene basis van 
150 idem ; de toren van Straatsburg meet 474 ; St. Pie-
tcr te Rome van den grond tot het kruis 450, en St. 
Paul tc Londen 370. De basis van de schoorsteen is on
der den grond in doorsnede 46 voet, gelijkvloers 40 cn 
aan den top 13 voet 6 duim. 

De Engelsche berigtgevers vergeten echter de hoogte van 
den heuvel op te geven, iets, dat veel afdoet, want op 
deze wijze zoude een gouden-torrenhuisje, gebouwd tc 
Quito (ccne stad, die 8926 voet boven de oppervlakte der 
zee ligt), zelfs bergen beschamen. 

Men wendt te Brighton pogingen aan, om water te 
bekomen van onder de krijtlaag op den bodem der zee. 
De werkzaamheden hiertoe zijn begonnen aan het haven
hoofd , en men verwacht dat de krijtlaag op deze plaats, 
niet meer dan 70 voet dik zal zijn, waardoor, als men 
op het groene zand geraakt, onfeilbaar een toevoer van 
zuiver water te hopen is, en alzoo een Arthesische put 
in zee zal ontstaan. 

_ 

BOUWKUNDIGE BERIGTEN UIT FRANKRIJK. 

Parijs. Sedert 1H30 heeft het rijk meer dan 40 mil-
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boen francs voor publieke gebouwen enz. uitgegeven. 
Dezelve zijn : De triomfboog genaamd: de l' Etoile, de 
kerk de la Madclaine, het Pantheon, het Museum vooi' 
natuurlijke geschiedenis, de koninklijke kerk van St. De-
nis , de Ecole des beaux arts, het paleis Orsay , de Julij-
kolom, de kamer der Afgevaardigden, het Collége de 
France, het Instituut voor doofstommen, dc obelisk van 
Luxor, dc Pairskamer, de rijks Archiven , dc veeartsenij
school van jiljort, de Ministeriën van binnenlandsche za
ken , van koophandel, van openbaar onderwijs, van oor
log, van openbare werken, van marine, van justitie, het 
krankzinnigen-huis van Charenton , het Instituut voor blin
den , de kolom van Boulogne, het paleis van het Instituut 
en het Observatorium. 

Straatsburg. Onlangs werd alhier eene architecten-ver-
eeniging daargestcld, van welke men zich veel goeds voor 
onze burgerlijke bouwkunst voorstelt. 

3Ien heeft besloten, eene restauratie van het koor der 
Munsterkerk te bewerkstelligen. In het voorjaar zal het 
werk eenen aanvang nemen. Eene som van 15500 francs 
is voorloopig daartoe besterad. 

BOUWKUNDIGE BERIGTEN UIT UUITSCIILAND. 

ff eenen. De Keizer heeft den architect, prof. Ui isui tc 
Koppenhagen, bouwmeester van de R. C. Oostenrijkschc 
gezantschapskerk , de orde van den ijzeren kroon, 3de 
klasse, verleend. 

Aschaffenburg. Hel plan van den Koning van Beije-
ren, om zich in de nabijheid van zijn lustslot een Pompc-
jaansch huis te doen bouwen, is bijna volvoerd. Gairr-
\ER bestuurt den bouw naauwkeurig volgens de door pro-
lessor Zins in 183'J te Pompeji vervaardigde afteckening. 
Het huis van Castor en Pollux dient als voorbeeld. Uet-
zelve bevat de fraai je voorstelling van xAchilles, door Ulys
ses onder de dochters van Lykomcdcs ontdekt;" de zweven
de groepen van dc » Faun cn Bachante" op blaauwen grond, 
eu »llippuliluscn Phaedra, Ceres, llygiea, Venus rn Ado
nis." (Zie het groote werk van ZAUN, 2te und 3to Heft). 
Het huis zal voorts prachtig met marnieren beelden, 
bronzen, inuursehildcrijeii, altaren, opschriften, enz. 
versierd worden, en den bezoeker een volkomen denk
beeld geven van het huissclijke leven der ouden. 

Keulen. Dc bijdragen tot den bouw van den Dom be
dragen tot mi toe (19 Jan.) 4-4,085 pruissischc daalders 
(ƒ 78,723). De gezamenlijke kosten voor het jaar 1842 
beliepen 78,059 daald. 1/ 135,820), waaronder de bouw
stoffen tot een bedrag van 28,041 daald. ( ƒ 51,145) 
begrepen zijn. Voor het jaar 1843 is eene som van 30,000 
daalders bestemd voor den opbouw van het noorder kruis 
pand (QueerschirT) en 10,000 voorden toren aan de noord
zijde. 

De Aartsbisschop vea GEISSEL heeft van den koning van 
Bcijeren cenen eigenhandigen brief ontvangen, van den na
volgenden inhoud. 

»Heer Aartsbisschop ! 
Met genoegen las ik al het goede, wat gij mij op den 

11) Dcc, 1.1., omtrent den opbouw van den Dom geschreven 
hebt, en bedank u voor de teckening van het glasraam, 
bij welker ontvangst ik even als gij dc opmerking maak
te , dat een omtrek van dezelfde grootte noodzakelijk 
vcreischt wordt tot de uitvoering der geschilderde gla
zen. Ik verwacht dan ook deze teckening van u tc ont
vangen. 

Aangenaam zal het mij zijn, als gij aan het bestuur van de 
dombouw-vereeniging van mijnentwege wilt mcdcdeclen, 
dal ik voornemens ben , niet een, maar alle vier de nieu
we vensters aan dc zuidzijde met geschilderde glazen op 
mijne kosten tc voorzien, uit dc alhier daartoe bestaande 
inrigting. Zij kunnen in den zomer van 1844 begonnen 
en in drie jaren voltooid worden. 

Nieuwe aansporingen tot den opbouw van den Dom werden 
dezer dagen nog door mij in het werk gesteld , en dage
lijks worden, volgens de bestaande reglementen, de be
sturen van de lïeijerschc dombouw-vercenigingen verkozen. 
Ik herhaal het, de voleinding van den dombouw ligt mij 
na aan het harte." 

Hamburg. De toren van de St. Pieterskerk, welke men 
dadelijk na den brand inet onvermoeide vlijt heeft begon
nen te herstellen, is zoo ver gevorderd, dat de toren
wachter reeds weder zijn ambt kan vervullen. 

Florence. De groot-hertog beeft bevel gegeven, dat 
de groote Dom van Florence zal voltooid worden onder 
opzigt van de keizerlijke Akademie. Dc Dom werd aan
gevangen door AIIVULIÜ Di LAPO in 1290. De bouwstof, die 
o u aangewend zal worden, is marmer uit de groeven van 
de bergen Srraresza cn Altissimo, dat in sommige op-
zigten fraaijer is, dan het Cararische marmer. Het is 
hetzelfde marmer, waarvan MICHEL Aiicua zich bediende. 

Rusland. Volgens keizerlijk besluit van den 18 No
vember, 1.1., zal men over de Neica cene vaste brug bou
wen. Zij zal bestaan uit steenen znilen en gegoten ijzeren 
bogen , en met steenen geplaveid worden. 

Egypte. Het volgende veislag van de door MI.IIEXED-ALI 
aangenomene plannen, tot de uitvoering van verbeteringen 
aan den Nijl, waarop reeds door NAPOLEOX gedacht werd, is 
door den onlangs uit Egypte teruggekoineir Dr. LAEOT, le 
Parijs medegedeeld. Het eerste groote werk zal het bou
wen van eene brug van 83 bogen (!)zijn, gaande van de 
punt der Delta naar Je beide oevers, in dc manier als 
de pontneuf tc Parijs. Aan elke zijde van den dam zal 
men eene sluis ten behoeve der scheepvaart aanleggen. 
Dc 83 bogen zullen mede voorzien worden van houten 
ol' ijzeren vloeddeuren, die gesloten of geopend kunnen 
worden, naar gelang der behoeften van scheepvaart en 
handel. Men zal een' tunnel door den duin van de 
Delta aanleggen , voor de gemeenschap der beide oevers. 
Ook zullen er kanalen gegraven worden, naar dc oost- cn 
westzijde, met onderscheidene vaarten , voorzien van slui
zen voor den handel cn voor het onderwater zetten van 
het huid. Boven de brug, dat is : opwaarts de rivier, zal 
de Nyl bedijkt worden, ten einde het water steeds op een 
zeker peil tc kunnen houden. Voor dc werken onder wa
ter zal beton gebruikt worden, en voor het overige ge
houwen en gebakken steen. Deze bouwstoffen zijn in 
Egypte en zelfs in de nabijheid ruimschoots voorhanden. 
Kunstmatig pouzzolano wordt algemeen gebruikt, daar 
men hetzelve aldaar overal uit fijngestampte baksteenen 
kan vervaardigen. Deze specie, die eenigc overeenkomst 
heeft met die, welke door vuurspuwende bergen voortgebragt 
wordt, vermengd zijnde met kalk en grind , maakt datgene 
uit, walmen beton (concrete)noemt. Voor de uitvinding van 
dit pouzzolano, dat op de plaats 5 francs dc kubieke el 
kost, werd het uit Italië aangevoerd, waarvan de onkosten 
van 45 tot 50 francs de kubieke el beliepen. De begrooting 
van deze brug is geraamd op 7 millioen francs en kan gecne 
10 millioen tc boven gaan. Als de bouwstoffen zullen 
aangebragt zijn , zal men, gedurende drie jaren, niet meer 
dan 5000 menschen noodig hebben, om deze grootsche 
onderneming, die met de beroemde gedenktcckens van 
Oud-Egypte zal wedijveren, tot stand tc brengen. Vol
gens de berekening, onlangs door eenen Parijsehen inge
nieur gemaakt, blijkt het, dat het tegenwoordige stelsel van 
onderwater zetten in Egypte, hoezeer bijzonder beperkt 
in vergelijking met hetgene, dat nu zal in werking komen, 
bet werk vcreischt van 200,000 ossen cn 100,000 menschen. 

DE EERSTE ALGEMEENE VERGADERING VAN DUITSCHE 
ARCHITECTEN TE LEIPZIG OP DEN lOden, llden 

en 12den SEPTEMBER, 1842. 

Bij dc algemeene zucht tot bijeenkomsten, die zich iu ons 
vaderland ook geldend gemaakt heeft, endie te regt in de 
kunst als een gunstig kentcekeu des tijds mag aangemerkt wor
den , achten wij het niet onbelangrijk, de volgende bijzonder
heden der aan het hoofd vernielde bijeenkomst mede te deelen. 

In het voorjaar van 1842 bevond zich de bekende 
Dr. PITTRICII , uit Leipzig, die zich door zijne fraaije uit
gave der Saksische gebouwen uit de middeleeuwen ver. 
dienstelijk gemaakt heelt, in een gezelschap van architec
ten te Berlijn, alwaar iemand den wensen uitte, dat 
éénmaal de gelegenheid zoude geboren worden , dat de 
Duitsche architecten jaarlijks zouden bijeenkomen, zooals 
dit reeds sedert 20 jaren inet de natuurkundigen cn ge-
iieeshcercn het geval was. Dit denkbeeld vond bijval, 
werd van alle zijden beschouwd, cn Leipzig aangewezen 
als de meestgeschikte plaats tot zulk eene eerste bijeenkomst. 
Deze stad , als het ware in het raidden van üuitschland ge
legen , het vercenigingspunt van onderscheidene spoorwe
gen , bood als zetel van den Duitschen boekhandel de ge
legenheid aan, tot het daarstellen van cene tijdelijke bi
bliotheek van bouwkundige werken. Ook bevonden zich 
hier dc kunstenaars, wat de kunstrigtiug dezer dagen aan
gaat, op een onzijdig grondgebied. 

Op deze wijze ontstond dus te Leipzig eene voorloopige 
tereeniqing voor de eerste algemeene vergadering van 
Duitsche architecten, die te dien einde door middel van 
de nieuwsbladen aan al de architecten cn degenen, die ccn 
wetenschappelijk belang in de bouwkunst stellen, eeneuit-
noodiging lïgtteii om aan deze vergadering deel te nemen. 
Later weid de 10de, 11de en 12de September als juist opge
geven tijd bekend gemaakt, en op den Oden September 
waren dan ook de architecten van alle kanten in uantugl, 
die des avonds in het zoogenaamde Schntzenhaus gastvrij 
ontvangen weiden. 

Den lOden September vergaderden de architecten in de 
groote zaal van genoemd lokaal tot het houden van cene 
eerste zitting. Deze werd inet eene redevoering van den 
heer GEUTEBRÜCK, Baudirecter van Leipzig geopend, 
waarin hij in het kort liet doel cn de noodzakelijkheid der 
vergadering voordroeg. De begeerte , elkander dc bouw
kundige ontwerpen, die zoo dikwijls door ongunstige om
standigheden besnoeid of niet uitgevoerd werden, zooals 
zij door de scheppingskracht der kunstenaars daargesteld 
waren, mede te deelen ; de praktische ondervinding on-
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derling te bespreken; het verlangen, elkander in persoon Ie 
leeren kennen en te onderwijlen, had deze verceniging 
uitgelokt. Daar deze geheel Duitschland zoude insluiten, 
zoo werd bij de keus van een bestuur zoo veel mogelijk 
elk gedeelte van het gemeenschappelijk vaderland in acht 
genomen. Het bestuur werd tc zamen gesteld uit twaalf 
leden, die uit de tegenwoordig zijnde, met meerderheid 
van stemmen, verkozen werden ; het zijn dc hceren: 

EBEBHARDT , tc Gotha. 

L. FÖBSTBB , » Weenen. 

( i At lRlë l . , » Vim. 

GEDTENBBÜCK , » Leipzig. 

KnoaiADcn , » Berlijn. 
KOLI.ÏAI , a Augsburg 

PLTTRICD , i Leipzig. 

Scm.i'i'H., » Sonderskausen. 
SEMPER , » Dresden. 
W . STI I:R , » Berlijn. 
STÖI.EB , » Berlijn, cn 

VOGELL , » Hannover. 

Dit bestuur, bij hetwelk Dr. PITTBICH den post van se
cretaris waarneemt, blijft tot de volgende vergadering in 
werking. 

Nadat de vergadering zich dus geconstitueerd had en 
men het middagmaal gebruikte, bragt men den namiddag 
door in de groote zaal van de boekhandelaars-beurs, al
waar eene tentoonstelling was ingcrigt van bouwkundige 
ontwerpen en uitgevene werken. 

Onder de eersten maakten vier ontwerpen van professor 
W. STIBB te Berlijn dc algemeene bewondering gaande. 
Het waren ontwerpen voor eenen evangelischen Dom, 
zoo als de ontwerper zich deze als eene hoofd- of hofkerk 
van ecu groot protestantscli rijk voorgesteld had, en men 
was het slechts daarover oneens of men deze hulde in 
grooter mate aan het kolossale der gedachte, dan aan den 
onvermoeiden ijver zoude bewijzen; deze bewondering 
moest nog vergrooten, toen men vernam, dat al deze groo
te bouwkundige ontwerpen, bij menigvuldige ambtsbezig
heden , en in niet veel meer dan een jaar ontworpen en ge-
teckend waren. De duitsche verslaggever houdt dit ont
werp voor ten hoogste merkwaardig en verheugt zich daar
bij, dat hel een aangenaam verschijnsel is , dal in onzen tijd 
niet alleen een Kculsche Dom kan voltooid worden, 
maar «Kik een nieuire, en wat de gedachte aan
gaat, niet minder grootsche Dom kan ontworpen wor
den. 

De heer STÖLER hofbouwraad te Berlijn had eene por
tefeuille met ontwerpen ten bette gegeven, dit ten deele 

reed» uitgevoerd of voor de uilvoering bestemd waren. 
Het waren meest al adellijke landhuizen, benevens het ont
werp voor dc beurs te Frankfort en een ontwerp tot de res
tauratie van het winterpaleis to Petersburg na den brand. 

De heer HESSB, hofbouwinspecteur te Berlijn, gaf zijn 
ontwerp tot de veeartsenijschool aldaar, onlangs gebouwd. 

De heer KNOBLACCU van Berlijn gaf onder anderen het 
ontwerp voor het paleis van den Russischen gezant aldaar. 

De heer FUORMAHB van Wismar gaf een ontwerp van 
het door hem gebouwde theater van Wismar. 

Dr. PCTTBICD had dc tentoonstelling ojigeluistcrd met 
zijne fraaijc verzameling van teekeningen van oude gebou
wen, stadsgezigten, enz. het waren werken van D. QCA-
i i i . i o , WERNER enz. enz. 

De heer voa QEAST van Berlijn gaf eene fraaijc effect
volle en getrouwe afbeelding van den dom tc Florence in 
perspectief gebragt, cn tc zien van de zijde van het koor. 

Eene bijzondere belangstelling werd gaande gemaakt door 
de bouwkundige studiën van den heer POPPB , architect te 
Bremen , die deze op cene reis van eenige jaren , door 
Italië, Griekenland en Turkije, verzameld had. — Men 
zag hier Turkschc moskeen ) eene verzameling van oud 
bysantijnsche kerken uit Morea cn ook een groot aantal 
antieke fragmenten , die thans op de Akropolis te Athene 
bewaard worden, cn van welke de sporen van polychromie 
inet de meeste zorg en naauwkeurigheid aangewezen waren. 

De heer WEIGEL kunsthandelaar te Leipzig had cene 
verzameling van oude en nieuwe bouwkundige prachtwer
ken ter bezigtigiug verleend, van welke aan eiken architect 
een gedrukte catalogus werd ter hand gesteld. Men zag 
hier exemplaren, die op het vaste land zeer zeldzaam lijn, 
zoo als bij voorbeeld dc Antiquities of Mexico van lord 
KINGSBOROCCII cn IH NULL'S Oriental Scenery. Niet ligt zal 
men op cene plaats weder zulk eene verzameling vinden. 
De openbare en particuliere bibliotheken van Berlijn, 
Leipzig en Dresden hadden rijkelijk bijdragen geleverd, 
en men betreurde het gemis van behoorlijken tijd, om al do 
ze werken met vrucht te kunnen bezien. 

Onder de nieuw uitgekomene werken zag men : 
STRACK. Das altgriechischen Theatcrgebaüdc, nach sainint-

lichen bekannten Ueberresten dargcstcllt auf 9 Tafeln. Pots
dam, bei Riegcl. 

W . STIER. Eene restauratic van dc winter-villa van den 
jongen Plinius, genaamd Laurcntinum. 

VON QI'AST. Die alt-ohrisllichen Bauwcrkc zu Ravenna. 
Berlin, bei Reimcr. 

PERSIUS. Architekloniseiicii Eiitvvurl'e für den Umbau vor-
bandenen Gebaüde. Potsdam, bei Riegel. 
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L. VON Ki.tizr. 7e und Se Heft , van de Siniinlung Ar-
ehileeloniseher Enlwürle; waaronder de Walhalla. 

H o i s T A i i i ' . (ïolhisoh A. II. (1. Ilneli. 
C. BOTTICUER , Tektonik der Hellenen j cn ten laatste een 

plan van den opbouw van Hamburg en een plan tal de 
verwijding der straten Ie U renen , door L FÖRSTÏR. 

Den tweeden dag, op den 4den September, kwamen de ar
chitecten weder in dc groote zaal tot hel houden van 
eene tweede zitting bijeen. Het getal aanwezigen bedroeg 
nu 147. De heer STIER opende de vergadering inet eene 
verhandeling novel den Evangelischen kerkbouw," niet bij
zondere betrekking op de door hem ter bezigtigiug gestel
de ontwerpen. Hij loonde bij voorkeur het onderscheid 
aan tusschen cenen protestanlscheii en katliolijkcu kerkbouw 
en paste hier verder zijne ontwerpen bij toe. 

De ingenieur KRAFT verhandelde over eene fundering niet 
zand iu plaats van paalwerk , cn de architect HOFHANN las 
iets voor over een gewaand perpetuum mobile te Berlijn. 

Ten laatste hield de Heer vni Or,\sr eene voorlezing over 
het belang ran tie. instandhouding der vadcrlandsche oud
heden , voornamelijk der middeleeuwen en opperde hel 
denkbeeld van eene algemeene Duilselie verceniging lot 
nasporing, instandhouding en bekendmaking van vader-
landsche gedenkleekencn der middeneeuwen , die weder 
kleinere vercenigingen voor verschillende rijken , provinciën 
en steden zoude constitueren, zoo dut als liet ware ge
heel Duitschland met een net van oudheidkundige ver
cenigingen zoude overtogen zijn. 

Hierna l>egaf men zich aan den feestdiseh, de beschrij
ving hiervan even als van de toasten zullen wij voorbijgaan. 

Op den l'idcn September, den derden dag, werden nog 
«vuige verhandelingen gedaan door de lieeren iltsse, HELLE 
en anderen, doch de tijd was te kort, deze genoegzaam uil 
te breiden. Men ging over lot de keus van eene vergader
plaats voor hel volgende jaar. Bamberg, IVcurenhurg, 
tiotha en Frankfort alm. weiden voorgedragen en de 
eerste stad gekozen in de hoop, dat derzelver ligging 
iu het volgende jaar de Zuidduitsche architecten zoude 
uitnoodigen, in talrijker aantal op te komen , dan nuliet 
geval geweest was, en men nam vrolijk en vergenoegd van 
elkander afscheid. 

Dat bij deze gelegenheid , volgens Duilselie gewoonle, lui 
«tten en drinken niet verzuimd werd, «preekt van zelf. 
Wij moeten hierbij evenwel aanmerken, dat men aldaar bij
zonder de kunst verstaal, van zulke vercenigingen aange
naam te maken , en, zoo als onderanderen ook bij de muzijk-
feestcn, veel werk van dc gasten en vreemdelingen gemaakt 
wordt, die hier te lande bij zulke gelegenheden wel uil-

genoodigd , doch niet zelden aan hun lot Overgelaten 
worden. 

Deze perste poging is alley.ins lollëlijk Ie noemen , kan 
goede vruchten dragen, en verdient ook hij ons navol
ging, liet is gelukkig, dat dc Maatschappij tot Bevordering 
der Houwkunst beslaat, hel is li.iar gegeven en zij bezit 
de middelen, zulk eene jaarlijksehe vereeniging lot stand 
te brengen. Zulks kan en moet voor de kunst bevorder 
lijk zijn, want dan moet het syslema van afzondering wij
ken voor eene persoonlijke toenadering, die door onderlinge 
mrdcdccling geschikt is.de bouwkunst uit haren vervallen 
staat op te beuren. 

Het zij ons veroorloofd , de volgende vertaling van een 
versje, door den lieer WIEBE bij het feestmaal voorgedragen , 
ten slotte bier bij le voegen. 

Toen door ile werking zijner magl 
De lieer 't heelal hail voortgebragt 
.Sloeg IIij nog eens ecu blik in 'i rond. 
»'t Is alles goed , " zoo sprak ziju mnnil, 
töi met 't volbragte werk voldaan, 
Wees Hij elk dier ziju' woning anu. 

De lucht gaf Hij aan 'l vogleu lieer 
De vissclieu kregen zee en meer 
Het laml bood schuilplaats aan het vee , 
Voor ieder was een' woning reè. 
Toen sprak de Heer : »/.oo blijvc hel al , 
r-Zoo lange dc aarde weien zal." 

Doch Adam zag mistroostig rond, 
Daar nog geen htiis voor hem bestond. 
Ka riep : wlleer ! geeft Ce wel hel dier 
»En niet den meusch een woning hier?" -
Hoort nu , wat Adam op dat woord 
Van uit den Hemel heeft geboord. 

«Waarom beklaagt gij u, mijn zoon , 
»l)aar ik den mensch mijn gunst betoon 
»fu 't weig'ren van ccn woning, die 
'•Cecn vrucht zou zijn van zijn' genie. 
nVe mensch bezielt met mijne kracht , 
nl'.af ik daardoor tot scheppen magt. 

»Doch nii'i aan elk is dit vertrouwd ; 
»Ecn huis wordt niet zoo ras gebouwd. 
»'t Vcreischt , dat men te voren wikt 
»En weegt , en 't al ten besie schikt 
«Naar een vooraf berekend plan ; 
-Waarna men dan eerst bouwen kan. 
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•Slechts hij wieus geest met ijver werkt , 
»Der elementen krocht beperkt , 
«Zelf Tonnen ichept: aau hem vertrouw' 
«De menscU voortaan der huizen bouw. 
«Die kunstenaars heb ik verwekt, 
»En gaf hun d' eernaam: Archiltcl." 

Kn Adam zweeg. — Wij jiib'len luid. 
De broederband , die ons omsluit, 
Bcvordre 't voorgestelde doel: 
Dat ieder van ons met gevoel 
Van trotschheid eenmaal zeggen doet 
«Ziedaar mijn werk : 't is alles goed ! " 

C O R R E S P O N D E N T I E . 

Op do circulaire van den Heer C. SOZTENS , gedateerd 's Grarenhagc, Junij 1843, wordt geen nader antwoord ge
plaatst , aangezien bij de Redactie hoegenaamd geen twijfel bestaat omtrent de waarheid der haar van goederhand ge-
wordene berigten over het zoogenaamde kunstlood, medegedeeld in het artikel CoMttsposm vni:, op bladz. 152 der 
Bouwkundige Bijdragen. — 

• 

b p j l c (>,tov 3.;:Io(lliU ut» UuuJ vjb b f i j 

OVERZ1GT VAN DE GESCHIEDENIS EN ONTWIKKELING DER BOUW 
KUNST BIJ DE VERSCHILLENDE VOLKEN DER AARDE 

IV. VERVOLG EN SLOT DER GRIEKSCHE BOUWKUNST. 

3. De Ionische tempclvormcn. Bij de Ioni
sche wijze van houwen is de vorm van ieder 
hoofddeel der architectonische zamenstelling 
rijker, meer verdeeld; en ook die der tus-
schenlcden meer vloeijend cn uitgewerkt. Wan
neer zich de werking van kracht moet vertoo-
nen, dragen de deelen daarvan ook de prach
tigste en bcvalligste kenmerken. De vrije, los
se vormen geven aan het geheel dat schoone 
en majestucusc aanzien, door de oude verge
lijking tusschen de Dorische, als het manne
lijk , cn dc Ionische Bouwkunst als het vrou
welijk schoon voorstellende, zoo juist uitge. 
drukt. 

Het basement der Ionische kolom is vol uit
drukking. Het stelt een onmiddellijk verband 
daar tusschen de kolom en dc trappen, waar
op de rijen kolommen zijn opgcrigt. — Dc 
vorm van dit basement duidt aan, dat hetzel
ve volkomen geschikt is, om den last, die op 
hetzelve drukt, tc kunnen verduren. Het voor
naamste gelid bezit eenen uitgehoolden en veer

krachtig bewogen vorm, cn boven het zelve 
rust een rond (tore), welks vorm door dc druk
king der kolom schijnt ontstaan te zijn. Voor 
het overige is het basement verschillend be-

D I. 

werkt, naar dc onderscheidene tijdperken der 
Ionische bouwkunst. Opmerkenswaardig is 
het, dat men bij dc weinige overblijfsels, die 
er nog van den ouden tempel van Juno te Sa-
mos bestaan, basementen gevonden heeft, 
die, hoe rijk ook versierd, toch dezen een-
voudigen grondvorm vertooncn. Bij dc la
tere gebouwen der Ioniers in Klein-Azië is 
het basement meer ontwikkeld , en wel daar
door , dat in dc plaats van eene groote uit-
holing er twee zoodanige, door kleine band
jes gescheiden, worden aangewend ; deze vorm 
wordt voornamelijk onder den naam van Io
nisch basement bedoeld. In Allika schijnt 
oorspronkelijk evenzoo de eenvoudigste vorm 
van dit basement te zijn gebruikt; bij de 
oudste Ionische gedenktcekenen echter be
vindt zich een klein rond (baguette) onder 
de uitholing, en niet zelden treft men daar 
zelfs ccn groot rond (tore) aan. Deze 
vorm is onder den naam van Attisch base
ment bekend. Echter bekleedde in den bloei
tijd der kunst de uitholing (scotie) altijd de 
voornaamste plaats, en is zelfs het rond meest 
inet (horizontale) uitholingcn voorzien, wel
ke ook hieraan , even als aan de cannelures 
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der schacht, eene krachtvolle uitdrukking ge
geven. Bij latere gedenktcekenen wordt dit 
niet gevonden, en is het holle gedeelte die
per tusschen de beide ronden verscholen, waar
door het geheel in kracht verliest. Soms vindt 
men bij deze monumenten van lateren tijd, 
zoowel onder het Attisch als onder het Ionisch 
basement, eene zware plint gebezigd; doch ook 
deze inrigting geeft aan hetzelve iets zwaars, 
hetwelk met de fijne cn uitgewerkte vormen, 
welke bij de Ionische kolommen gevonden 
worden, in wederspraak is. 

Dc schacht der Ionische kolom vermindert 
niet zoo sterk, cn heeft minder kromming, 
dan dc Dorische. Dezelve is met cannelures 
voorzien, maar de gleuven zijn dieper, cn dc 
banden tusschen dezelve breeder, waardoor 
zij dan ook minder krachtvol schijnen. De 
vorm van het kapiteel is zeer eigenaardig. Het 
onderste gedeelte is een echinus, in den hoofd
vorm aan den Dorischcn gelijk, alleen is de
zelve , volgens de Ionische bouwwijze, rijker 
versierd, en tot eene eijerlijst uitgebeiteld. In 
dc plaats der ringen, die het onderste gedeel
te van den Dorischcn echinus sterk ver
hinden , is aldaar , in overeenstemming met het 
overige, een sierlijk lijstje, met parelen ver
sierd , omheengebragt. In de plaats van den ru
wen, onbewegelijkcn vorm van den Dorischen 
abacus, is hier ccn gelid aangebragt, dat veel 
sierlijker is, cn zich bcvalligcr onder den last 
der daarop rustende lijst schijnt tc krommen. 
Dit zijn dc naar beide zijden uitspringende vo
luten. In het midden daalt eene flaauw ge
kromde lijn tot op den echinus neder, maar 
aan de beide zijden ontwikkelen zich de vo
luten in den vorm eener spiraal, zoodat het 
geheel veerkrachtig verbonden schijnt; terwijl 
wederom uit het oog der voluut zich steeds 

nieuwe kracht in het overige gedeelte schijnt 
tc verspreiden. Van boven sluit dit gelid zich 
aan het regte gedeelte der architraaf aan; ech
ter wordt hetzelve nog door ccne kleine be
vallig geprofileerde deklijst bekroond. 

De architraaf stelt niet ccn enkel blok voor; 
maar schijnt te bestaan uit twee of drie pla
ten, die een weinig vóór elkander uitsprin
gen , ten einde den last meer tc verdeden. Een 
fijne band, waaronder zich ccne hjst van gebo
gen vorm bevindt, bekroont hetzelve. De 
fries heeft geene bouwkundige verdcelingcn, 
welke, even als de triglyphen in den Dorischen 
bouwtrant, dc architraaf dadelijk aan de kroon
lijst verbinden; maar dezelve is over de ge
heele lengte met beeldhouwwerk versierd, 
waardoor zij een levendig aanzien verkrijgt. 
Het vooruitspringende gedeelte der kroonlijst 
wordt door onderscheidene tusschcnleden, van 
gemengde vormen, gedragen; onder deze be
vindt zich dikwijls eene zoogenaamde tand-
lijst, zijnde een platte band, die op kleine af
standen met diepe insnijdingen is voorzien. 
Deze vorm komt inet het levendige karakter 
der overige Ionische vormen weinig overeen, 
cn draagt zelfs den stempel van een willekeu
rig ornament. Dat hetzelve gebezigd werd, 
is alleen te verklaren, door den invloed van 
eene verouderde of vreemde bouwwijze, en 
daar wij hetzelve reeds bij dc oude Perzische 
monumenten gevonden hebben, zoo kunnen wij 
met grond veronderstellen, dat het daarvan 
afkomstig zal zijn. Bij de Ionische bouwwer
ken in Atlica en wel bij die uit het schoonste 
tijdperk, is daarom ook meestentijds deze vorm, 
als hinderlijk aan dc overeenstemming van het 
geheel, weggelaten, terwijl dezelve in Klein-
Azië is behouden gebleven. Dc overige deelen 
der kroonlijst, eindelijk, stemmen geheel met 
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de reeds beschrevene overeen. Eveneens 
zijn ook dc caissons in de overdekkin
gen der tempels, de lijst- cn verdere or-
iiamcntwcrkcn binnen dezelve, als ook dc ka
piteelen der anten over het algemeen rijk 
versierd cn volkomen met het overige in over
eenstemming. 

Over het al of niet gebruik maken van ge
schilderde ornamenten bij de Ionische bouw
kunst, hebben wij tot nog toe weinig afdoen
de getuigenissen. Zonder twijfel werden de
zelve , even als bij dc Dorische, aangewend; 
weldra kwam het algemeen in gebruik , om dc 
versieringen (even als bij dc echinus van het 
Ionisch kapiteel) uit te beitelen, doch hierme
de kon het gebruik van verwen evenwel ver
bonden zijn gebleven. 

Wat in het algemeen de verhoudingen der 
Ionische bouwkunst betreft, zoo bedraagt dc 
hoogte der kolommen van 8'/j tot 9'/2 maal de 
middellijn der kolom onderaan; dc afstand 
tusschen dc kolommen circa 2 middellijnen; 
de hoogte der lijst meest '/» van dc hoogte 
der kolom, cn het fronton, zooveel wij kun
nen oordcclcn, nog iets minder. Bij de nog 
bestaande monumenten, maakt de tijd, 
waarin dezelve gebouwd zijn, hierin geen be
duidend onderscheid; ook zijn er zeer wei
nige gedenktcekenen uit den eersten bloeitijd 
der kunst behouden gebleven. Bij de latere 
monumenten verloren de voornaamste deelcn 
mecrendcels het echte karakter, en voornamer 
lijk kan men dit in den vorm der kapiteelen op
merken, daar dat gedeelte der voluut, het
welk in eene gebogene lijn op den echinus 
nederdaalt, cr geheel aan ontbreekt. 

Over het algemeen gedoogt dc Ionische 
bouwkunst, in den vorm der bijzondere dee
lcn , ccne grootere vrijheid dan de Dorische. 

Dit ziet men voornamelijk bij dc basementen 
cn kapiteelen. De ruimten, die tusschen de 
kromme lijnen der voluten overblijven, geven 
gelegenheid, vele smaakvolle ornamenten aan 
te brengen, en voornamelijk 'in het midden 
van dc ruimte, die boven den echinus uit
loopt. Eene gewigtige afwijking van den 
gewonen vorm van het kapiteel is deze, dat 
dc voluten verder zijwaarts uitsteken, en aan 
dc voorzijde gezien, kan iedere zijde twee 
in elkander gerolde voluten vertoonen; daar 
echter bij eene zoodanige inrigting het kapiteel 
een tc sterk ovcrwigt op de kolom zoude be
komen, werd het bovenste gedeelte van de 
schacht bij het kapiteel getrokken, en dooi 
rondloopcnde lijstjes , van het met cannelures 
voorziene gedeelte der schacht afgescheiden , 
cn met rijke ornamenten voorzien. Het is dus 
ook niet bevreemdend, dat men dikwerf, of
schoon alle andere vormen der Ionische bouw
kunst behoudende, ccn geheel vrij kapiteel 
vindt, hetwelk eenen kelk voorstelt, waaruit 
bloemen en ranken ontspruiten, cn die zich 
alsdan, den krachtvollen vorm der voluten tot 
grondslag behoudende , onder dc dekplaat om
krullen, cn dezelve schijnen te dragen. Deze 
vorm van kapiteelen, op onderscheidene wijzen 
bewerkt, draagt den naam van Korintischcn 
vorm. In den eersten bloeitijd der Grieksche 
bouwkunst ziet men dcnzelvcu zelden, en 
dan nog maar aan enkele kolommen, die eene 
zeer in het oog vallende plaats bekleedcn; later 
vindt men dien meer, cn zelfs bij geheele rijen 
aangewend, maar het incest in het tijdperk, 
toen dc eigenlijke Grieksche kunst ophield te 
bestaan. Eerst in het tijdperk der Romein-
sclic kunst bekomt dit kapiteel eene algemecne 
en geregelde toepassing. In enkele gevallen 
vindt men , iu verband met deGrieksch-Ionischc 
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kolommen, pilasters gebezigd, waaraan zich vatteden, maken de kolommen het voornaamste 
alsdan ook een bijzonder kapiteel vertoont, sieraad uit. Zelfs bij particuliere woningen, 
hetwelk op dergelijke wijze tot de aanwending die cenigzins rijk waren aangelegd, werden 
van smaakvolle ornamenten aanleiding heeft dezelve veeltijds gevonden. Tot op den tijd 
gegeven. van den Pcloponcsischen oorlog was in hut 

4. Andere Grieksche bouwwerken. — Dc eigenlijke Griekenland dit laatste echter niet 
bouwwerken, die nevens dc tempels het meest het geval, daar de eenvoudige zeden, die de 
verdienen genoemd tc worden, zijn die prach- Doriërs verspreid hadden, daarmede in tcgen-
tige inrigtingen, welke tot dc heilige ruimte, spraak waren. Evenwel schijnt deze kost-
die de tempels omringde, toegang gaven, na- bare aanleg der woningen, welke wij in het 
mclijk de propyleen. Derzelver uiterlijke ge- heroïsche tijdperk leerden kennen, bij de Ionici s 
daante komt zeer nabij die der tempels, maar in Klein-Azie behouden tc zijn gebleven, en 
het voornaamste onderscheid bestaat daarin, van daar in lateren tijd voornamelijk bij de 
dat er gecne cel-muren binnen derzelver over- groote omwenteling in de Grieksche levens-
dekte ruimte worden gevonden, zoodat zij wijze, die door ALEXANDER DEN GROOTEN ont-
eencn overdekten doorgang veitooncn. — Bij stond, wederom verspreid te zijn. Dc hoofd-
grootcre ontwerpen van deze soort werden, bc- inrigting dezer gebouwen is dezelfde als die 
halve kolommen aan de buitenzijde, ook nog uit het heroïsche tijdperk ; ccne binnenplaats 
binnen dezelve rijen kolommen geplaatst, tot met kolommen omringd, maakt het voornaamste 
ondersteuning der bedekking. Ook nog tot gedeelte ui t , om dezelve bevonden zich de 
andere doeleinden werden dergelijke gcboti- ruimten voor de woningen der mannen, met 
wen, met kolommen voorzien, aangewend, som- prachtige zalen voorzien, en meer achterwaarts 
inige geheel open, terwijl alsdan het dak de vertrekken voor de vrouwen; verder 
rondom door kolommen werd gedragen; an- waren de gebouwen voorde gasten, meestal 
dcre weder door muren , aan dc buitenzijde, door lagere aanbouwingen aan het hoofdgebouw 
van het openbaar verkeer afgesloten; nog an- verbonden. Dc groote pracht ta len voerden, 
derc iu den vorm van binnenplaatsen, door ko- naar derzelver verschillende inrigtingen, vcr-
loimncn omringd, cn in den smaak der tem- schillende namen; als: Korintischc zalen, met 
pels, onder den naam van hypathrai (onder eene rij kolommen voorde muren, Egyptische 
den vrijen hemel) reeds vroeger beschreven, zalen, met eene tweede rij kolommen, die eene 

Hiertoe behooren de zoogenaamde basiliken galerij hovende onderste kolommen voi men, 
(gereglshoveii) , die echter eerst, zoo als het (cenigzins b.j de latere basiliken te vcrgclij-
schijnt, in den tijd der Komcinschc kunst ken) Cizycischc zalen (eene soort van zalen 
hunne hoogere bestemming hebben verkregen, inet tuinen iu dezelve) enz.; echter zijn van 
Ook bij de gymnasten , de plaatsen , die voor alle dergelijke bouwinrigtingen weinige of gc-
ligchaains-oefcui:igc:i cn ook meestentijds tc- heel gecne voorbeelden tot op onzen tijd over-, 
tevens voor oefeningen van den geest bestemd gebleven. 

waren, en die voor deze doeleinden verschil- Merkwaardig waren ook die bouwwerken, 
lende, daartoe bijzonder ingciigtc, ruimten bc- welke ter aanschouwing der spelen cn wed-
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strijden, gymnastische en kunstoefeningen wa
ren opgcrigt. Deze bestonden voornamelijk , 
zoo als hunne bestemming medebragt, uit ccn 
eenvoudig plein, op hetwelk de spelen plaats 
vonden, en uit dc zitplaatsen voor dc toe
schouwers, welke trapsgewijze om dit plein 
in de hoogte stegen. Het stadium, voor gym
nastische kampstrijden cn bijzonder voor den 
wedloop bestemd, had ccne langwerpige ge
daante , even zoo was op grootere schaal het 
voor den wagculoop bestemde hippodroinum. 
Het theatrum had ecu halfcirkelvormig grond
vlak. De ruimte, waar de dauskoren werden 
opgevoerd, heette orvhestrum en nevens het 
orchestium tegen over de plaatsen der toe
schouwers, verhief zich de toestel voor dc 
personen, die het schouwspel uitvoerden cn 
daarachter het bouwkunstig versierde tooneel 
(scewe). Eene verdere beschrijving der bij
zondere inrigting van het theatrum te ge
ven, gedoogt ons bestek niet. Hel Odcum, 
voor musicale oefeningen bestemd, was op 
gelijke wijze als het theatrum, doch op ccne 
kleiner schaal, gebouwd, eu om den klank tc 
behouden niet een dak voorzien. Gemeenlijk 
zocht inen , om de trapsgewijze boven elkander 
gelegene zitplaatsen tc formeren , ccne geschik
te localitcit op, hetzij tegen de helling van eenen 
berg, ofwel iu eene naauwc vallei, zoo dat 
gemeenlijk slechts ccn geringe onderbouw noo
dig was; tot de verdere uitvoering gebruikte 
men, vooral iu lateren tijd, dikwerf de kost
baarste bouwstoffen. — Deze gebouwen wa
ren natuurlijk, met uitzondering van het 
tooneel zelf, weinig voor het aanwenden van 
bouwkunstige vormen berekend; niet zelden 
werden evenwel rijen kolommen bij dezelve 
daargesteld cn voornamelijk rondom de bovenste 
rij zitplaatsen. Zeer vele ovciblijfsclcii dezer 

bouwwerken zijn, meer of minder beschadigd , 
tot op onzen tijd bewaard gebleven, doch op 
de zeer belangrijke inrigting van het tooneel 
(scene) aan het Grieksche theatrum, is ons 
slechts ecu duistere cn onvoldoende blik ver
gund. 

Onder de gedenktcekenen voor bijzonde
re personen, verdienen vooral dezulke ge
noemd tc worden, welke werden opgcrigt 
voor de zegepralen, behaald in de spelen, 
aan de Muzen gewijd. Zij bestaan uit den 
cereprijs van den drievoet; veeltijds waren 
het zuilenrijen of andere bouwkunstige za-
menstelliugcn, op wier top dc drievoet werd 
geplaatst; of ook wel gedenktcekenen inden 
vorm eener kapel, waar binnen het zegc-
teeken werd bewaard. Een paar dezer be
langrijke gedenktcekenen zijn nog bewaard 
gebleven. De praalgraven waren oorspron
kelijk zeer eenvoudig, nu eens met rijzi
ge kolommen cn inet ornamenten boven de
zelve (even als de akroteriëu der tempels), 
cn aan dc voorzijde met eenvoudig beeld
houwwerk voorzien , of ook wel iu deii vorm 
van een altaar; dan weder waren het grot
ten iu dc rotsen, die alsdan aau de voor
zijde bouwkunstig versierd waren. In dc 
latere tijden van Griekenland, cn voorna
melijk toen vreemde begrippen hunnen in
vloed begonnen uit te oefenen, verkregen de 
praalgraven somtijds ccne kolossale en prach
tige gedaante. 

5. De monumenten le Athene. Hier heeft voor
namelijk dc zuiverste ontwikkeling der Griek
sche bouwkunst haren zetel gevestigd; de 
oorzagen hiervan zijn reeds vroeger opgege
ven. Beide wijzen van bouwen, namelijk dc 
Dorische cn Ionische, verschijnen hiernevens 
elkander in de grootste volmaaktheid. Echter 
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kau men bij dc Athccnschc monumenten van 
dit tijdperk wederom, verschillende trappen 
van voortgang der kunst, cn volgens dezelve 
eene geschiedkundige rangschikking waarne
men. 

Tot de tweede helft van dc vijfde eeuw voor 
Chr., den tijd van CDION , behooren: 

Dc tempel van Nike Apteros (de ongevleu
gelde zegegodin), voor den toegang tot den 
Akropolis tc Athene, gebouwd op den wes
telijken voorsprong van den, onder CIMOH opge
trokken , zuidelijken muur van den Akropolis, 
vermoedelijk tot een aandenken opgerigt aan 
de door Cmos in het jaar 470 voor Chr. be-
vochtene zege te Eurymedon. Dezelve bestaat 
uit cenen kleinen Iouischcn Amphiprostylos 
(hebbende vier kolommen aan dc voor- en 
achterzijde), is breed 0,8 el cn iets min
der dan 10 cl lang, in cenen Iouischcn stijl 
gebouwd, niet eenigzins zware verhoudingen. 
Dc kolommen zijn slechts iets meer dan 72,3 

diameter boog, het basement is nog tusschen 
den Attischcn cn Iouischcn vorm i n , daar 
bet onderste rond slechts als cene kleine kraal 
kan worden beschouwd. Deze tempel, die 
in dc zevende eeuw na Chr. nog stond, 
werd nadcihand door dc Turken afgebroken, 
cn tot den bouw eener batterij vóór dc Akro
polis gebezigd. In het jaar 1835 werden de 
overblijfselen bij het afbreken der batterij we
der ontdekt, en dc tempel op nieuw opge
bouwd. Dc basreliëfs van de fries zijn groo-
tendecls behouden gebleven. 

Een kleine tempel aan den Ilissus ; onder
scheidene benamingen dragende, als: tempel van 
Artemis Agrotera (Diana als jagtgodin), van 
Panops cn van Triplolcmus, bijna naar het 
model van den zoo evciigenocmden tempel 
gebouwd, echter in eenigzins ligter verhou

dingen; dc basementen der kolommen zijn 
reeds volkomen Attisch. Deze tempel, die in 
de vorige eeuw nog in zijn geheel was, be
staat nu niet meer. 

De zoogenaamde tempel van Theseus; waar
schijnlijk een tempel van Ares (Mars); een 
Dorische pcripteros van 6 bij 13 kolommen, 
14,5 cl breed bij 32,5 cl lang. De verhou
dingen zijn over het geheel zeer zuiver, en 
tusschen de bijzondere dcclen heerscht dc 
schoonste harmonie, alleen vindt incn er nog 
(b. v. in dc triglyphen-hoofden) eenen ligten 
zweem van den zwaren stijl, die bij dc aller
oudste werken is opgemerkt. Dc hoogte der 
kolommen is 5'/i diameter, het cntrccolonnc-
ment l ' / 2 diameter. De hoogte der lijst bijna1/: 
van dc hoogte der kolommen. Deze tempel is 
ccn der best bewaard geblcvenc van dc klassi-
schc oudheid. 

Tot bet derde kwartaal der vijfde eeuw 
(den tijd van PERICLES) kunnen gerekend w or
den tc behooren: 

Het Parthenon (Het huis der Jonkvrouw), 
ook wel hekalompedon (dc honderdvoctigc) ge
noemd ; de groote tempel van Athene, in het 
midden van den Akropolis door ICTIMS cn 
CALUCRATES gebouwd, en in het jaar 438 v. 
Chr. voleindigd, nadat er 16 jaren aan was 
gearbeid. Een Dorische pcripteros hypathros 
van 8 bij 17 kolommen, 33,7 el breed bij iets 
meer dan 72 cl lang; het pronaos en posticum 
door een prostyle van 6 kolommen gevormd; 
het hypatron was waarschijnlijk met rijen 
van 9 kolommen tusschen anten, cn het 
ophistodon was met kolommen voorzien, die 
tot ondersteuning der bedekking dienden. Dit 
monument is het volkomcnste cn gelukkigst 
voleindigde der Dorische bouwkunst, als hou
dende den middenweg tusschen den zwaren 
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stijl van de oude bouwwerken en den te 
ligten stijl der latere gedenktcckenen. De 
hoogte der kolommen is 52/} diameter, heten-
trccolonncment l'/idiameter, de hoogte der lijst 
bijna >/i c n v a n M e t fronton iets meer dan 
vi van dc hoogte der kolommen. Alle tus-
schenledcn hebben dc uitdrukking eener edele 
kracht, cn de ligtc en tevens sterk gespannen 
vorm van den echinus aan de kapiteelen is 
bij het geheel zeer passend. Eenigc sierlijke 
tusschenleden geven den tempel (als onder 
den invloed der zachtere indrukken van de 
Ionische bouwkunst) eene grootcre beval
ligheid, namelijk ccn fijn parellijstje, dat bo
ven dc triglyphen van het buitenste peristyle 
rondloopt, en eene eijerlijst en parellijstje on
der de kapiteelen der anten. Zoowel van dc 
bouwkundige deelen, als van de talrijke bas-
reliefs van dezen tempel zijn nog belangrijke 
overblijfselen. ICTINCS schijnt de eigenlijke 
bouwmeester te zijn geweest en CALUCRATES 

wclligt het opzigt over den bouw tc hebben 
gehad. 

De propyleen; dc groote prachtingang, wel
ke tot dc heilige ruimte van den Acropolis 
toegang verleende , door MKESICLES in de jaren 
437—432 v. C gebouwd. Zij bestaan uit vijf 
doorgangen, eene groote in het midden, cn 
twee kleinere aan weerszijden, hebbende aan dc 
buiten- en binnenzijde , Dorische prostylen van 
6 kolommen. De tusschenwijdte der middenste 
kolommen van deze prostylen is grooter, dan 
de overige (dezelve strookt met twee triglyphen 
of drie metopen), om aan de voertuigen eenen 
bekwamen doorgang tc verschaffen. Dc voor 
de deuropeningen zich bevindende ruimte had 
eene overdekking, die inwendig door twee 
rijen, ieder van drie Ionische kolommen, ge
dragen werd (op dc Ionische kolommen rustten 

dc onderbalkcn der kap, cn over deze ende zij
muren van het gebouw de dwarsbalken). Ter 
zijde van de buitenste prostyle, staan kleine 
vleugelgebouwcn, welker facades naar elkan
der zijn gekeerd. Dezelve hebben beide 
drie Dorische kolommen tusschen dc anten. 
De noordelijke van deze vleugels was een 
schilderijzaal, en tegenover den zijmuur 
van den zuidelijken vleugel stond de reeds ge
noemde tempel van Nike Apteros. De geestige 
zamenstclling van het geheel, dc gelukkige 
harmonie tusschen dc Ionische cn Dorische 
bouwkunst, dc zuivere stijl, die zich zelfs 
tot in dc kleinste dcclen uitstrekt, cn die (be
halve de sierlijke details) geheel met dien van 
het Parthenon overeenkomt, gaven aan dit 
gebouw cenen voornamen rang onder de oude 
gedenkteckencn. 

De inrigting van de bedekking, waarvan 
genoegzaam geene overblijfselen meer gevon
den worden, wordt door eene latere, maar 
klaarblijkelijk getrouwe navolging verduide
lijkt, namelijk door dc propyleen van ELECSIS, 

waarvan later meer zal worden gezegd. 
Het Odeum van Pericles, het eenige ge

bouw uit zijnen tijd, waarvan wij, met uit
zondering der beide bovengenoemde, eenig 
narigt hebben. In de laatste eeuw v. C. ver
brandde hetzelve, later werd het op nieuw 
opgebouwd. Over de inrigting van deze 
sooit van gebouwen is vroeger reeds iets ge
zegd. 

Tot het laatste vierde gedeelte der vijfde 
eeuw v. C , den tijd na PEKICLES , behooren: 

Het zoogenaamde Ercchthcum, staande op 
den Acropolis, een dubbele tempel van Athcna 
Polias (Minerva als beschermgodin der stad) 
eu van dc nymph Pandrosos; tevens werden 
in denzelven de halve God Erechtheus, be-
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nevens Poseidon (Neptunus) cn anderen ver
eerd. Dezelve is gebouwd op ccne plaats, die 
van de oudste lijden af geheiligd was, door den 
strijd tusschen Athena en Poseidon om de op
perheerschappij van Athene, cn alwaar door 
Athena dc heilige olijfboom, endoor Poseidon 
eene bron van zout water werd voortgebragt. 
Beide deze geschenken der Goden waren 
binnen het heilige ruim besloten. Door dc 
Perzen werden, even als alle andere heilig
dommen van Athene, ook deze verwoest; 
over den wederopbouw' is niets met zeker
heid bekend. Evenwel is er cenc inscrip
tie van het jaar 409 v. C. behouden geble
ven, welke op dezen tempel betrekking 
beeft, waaruit blijkt, dat als toen de tempel 
in het ruwe grootendeels voleindigd, doch in 
dc onderdeden nog in lang niet voltooid was. 
Het is eene soort van overeenkomst, om den 
bouw, die tijdens den tocnmaligcn oorlog 
in den steek schijnt tc zijn gelaten, ten 
einde tc brengen. Het begin van den bouw 
valt echter hoogstwaarschijnlijk in den ïusti-
gen tijd van 422—415 v. C. voor; want dat 
dezelve in den tijd van PERICLES (429) zou 
hebben plaals gehad, kan met deszclfs stijl 
niet worden ovcrccngcbragt. Dc voleindiging 
schijnt echter onmiddclijk na dc genoemde 
overeenkomst tc zijn gevolgd. Deze tempel 
is op eene eigenaardige wijze aangelegd, wel
ke ontstaan is door de plaats, waar dezelve is 
gebouwd , en dc ligging der bijzondere heilig
dommen, die dezelve in zich besluit. De zuid
en oostzijde (voorzijde) leunt tegen een hooger 
terras aan. De voorzijde is een Ionische prosty
le van zes kolommen, welke aan de achterzijde 
strookt met cenc rij van halve kolommen, 
waar tusschen zich ramen bevonden. De voor
ste helft der cclla is op eenen hooger gelegenen 

grond , en was vermoedelijk het heiligdom van 
Athena Poltas; de andere helft, het vermoe
delijke heiligdom van Pandrosos, is lager ge
legen; vóór dit laatste bevindt zich eene voor
hal, die door eenen muur , evenwijdig aan de 
reeds genoemde ramen loopende, is afgeschei
den. Van deze voorhal, kwam men onder eene 
vooruitspringende Ionische prostyle , van vier 
kolommen breed , aan de lager gelegene noord
zijde. Onder deze prostyle bevond zich waar
schijnlijk dc heilige olijfboom. Aan de zuidzijde 
is met dezelve eene andere uitbouwing veree-
nigd, wier bedekking door zes vrouwelijke 
standbeelden (waarvan vier aan dc voorzijde) 
wordt gedragen; deze laatste uitbouwing bevat
te naar alle gedachten dc zoutbron. De Ionische 
bouwkunst vertoont zich bij dezen tempel in 
hare volle pracht. De kapiteelen der kolom 
men zijn met voluten cn dubbele rondloopen-
de banden vooizicn, en ook een gedeelte der 
schacht is bij de kapiteelen getrokken en met 
ornamenten versierd. Bij de Attische base
menten zijn dc ronde gedeelten (tores) met 
ccn groot aantal horizontale cannelures, of op 
andere wijzen versierd; alle tusschcnlcdcn zijn 
zuiver en vloeijend bewerkt, en alle ornamen
ten (die bij dc vroeger genoemde Ionische 
bouwwerken slechts geschilderd zijn) met de 
meeste juistheid uitgebeiteld. Aan de noor
delijke prostyle zijn de kolommen zeer rijk 
en dezelve onderscheiden zich door bijzonder 
slanke cn ligte verhoudingen. (Bij de oostelij
ke prostyle is de hoogte der kolommen 85/5 dia
meter, de hoogte der lijst 2'/D diameter, het en-
trc-colonncmcnt 2 diameter en bij dc noordelij
ke prostyle de hoogte der kolommen 9'/2 diame
ter, de hoogte der lijst bijna 2 diameter, en het 
entrc-colonncment 3 diameter.) Dc grootste 
bevalligheid heerscht echter in de vormen van 
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het vooruitspringende gedeelte aan de zuid
zijde , hetwelk door de reeds genoemde vrou
welijke standbeelden wordt gedragen. Men 
heeft aan dc lijst boven hetzelve dc fries weg
gelaten, wclligt om den last niet tc zwaar tc 
doen voorkomen. Van dc basreliëfs, welke op 
de overige friezen gebeiteld waren , zijn zeer 
weinig fragmenten behouden. 

Behalve de vormen van hetErcchtheum kun
nen nog verscheidene andere fragmenten der 
Ionische bouwkunst, vooral kapiteelen of ge
deelten daarvan genoemd worden, die men tc 
Athene heeft gevonden. Sommige hebben ook 

voluten met dubbele banden; anderen zijn 
op eene vrijere wijze versierd. De stijl cnhet 
gevoel, dat in dezelve hcerschl, draagt echter 
meer den stempel van het tijdperk van den 
tweeden bloei der Grieksche kunst, dan van 
den tijd van PERICLES. Ook zullen deze frag
menten wel ten dccle tot dc vierde eeuw voor 
Chr. behooren. Dc vaste cn krachtige behan
deling, die in alle deelen van het Erechtheum 
zigtbaar is, toont ons echter genoeg aan, 
dat deze luisterrijke wijze van bouwen, zich 
onmiddellijk uit de vormen van den tijd van 
PERICLES heeft ontwikkeld. 

V. DE BOUWKUNST VAN OUD-1TAL1E. 

Dc bouwwerken, welke in dc zuide
lijke helft van Italië, dat onafhankelijk 
van de Grieksche koloniën was, werden 
uitgevoerd, kunnen als een gewigtig en 
belangrijk gedeelte, in de geschiedenis der 
klassieke bouwkunst worden beschouwd. Voor
zeker hebben dezelve den eersten grond gelegd 
tot den luister, in lateien tijd door de Ro-
raeinsch-Grickschc kunst bereikt.. De alou 
de bewoners van Italië, (ten minste die van 
Midden- en Bencden-Italië) schijnen tot den 
volksstam der Pclasgers te hebben behoord, 
of ten minste na aan dcnzelven verwant te 
zijn geweest. Vele nog overgeblevene wer
ken getuigen van denzelfden kunstzin, die 
wij bij de Grieksche werken van het heroï
sche tijdperk waarnemen. In het Noorden, 
tot aan den Tiberstroom, woonden de Etru-
riërs, een volk van geheel anderen oor
sprong dan de Grieken, en hetwelk in Op-

D. I. 

per- en Middcn-Italii- zoo beroemd is gewor
den. Hunnen grootsten bloei verkregen zij 
omtrent den tijd, dat Rome gesticht werd, en 
dc daaropvolgende eeuwen. De Etruriërs 
hadden cencn oorspronkclijkcn aanleg tot 
de kunst. Zij zijn dc eigenlijke kunst-
kweekers onder dc natiën van Oud-Italië ge
weest , en hebben als het ware de kunstbe
hoeften der Romeinen zoolang bevredigd, tot 
dat deze eindelijk de Grieksche zeden bij 
zich invoerden. Voornamelijk moeten aan hen 
de grootc bouwwerken worden toegeschre
ven , die te Rome in dc laatste tijden van 
het koningschap, hetwelk (van TAROUINIUS 

PRISCÜS tot T A R g u i s i ü s SUPERBUS) ook in het 

staatkundige onder den invloed der Etruriërs 
stond, werden uitgevoerd. De Etrurische 
bouwkunst heeft eenige overeenkomst met de 
Pelasgische (welke in Griekenland zoo ge
heel in tegenspraak met de Dorische was), 
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het vooruitspringende gedeelte aan dc zuid
zijde, hetwelk door de reeds genoemde vrou
welijke standbeelden wordt gedragen. Men 
heeft aan de lijst boven hetzelve dc fries weg
gelaten , welligt om den last niet te zwaar te 
doen voorkomen. Van de basreliëfs, welke op 
dc overige friezen gebeiteld waren , zijn zeer 
weinig fragmenten behouden. 

Behalve de vormen van hetErechthcum kun
nen nog verscheidene andere fragmenten der 
Ionische bouwkunst, vooral kapiteelen of ge
deelten daarvan genoemd worden, die men te 
Athene heeft gevonden. Sommige hebben ook 

voluten met dubbele banden; anderen zijn 
op cene vrijere wijze versierd. Le stijlen het 
gevoel, dat in dezelve heerscht, draagt echter 
meer den stempel van het tijdperk van den 
tweeden bloei der Grieksche kunst, dan van 
den tijd van PERICLES. Ook zullen deze frag
menten wel ten deele tot de vierde eeuw voor 
Chr. behooren. De vaste cn krachtige behan
deling, die in alle deelen van het Erechthcum 
zigtbaar is, toont ons eehlcr genoeg aan, 
dat deze luisterrijke wijze van bouwen, zich 
onmiddellijk uit dc vormen van den tijd van 
PERICLES heeft ontwikkeld. 

V. DE BOUWKUNST VAN OUD-ITAL1E. 

Dc bouwwerken, welke iu de zuide
lijke helft van Italië, dat onafhankelijk 
van de Grieksche koloniën was, werden 
uitgevoerd, kunnen als ccn gewigtig cn 
belangrijk gedeelte, in de geschiedenis der 
klassieke bouwkunst worden beschouwd. Voor
zeker hebben dezelve den eersten grond gelegd 
tot den luister, in lateien tijd door de Ro-
mcinsch-Grieksche kunst bereikt. De alou 
de bewoners van Italië , (ten minste die van 
Midden- en Beneden-Italië) schijnen tot den 
volksstam der Pclasgcrs tc hebben behoord, 
of ten minste na aan denzelven verwant te 
zijn geweest. Vele nog overgeblevene wer
ken getuigen van denzclfden kunstzin, die 
wij bij de Grieksche werken van het heroï
sche tijdperk waarnemen. In het Noorden, 
tot aan den Tiberstroom, woonden de Etru
riërs , een volk van geheel anderen oor
sprong dan de Grieken, en hetwelk in Op-

D. I. 

per- en Midden-Italië zoo beroemd is gewor
den. Hunnen grootsten bloei verkregen zij 
omtrent den tijd, dat Home gesticht werd, en 
dc daaropvolgende eeuwen. Dc Etruriërs 
hadden eenen oorspronkelijk en aanleg tot 
de kunst. Zij zijn de eigenlijke kunst-
kweekers onder dc natiën van Oud-Italië ge
weest , cn hebben als het ware de kunstbe
hoeften der Romeinen zoolang bevredigd, tot 
dat deze eindelijk dc Grieksche zeden bij 
zich invoerden. Voornamelijk moeten aan hen 
de groote bouwwerken wordeu toegeschre
ven , die te Rome in de laatste tijden van 
het koningschap, hetwelk (van ÏAROUIMIS 
PRISCDS tot TARQI/INII/S St/r-Enui/s) ook in het 
staatkundige onder den invloed der Etruriërs 
stond, werden uitgevoerd. De Etrurische 
bouwkunst heeft ecnige overeenkomst met de 
Pclasgischc (welke in Griekenland zoo ge
heel in tegenspraak met de Dorische was), 
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ten minste men vindt er ccnige blijken van. 
Naderhand schijnt de oostersche kunst veel 
invloed uitgeoefend te hebben, hetgeen door 
den uitgebreiden handel ligt tc verklaren is , 
hoe ver zich die kunst echter heeft uitgestrekt, 
is niet gemakkelijk tc onderscheiden. In het 
vroegere tijdperk der Etrurische kunst, toen 
die der Grieken reeds haren hoogsten bloei 
had bereikt, ziet men vele Grieksche vor
men overgenomen. 

Etrurische vormen. Tot dc oudste werken 
der Italiaanschc bouwkunst behooren dc mu
ren der oude steden , die voornamelijk op dc 
wijze der cjclopcu-inurcn uit onregelmatige 
steenblokken gebouwd zijn, even als zulks 
in Griekenland bij de aloude Pelasgcrs plaats 
vond. In dc landen der Sabyncn, als ook 
in Latium (ten zuid-oosten van den Tibcr-
strooin), worden vele dergelijke bouwwerken 
gevonden, cn in bijna alle oorden treft inen 
overblijfselen van dezelve aan. Ook in Etru-
ric vindt men die, doch aldaar schijnen 
meer pogingen in het werk gesteld te zijn, 
om dc stcenen regelmatig en in horizontale 
lagen op elkander tc plaatsen, zoodat 
deze werken iu het midden staan, tus
schen de bouwwijze met onregelmatige cn 
die met vierkant bewerkte steenblokken. 
Dit verschijnsel kan men wclligt als een blijk 
van den vooruitgang der Pclasgischc kunst 
door den invloed der Etrurische beschou
wen. Dc muren van Vollcrra, Fiesole, 
Corlona, Rosclle en Populonia kunnen 
hier voornamelijk als voorbeelden worden op
genoemd. 

Verder vindt men ook bouwwerken, die 
geheel overeenkomen met dc constructie der 
(irickschc thesaura, waarvan dc ruimte door 
voor elkander uitspringende steencn (in ho

rizontale lagen) in den vorm van een gewelf 
zijn bedekt. Op gelijke wijze zijn vele 011-
dcraardschc vertrekken, vermoedelijk graven, 
tc Norba, Vulci cn Tarquinii gebouwd. Tc 
Rome bevindt zich een dergelijk bouwwerk 
in het onderste gedeelte van den Career Ma-
merlinus (het zoogenaamde Tullianum, aan 
dc helling van den berg, waarop het capilo-
Hum stond), cn waarvan men zegt, dat het door 
Koning SERVIUS TULLIUS voor ccne gevangenis 
gebouwd zoude zijn, doch naar alle waar
schijnlijkheid bestemd is geweest, voor dc 
kom of reservoir cener fontein. Een an
der dergelijk werk vindt inen tc Tusculum , 
dienende het aldaar werkelijk tot vergaarbak 
voor cenc waterleiding. Het is eene over
dekte ruimte, met een vierkant grondvlak, 
cn gesloten door ccn spitsvormig tongewelf. 
De merkwaardigste werken van deze soort zijn 
evenwel dc zoogenaamde Nuraghen op het 
tegenoverliggende eiland Sardinië, die, zoo het 
schijnt, reeds aan dc Grieken bekend waren , 
en door hen aan DAEDALUS werden toegeschre
ven. Deze gebouwen zijn niet onder den grond, 
maar vertoonen zich als kegelvormige torens 
van 30 tot 50 voet hoogte. Van binnen zijn 
dezelve ingcrigt met cirkelvormige of lang
werpig ronde vertrekken, welke geheel op 
dezelfde wijze als de oud-Gricksche thesaura 
zijn overwelfd. Gewoonlijk vindt men twee 
of drie dergelijke vertrekken in eenen toren 
boven elkander, welke door middel van smal
le , in de dikte der muren aangebragte, trappen 
worden beklommen. Aan den voet dezer mo
numenten bestaat dc ingang in eene kleine 
opening. 

Etrurische gcwclvenbouw. Wij hebben reeds 
vroeger opgemerkt, dat bij het bouwen der 
thesaura de grondslag voor dc constructie der 
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gewelven (ofschoon slechts bij verticale vlak
ken) reeds was gelegd, cn dat het vermoede
lijk aan den verschillenden smaak der Doriërs 
moet worden toegeschreven, dat men in Grie
kenland zelf, bij dergelijke gebouwen, niet 
tot dc werkelijke gewelven overging. Wat 
daar niet geschiedde, werd echter door dc 
Etruriërs in Italië ten uitvoer gebragt. Er 
zijn van hen nog verscheidene gewelven in 
wezen, die met wigvormige steencn zijn ge
bouwd, cn die door hunne bestemming van 
hunnen hoogen ouderdom getuigen. Dit zijn 
namelijk dc cloacae tc Rome, ondcraardschc 
overwelfde kanalen, die gebouwd worden om 
het water uit de moerassen en meertjes, wel
ke den 1'alatynschen berg omringden, af tc 
voeren, cn op deze wijze de lager gelegene 
streken, tusschen de heuvels der stad Rome, 
bewoonbaar te maken, en met de bebouwde 
hoogten tot eene stad tc vcreenigen. Dit reu
zenwerk werd onder dc regering der Tarqui-
nische vorsten in het begin der zesde eeuw voor 
Chr. uitgevoerd. Het hoofdkanaal, waarin de 
overige zich ontlasten, is de beroemde Cloaca-
maxima , welke cenc breedte van 20 voet heeft. 
Ter plaatse waar dit kanaal zich in den Ti-
berstroom ontlast, ligt dc bevloering van het
zelve ten naaste bij 27 voet lager, dan dc 
aan ons bekende bouwgrond van het oude Ro
me, zoodat dc funderingen van deze ontzag
gelijke steenklompen, welke reeds over dc 
2000 jaren de grootste belastingen zonder hin
der hebben gedragen, zekerlijk meer dan 40 
voet onder den grond zullen zijn aangelegd. 

Dc aanleg der cloacae tc Rome is bovendien 
een voorbeeld, hoe grootsch dc Etruriërs dc 
ten algcmccncn nutte bestemde werken 
wisten tc behandelen. Tot deze werken 
behoort ook, als ccn der voornaamste, 

het in het jaar 393 voor Chr. ten uitvoer ge-
bragtc Emissarium of kanaal ter afvoering 
van het water uit het Alhanischc meer, welk 
kanaal met grootc kunst is aangelegd, en door 
eenen harden vulcanischen steengrond, ter 
lengte van 7500 voet is heen gebroken; aandc 
monding van hetzelve zijn wederom regelma
tige wigvormige stecnen gebruikt. Voor het 
overige kunnen, als voorbeelden van over
welfde bouwwerken, nog ccnige grafkelders 
cn regenbakken worden vermeld. 

Dc Etruriërs schijnen in het algemeen ech
ter dc gewelven meer gebruikt te hebben oin 
het voordcel, dat derzelver zamenstelling aan
biedt, dan om dezelve tot een sieraad bij ge
bouwen te doen strekken. Ook verklaart ons 
dit cenigermate den kunstzin der Etrurische 
bouwmeesters, dat zij van den bogenvorin al
leen dan gebruik maakten, wanneer zij den-
zclvcn volstrekt niet konden ontberen. Bij 
dc nog aanwezige gedenktcekenen vindt men 
den bogenvorin voornamelijk bij poorten ge
bezigd, daar dezelve bij deze bijzonder goed 
kondc worden toegepast. Onder dc Etruri
sche poorten is er een van hoogen ouderdom, 
namelijk die van Volterra, die zeer stout is 
uitgevoerd, de inipostlijsl verraadt echter, dat 
dezelve later is gerestaureerd; hoewel zulks 
eer aau de Etruriërs van lateren tijd, dan aau 
de Romeinen kan worden toegeschreven. De 
slotsteen van de arcade, cn dc blokken bo
ven de impost lijst , zijn met grootc koppen, 
van menschel) jkc gedaante , versierd, onsterk 
vooruitspringende. Hoezeer deze versiering 
op eene ruwe wijze is geschied, kan inen 
toch hierin op mei ken , dat de Etruriërs met 
den bogenvorin reeds de meest passende or
namenten wisten tc verbinden. Doch dit be
ginsel is , zoo ver wij kunnen oordcclen , noch 
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door dc Etruriërs, noch door de Romeinen, ver
der voortgezet. De reden, dat deze pooit 
door de latere bewoners van Volterra reeds 
als ccn werk van hoogen ouderdom werd be
schouwd , is hierin tc zoeken , dat men dezel
ve tc Volterra ook op cene lijkurnc ziet af
gebeeld , waarop een mythische kampstrijd 
is uitgehouwen. Over het algemeen ziet men 
op urnen boogvormige poorten voorgesteld 
(voornamelijk , wanneer er eene zinspeling op 
den toegang naar de onderwereld beslaat), 
doch altijd zonder bijvoeging van genoemde 
koppen. Deze omstandigheid geeft in allen 
gevalle tc kennen, dat de kunstenaars van 
lateien tijd met den bogenvorm, vooral wan
neer het bouwwerken onder den grond be
trof, reeds bekend waren. 

Twee andere Eliuiisehc poorten zijn nog 
tc Perugia behouden gebleven. Een van de
ze beide, de zoogenaamde poort van Augus
tus, staat nog overeind. De boog van dezel
ve is zonder versierselen, en alleen door ccn 
eenvoudig lijstje, als archivoltc, omringd. Bo
ven dezelve bevindt zich een eenigzins bar
baat sch Grieksch ornament, namelijk cene 
soort van Dorische fries, welke echter in 
plaats van met tiiglyphen, met korte Ionische 
pilasters is voorzien, en daar hoven bevindt 
zich nog cene kleinere arcade met pilasters 
aan beide zijden. Dc. andere poort hierbo
ven genoemd is de zoogenaamde porta, mar-
zia. De archivoltc van de arcade heeft reeds 
ccn gebogen profil ; aan beide zijden van de 
boogvormige opening bevinden zich pilasters 
met cene sooit van Koriuliseh kapiteel, en 
tusschen de bovenste helft van deze pilasters 
loopt zekerlijk als fries boven den boog eene 
reeks van kleine pilasters door, deze zijn 
door hekwerk verbonden, boren welke paar

den- cn inenschenkoppen in basreliëf pi ijken. 
Dc gauscbe versiering is met smaak uitge
voerd cn aangebragt. Behalve dc meer een
voudige bogen van dc wateilciding bij den 
windentoren (tour (fes ven's) tc Athene, kan 
deze poort onder dc nog overgeblevene mo
numenten der oudheid worden gesteld, als 
het belangrijkste voorbeeld van bet gebiuik 
van den bogenvorm, hoewel dezelve meer iu 
eenen Griekschen dan wel Romeinschcn stijl is. 

Bij de Etruriërs zien wij dus het eerst van 
den bouw der gewelven met wigvormige stee
nen , cn den bogenvorm een belangrijk ge
bruik gemaakt. Waarschijnlijk is het, dat de 
uitvinding der gewelven reeds vroeger (door 
ile Indiërs of Egvptenarcn) is geschied , doch 
nergens is dezelve tot zulke belangrijke doel
einden aangewend, en vooral vóór dc Etru
riërs nergens als schoouheidsvorm gebezigd. 
Het is bij de Etruriërs, dat wij den eersten 
kiem vinden van het nieuwe stelsel, hetwelk 
dc bouwkunst tot een veel hoogeren trap 
van beschaving heeft gevoerd. Doch evenmin 
zij, als later de Romeinen, waren in staat. 
dit beginsel der kunst, in deszclfs wezenlij
ke waarde te beseffen. Dc vrije, volkomcne 
ontwikkeling van den bogenvorm bleef aan 
het Germaansche genie voorbehouden, en 
eerst in den Dom te Keulen ziet men dezel
ve in haic volmaaktheid. 

Dc Etrurische praalgraven. Onder dc nog 
bestaande gcdcnktcekcnen der Etrurische 
bouwkunst bekleedën (met uitzondering der 
reeds genoemden) voornamelijk dc praalgia-
ven cene eerste plaats. Dc meeste zijn op 
cene grootsche wijze uitgevoerd. Men kan 
dezelve in drie hoofdsoorten verdeden , welke 
zoo het schijnt, dc verschillende trappen van 
ontwikkeling der kunst in zich bevatten. 

Dc eerste soort van praalgraven behoort tot 
dat tijdperk, toen de kunst nog op haren laag
stel! trap van ontwikkeling stond, en doet 
ons weder aan de gedenkteekenen der oude 
Pclasgcrs deuken. Zij zijn uit den vorm van 
eenen ruwen aardhoop ontstaan , en men schijnt 
voornamelijk dezen vorm voor oogen tc heb
ben gehouden, daar men gewoonlijk dezen aard-
lioopcn slechts een cirkelvormig voetstuk toe
voegde , hetwelk zorgvuldig uit steen bear
beid was. Somtijds weiden deze werken op 
cene zeer groote schaal uitgevoerd, later ech
ter verschijnen zij ook wel in kleinere afme
tingen. 

Bij de zoo ovengenoemde overoude werken 
schijnen ook de Nurag/ten van Sardinië te be
hooren. Dan in Etruric zelve, cn wel in dc 
Necropolis der Tarquinii, bevinden zich even 
zoo verschillende gedenkteekenen inden vorm 
van cenen aardhoop, die met cirkelvormige 
voetstukken zijn voorzien , cn welker borstwc-
ringsmurcu met eenvoudige doch krachtige 
profillen prijken. Een ander daar aanwezig 
gedenktecken is in dc gedaante van ee;;e;i ke
gel , rondom met trappen voorzien, gebouwd. 
Bijzonder merkwaardig is dat monument, 
hetwelk zich onder den naam van CacumeUa 
in de Necropolis van Vulei bevindt. Hetzelve 
bestaat uit een cirkelvormig voetstuk van meer 
dan 200 voet iu diameter; midden op hetzelve 
rijst ccn vierkante toren omhoog, die tegen
woordig ongeveer 30 voet hoog is; ook bevindt 
zich oj) cene van deszclfs zijden een kegel
vormige toren, zoodat het waarschijnlijk is, 
dat deze vierkante toren ooorsproukclijk door 
vier kegelvormigen is omringd geweest. Tot 
deze soort van gedenkteekenen behoort onder 
anderen het zoogenaamde graf der Horatiers 
cn Curiaticrs bij Home, bestaande hetzelve 

uit vijf spits toeloopendc kegelvormige zuilen, 
waarvan de middelste van zwaardere afme
tingen dan dc overige is, alles op een vierkant 
voetstuk; ook ziet inen vele dergelijke graf
monumenten op de basreliëfs der Etrurische 
lijkurnen afgebeeld. Eindelijk is het beginsel 
van dergelijke werken tc zoeken in liet fabel
achtige verhaal, hetwelk wij omtrent het ko
lossale praalgraf van den Etrurisclicn vorst 
PORSENNA bezitten. 

De tweede soort van praalgraven, wezenlijk 
van dc vroeger gemelde onderscheiden, be
staat uit bouwkunstige facades in de rotsen 
uitgehouwen. — Zulke gedenkteekenen vindt 
men op verscheidene plaatsen, dezelve zijn 
vooral talrijk in de Necropolissen van het 
Etrurische oord Orehia (thans Norchia ge
noemd): cn te Axia (thans Caslcl d'Asso of 
Castellaeció), beide niet ver van Vilerbo ge
legen. Aldaar zijn dc zijwanden der dalen, 
welke tot begraafplaatsen dienen, geheel in 
bouwkunstige vormen uitgehouwen. Deze mo
numenten in een' bijzonder passenden stijl ge
bouwd, zijn de ccnigste, die ons een nader 
begrip van de kunst- cn vormenleer bij de 
Etruriërs kunnen geven. Deze facaden ziju 
zelfs i'i het oogloopcnd eenvoudig, door den 
schuinen (pyramidalen) vorm der zijwanden, 
waarin al weder een Ooslcrsch , of (zoo men 
wil) Egyptisch beginsel schijnt doortc stralen, 
hoewel men daarin anders geene verwantschap 
met Egvplische vormen kan waarnemen. De 
meeste facaden werden bekroond door cene 
hooge cn rijkversierde lijst. Eene ver vooruit
springende neuslijst, door een paar moulurci 
piet het vlakke gedeelte der lijst verbonden, 
bekleedt bij dezelve de voornaamste plaats: 
daar boven bevindt zich alsdan nog eene 
kroonlijst, welker voornaamste lid eene soort 
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van omgekeerd ogief of ook wel een groot 
kwartrond is, cn hetwelk dan weder door een 
dun plaatje wordt bedekt. Alle moulurcs van 
gebogen vorm, welke hierbij voorkomen, zijn 
vol cn sterk sprekend bewerkt, op eene wij
ze , die zeer verschilt van den veerkrachtigen 
vorm der Grieksche profillcn. Door den in
vloed , welke deze vroegere vormen natuurlijk 
op dc kunst hebben uitgeoefend, laat het 
zich gemakkelijk verklaren, waarom ten tij
de der Romeinsche kunst, dc Grieksche 
vormen op ccne zoo sterk sprekende cn 
zware wijze werden gevolgd. Aan de voor
zijde dezer graf-facades bevinden zich deuren 
van gedaante aan dc Grieksche gelijk, doch 
wederom, wat de vormen betreft, met het 
overige in overeenstemming. Deze gedenktce
kenen hebben over het algemeen een zeer ern
stig karakter, dat zoo wel door hunnen een-
voudigen hoofdvorm, als door dc zware kroon
lijst wordt voortgebragt. 

Dc derde soort van praalgraven bestaat uit 
dezulke, die uiterlijk geene versierselen be
zitten, doch geheel onder den grond in den 
tufsteen zijn uilgegraven. Bij deze komt dc 
bouwkunstige vcrdccling der binnenruimte, 
die bij dezelve meestentijds veel merkwaar
diger is, dan bij dc voorgaande, vooral iu 
aanmerking. Een smalle gang of trap maakt 
gewoonlijk den toegang tot deze graven uit; 
vooreerst bevindt men zich alsdan in een voor-
ruim ,' gemeenlijk van grooten omvang (cenig
zins bij liet atrium der Etrurische woningen 
tc vergelijken), in welker zijwanden zich 
de afzonderlijke grafkelders, regelmatig 
verdeeld, nevens elkander bevinden. Dikwerf 
ziet men iu deze ruimten korte vierkante pij
lers of penanten, met ccn eenvoudig kapiteel, 
ter ondersteuning van de zoldering, bij het 

uithouwen gespaard. De zolderingen zijn of 
vlak, of van twee zijden schuin naar het 
midden tocloopende , doch zelden in den vorm 
van ccn gewelf. Soms ziet men bij dezelve 
de nabootsing van cenc houten bckapping. Dc 
graven, op deze wijze bewerkt, zijn zeer tal
rijk; de belangrijkste worden in dc Necropo
lis van Vulei gevonden, cn een derzelve, 
dat sedert aldaar is opgedolven, kan eigen
aardig schoon worden genoemd. Dc navolging, 
cener houten bekapping is aldaar met grootc 
sierlijkheid geschied. In een der vertrekken 
van dezen grafkelder vertoont de zoldering, 
op een langwerpig grondvlak, een zeer vlak, 
half koepelvormig, gewelf, waarbij echter dc 
navolging eener houten constructie iu zoo ver
re is behouden, dat de naar het middenpunt 
tocloopende sparren of bindtcn dc hoofdlij
nen van het gewelf aantoonen, terwijl andere 
in half cirkelvormige kringen, over de cerst-
genoemden schijnen bevestigd te zijn. Deze 
ordonnantie doet een zeer goede uitwerking, 
cn past over het algemeen beter bij den vorm 
van ccn koepelgewelf (hoewel dezelve met 
het systems der gewelven in tegenspraak is), 
dan dc bij de Romeinsche kunst hcerschen-
dc wijze, om dezelve met caissons tc vul
len. 

Dc Etrurische tempels en andere bouw-
werken. Van de Etrurische tempels zijn geene 
overblijfsels tot onzen tijd bewaard; wij ken-
dcrzclvcr inrigting en de wijze, waarop dezelve 
werden gebouwd, voornamelijk uitdc beschrij
ving, welke VITRÜVIÜS van dezelve heeft nagela
ten. Dc stijl van het koloinmcnstelsel is zeer 
eigenaardig, wordende dezelve later door dc 
Romeinsche school, cn ook door de scholen van 
lateren tijd, ten onregte ,als ccn afzonderlijke 
stijl van bouwen, met den naam van Tos-

caansche orde bestempeld, en bij de orden der 
Grieksche bouwkunst genoemd. De Etruri
sche tempel was in zoo verre aan den Griek-
schen gelijk, dat dezelve ook uit een of 
meerdere heiligdommen, (cellae) en uit eene 
met kolommen omringde ruimte bestond, en 
meestentijds ook van ccn fronton was voorzien ; 
echter waren dc verhoudingen, vooral ook de 
bouwkunstige details, zeer van den Grickschen 
bouwtrant onderscheiden. Het plan der Etru
rische tempels was bijna vierkant (dc verhou
ding tusschen de breedte en lengte was als 
5 : 6 ) ; dezelve werd in twee deelen verdeeld, 
waarvan het voorste gedeelte dc opene voor
hal cn het achterste het heiligdom bevatte; 
het laatste bestond uit drie cellen, eene brecdc 
in het midden cn twee smalle aan dc beide 
zijden; soms waren ook in plaats der smalle 
cellen, aan beide zijden rijen kolommen aan
gebragt. De kolommen hebben eene groote 
tusschenwijdte, daarbij eene tamelijk slanke 
proportie (VITRÜVIÜS geeft aan dezelve 7 dia
meters tot hoogte). Het basement bestaat uit 
ccn groot rond en cenc plint, en het kapiteel 
heeft veel overeenkomst met het Dorische. 
De lijst was gewoonlijk van hout zamenge
steld, cn in vergelijking met dc grootc tus
schenwijdte der kolommen had dezelve geene 
eigenlijke fries; in plaats van dezelve kwa
men boven de architraaf dc kopcinden der 
dwarsbalken (soms in den vorm van consoles) 
vooruit, en droegen dc ver vooruitstekende 
kroonlijst. Het fronton was ook in verhou
ding met het overige buitengemeen hoog. In 
de geheele ordonnantie dezer gebouwen schijnt 
zich geen waar gevoel voor dc kunst tc open
baren. VITRÜVIÜS bestempelt deze wijze van 
bouwen met de namen van nederig, breed , 
verspreid cn zwaarmoedig. Het bouwen vol

gens strikte voorschriften, cn ook de techni
sche zamcnstclling van dc houten lijsten, 
schijnen hier dc ontwikkeling der kunst tc 
hebben verhinderd ; in het algemeen trachtte 
men derzelver gebreken door het aanbrengen 
van rijke versierselen, van gebakken klei of 
brons vervaardigd, te gemoet tc komen. 

Een der voornaamste tempels in dezen smaak 
was die, welken men te Rome aan dc Goden van 
het capitolium gewijd had, cn welke onder de 
regering der Tarquinische vorsten gebouwd 
werd, zijnde dezelve in het jaar 600 v. C. 
begonnen ,doch eerst in het jaar 49 voleindigd. 
Deze tempel had eenen omvang van 800 voet 
(192'/i in dc breedte cn 207'/* in dc lengte); 
drie rijen in het voorruim, benevens rijen 
kolommen aan de zijden, cn drie cellae, welke 
aan Jupiter, Juno en Minerva waren gewijd. 
Van dc reusachtige funderingen, door welke 
een der heuveltoppen van het capitolium tot 
dezen tempelbouw geschikt moest worden ge
maakt, en die ons wederom dc ontzaggelijke 
werken der oude Etruriërs voor den geest 
brengen, bestaan heden ten dage, nog eenige 
overblijfselen , namelijk in den tuin van het pa
leis Caffarelli. 

Dc reeds vermelde monumenten le Orchia 
geven ons eenig denkbeeld omtrent de faea-
dendcr Etrurische tempels. Dezelve zijn bijna 
in den Gricksch Dorischen stijl, cn wat de 
details betreft, kunnen wij veel opmaken uit 
ccnige overblijfsels van kolommen op den Cu-
cumella bij Vulei gevonden. De vorm van 
het kapiteel komt dien van het GrickschDo-
rische nabij, de echinus is sterk vooruitsprin
gende, dc ringen loepen echter niet vlak onder 
den echinus, maar om den hals der kolom rond. 
Het basement bestaat uit ccn groot rond, en 
boven cn onder hetzelve is ccn smalle rond-
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loopende band. Het genoemde basement ziet 
er veel ouder uit, dan bet zoogenaamde Tos-
caansebe basement der Romcinscbc bouwkunst 
(hetwelk ook reeds aan eenige Grieksche ge
bouwen van lateren tijd in Italië b. v. aan 
den zoogenaamden tempel van Ceres te Pae-
s/u/ii wordt gevonden). Ecnige andere over
blijfselen van Etrurische kolommen dra
gen reeds den stempel van den Romeinschcn 
smaak. 

Van gebouwen, voer openbare spelen op
gcrigt, ziju 'mEtrurië nog verschillende over
blijfselen aanwezig. Het schijnt, dat dc navol
ging der Grieksche zeden, ook hier wederom 
van invloed is geweest. Er zijn verscheidene 
ruïnen van theaters; de merkwaardigste be
vindt zich echter te Ficsole. Het amphithea
ter, voor dc aanschouwing der bloedige kamp
strijden der gladiators bestemd, schijnt van 
de Etruriërs afkomstig, doch eerst bij dc Ro
meinen op eene grootere schaal te zijn inge-
rigt; van deze gebouwen zijn nog verschei
dene overblijfselen. Evenzoo kenden de Etru
riërs reeds den circus, die cene navolging van 
het Grieksche hippodromum was. Te Rome werd 
door den eersten deiTarquinische vorsten (Tar-
quinius Priscus) ecu circus aangelegd. Bij 
de beschouwing der Romcinsche bouwkunst, 

hopen wij over de inrigting dezer gebouwen 
nog iets naders tc zeggen. 

Eindelijk zijn wij nog aan dc Etruriërs den 
eersten hoofdvorm verschuldigd van den aan
leg der woonhuizen van Italië. Dezelve 
zijn door een meer noordelijk karakter van 
de Grieksche onderscheiden; in plaats van de 
opene, door kolommen omringde, binnenplaats, 
rondom welke bij de inrigting dc Grieksche 
woonhuizen dc verschillende vertrekken wa
ren gebouwd, bevindt zieh hier cene meer 
beslotenc ruimte , welke, hoezeer ook aan de 
bovenzijde geheel open zijnde, echter in ver
houding veel minder omvang heeft. Deze 
opene ruimte werd impluvium genaamd, om
dat dezelve de regendroppels der omliggende 
daken opving. Dc binnenplaats in de 
woonhuizenvan Italië werd door een Etrurisch 
woord (atrium) aangeduid. Dc eenvoudigste 
soort dcrzelvc noemden dc Romeinen, met eene 
tweeledige aanduiding van deszclfs oorsprong , 
het Tuscischc (Etrurische) atrium, zijnde deze 
onderscheiding noodzakelijk geworden, sedert 
men dezelve van langzamerhand rijker begon 
aan te leggen, cn dikwerf kolommen tot on
dersteuning van de daken rondom bezigde, 
zoodat het atrium met dc Grieksche binnen
plaatsen reeds veel overeenkomst had. 

• 
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DE KUNSTZAAL VAN HET GEBOUW DER MAATSCHAPPIJ: ARTI ET 
AMICITIAE TE AMSTERDAM. 

(Medegedeeld door M. G. TÉTAR. VAN ELVEN, Architecten Directeur voor dc Bouwkunst, 
aan dc Kon. Akadcmie van Beeldende Kunsten aldaar.) 

Onder dc, aan het hoofd dezes vermelde, zin
spreuk , is in den jare 1839, dc nu reeds zoo uit
gebreide Maatschappij opgerigt geworden. Het 
doel harer instelling is geweest, de beoefena
ren der vier hoofdvakken van de beeldende 
kunsten, als het ware tot één ligchaam tc vcr-
eenigen, cn naauwcr tc verbroederen; door 
onderlingen raad cn gemeenzaam overleg alles 
te beproeven, wat tot verhooging van Necr-
lands kunstroem cn tot veredeling van den 
smaak zou kunnen bevorderlijk zijn; einde
lijk , in dc mogelijke rampen des levens, den 
kunstenaar cene hulpvaardige hand te bicden , 
en zijne nalevende betrekkingen in den nood 
tc ondersteunen. 

Met zoodanig vooruitzigt hebben in Januarij 
1839,de gczamcnlijkcDircctcurenbij de Konink
lijke Akadcmie van Beeldende Kunsten,op voor
stel van een'hunner , die vooraf het denkbeeld 
eener zoodanige instelling, aan het verlicht oor
deel van twee kunstbroeders had onderworpen , 
de eerste band aan dc oprigting dezer Maat
schappij geslagen. Zij bezigden daartoe als middel 
eene vriendschappelijke zamcnrocpirig van kun
stenaars , beneden het veroorloofd getal van twin
tig , iu het lokaal de Karseboom , in dc Kal-
verstraat. Aldaar weiden echter slechts weinige 
bijeenkomsten gehouden , daar na bekomen ko
ninklijke toelating, reeds bij den aanvang der 
maand Mei van hetzelfde jaar dc Maatschap
pij met een getal van 88 leden was ingewijd 

D. 1. 

in het lokaal der Maatschappij: Tot nat van 
't Algemeen. 

Het getal leden in dc maand December 
1839 tot 250 geklommen zijnde, werd dc 
Maatschappij bedacht, om zich een eigen lo
kaal aan te schaffen; men negociëerde bij aan
deden een kapitaal van 52,000 gulden en kocht 
in Julij 1840, bij openbare veiling, het ge
bouw, bekend onder den naam van Grand Sa
lon, op het Hok in. 

Dit gebouw was weldra in genoegzaam vol
doenden staat gebragt voor de bijeenkomsten, 
dc werkzaamheden en verdere behoeften van 
dc Maatschappij; echter openbaarde zich ve-
lcrzijds het verlangen, dat dc bovenzaal gewij
zigd cn geschikt gemaakt wierde, tot de ten
toonstelling van kunststukken, cn ter bezigti
giug dcrzclvc, zoowel door het publick , als door 
dc leden der Maatschappij. Het voorstel daartoe 
gedaan , in rijpe overweging genomen zijnde, zoo 
werd erkend, dat inderdaad door dergelijke 
inrigting, ccn gedeelte van het pand, cene 
veel nuttiger bestemming zoude verkrijgen, 
dan het als toen nog had. Die bovenzaal was 
aanvankelijk evenwel meer bijzonder ingcrigt 
voor het houden van avond-bijeenkomsten, en 
had alzoo geen ander daglicht, dan dat 
der voorvensters, waardoor slechts een ge
ring getal kunststukken genoegzaam konde 
verlicht worden. Men besloot derhalve tot 
cene algcheele verbouwing der zaal, en tevens. 

30 
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tot het aangaan eener nieuwe onderlinge geld-
lecning van 8,000 gulden, ter bestrijding der 
kosten, voor dit werk vcrcischt wordende. 

Het programma der vertimmering bevatte 
drie hoofdbepalingen , te weten: 

Dat de best mogelijke partij moest worden 
getrokken van dc plaatselijke gelegenheid ; 

Dat dc meeste spaarzaamheid moest worden 
in acht genomen; 

Dat het licht, zooveel immer doenlijk, moest 
geschikt wezen, om al dc ten toon le stellen 
stukken gunstig tc doen uitkomen. 

Op die grondslagen werd het project ge
maakt cn goedgekeurd; het werk werd open
lijk aanbesteed, cn op den eersten November 
1841, is de tentoonstelling voor het publiek 
geopend geworden. 

Na dit vlugtig overzigt wegens het doel cn 
dc vestiging van dc Maatschappij : Arli ct Ami-
citiae, gaan wij thans over tot dc beschrij
ving der constructie van de onderwcipclijkc 
zaal. 

In eene vergadering, gehouden op den 30 
Maait 1841, en uitsluitend zamengesteld uit 
gewone leden (alle kunstenaars), werd ik be
last met da vervaardiging van het ontwerp 
tot den bouw der expositiezaal. Deze onder
scheiding was mij tc aangenamer, daar zij mij 
in de gelegenheid stelde, om in mijne geboor
testad ccn werk ten uitvoer te leggen van 
blijvend nut voor iederen daarbij betrokken kun
stenaar. Maar ik gevoelde daarbij niet min
der al bet gewigt dezer onderneming. Immers het 
gold hier niet slechts dc goed- of afkeuring des 
wei ks met betrekking tot den smaak en de hande
lingen van den ontwerper; het gold ook — endit 
beteckent meer—dc eer van ccn geheel kunst
genootschap, hetwelk bereids in deszclfs geboor

te veel tegenstand ontmoette, cn nu ccn werk
stuk ging daarstellen, waar tegen de kritiek 
hare wapenen niet zoude sparen. Bij herha
ling toch zijn er klagtcn opgegaan, tegen dc 
onvolkomenheid der verlichting van expositie
zalen , of tegen de schikking der schilderijen; 
zoude nu eene verecniging van kunstenaars 
gelukkiger slagen? Deze althans mogtcn 
niet in de zoo vaak aangewezene gebreken 
vervallen!.... 

Sedert ccne meer dan twintigjarige beoefe
ning der bouwkunst, zijn mij, zoo builen als 
binnen het rijk, vcehnaals de aanmerkingen 
medegedeeld van dc kunstenaars — vooral die 
der schilders — nopens dc zoo even genoemde 
gebreken; in den boezem der Maatschappij 
zelve zijn, deswege, tijdens dc beraadslagin
gen over het project der vertimmering, klag-
ten gerezen, alle oinziglighcid werd der
halve vercischt, len einde het verlangen 
van kunstenaars en kunstkenners tc ge-
moet tc komen. Vrij algemeen, hooit men 
het midden of doorloopcnd bovenlicht af
keuren , als wordende door hetzelve al dc 
wanden gelijkelijk verlicht; terwijl tevens 
ccn al tc vol licht op den vloer ontstaat, 
hetwelk de van boven tegen dc schilderijen 
afdalende lichtstralen teiugwcrpt, cn verwar
ring in de straalvcrmenging veroorzaakt. Men 
wil ook, dat het licht, door het midden der 
zoldering ncdcrkomcndc, hoe sterk het ook 
zijn moge, geenszins een vlak, maar een 
schamplicht is; waardoor dc soms verhevene 
pcnseeltrckkcn ccn verkeerd effect op het 
overige der schildering de weeg brengen. Wij
ders wordt tegen die soort van verlichting 
aangevoerd, dat door dezelve, als lc verblin
dend , het oog Van den beschouwer vermoeid 
wordt. 
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Kr zijn in ccne expositiezaal nog aanmerkin
gen te ontwijken van eenen anderen aard ; b. v. 
dat het wit van gestucadoordc plafonds of ge-
welven, zeer ongunstig werkt op het glanzige 
schilderwerk; dat eene tc grootc kwistig
heid in dc versiering van het kunstlokaal, 
de harmonie verbreekt, welke tusschen het
zelve cn dc daarin geplaatst wordende kunst
stukken behoort te bestaan, enz. In zoo verre 
al die bedenkingen gegrond zijn voorgekomen , 
heeft men dezelve beschouwd als nuttige wen
ken , ten einde dc aangeduide gebreken bij 
het opmaken van het project, zoo veel doen
lijk, te vermijden. 

Bereids was, gelijk vroeger gezegd is, het 
gebouw voor de eigenlijke behoeften van de 
Maatschappij ingcrigt; het bevatte hoofdzake
lijk ccne ruime benedenzaal, ter dienste 
van gewone kunstbeschouwingen, voorle
zingen en andere letterkundige oefeningen, 
waaronder begrepen is het lezen van bin
nen- en buitenlandschc kunst- en nieuws
bladen; voorts eene vergaderzaal, eene biljart
zaal, eene secretarie en woning voor den 
concierge. 

Tot beter begrip der beschrijving van deze 
vertimmering, zijn daarvan de noodige teeke-
ningen hierbijgevoegd. 

Om het licht van vier hooge openslaande 
straatvensters te benutten, heeft men ruim een 
vierde gedeelte der geheele lengte van de 
oude zaal, in hoogte cn breedte, behouden. 
Hierdoor is eene kleine voorzaal A gevormd, ter 
breedte van 8,00 el bij ccne diepte van 6,75 
cl (plaat 15, fig. 1) welke bestemd is voor de 
plaatsing van teekeningen, gravuren, bouw
kundige werkstukken, miniaturen cn kleine 
schilderstukjes, alsmede voor die schilderstuk
ken , welke op ecu bepaald licht zijn vervaar

digd , voor al hetwelk het aanwezige licht zeer 
geschikt is bevonden. 

De grootc expositiezaal voor schilder- en 
beeldhouwwerken heeft, op de voormelde 
breedte, eene diepte van 19 el. De ingang kon 
geene belangrijke verandering, maar slechts 
eene wijziging ondergaan. B fig. 1, bevat 
eene bergplaats en den toegang naar dc secre
tarie. 

Behoudens die verdeeling voor de beide kunst
zalen , is derzelver volle ruimte ingcrigt gewor
den voor het houden van groote vereenigingen , 
ter gelegenheid der door dames bijgewoonde 
kunstbeschouwingen. Hiertoe moest de afschci. 
ding tusschen de twee zalen in diervoege wor
den ingerigt, dat de geheele toestel, op de een
voudigste wijze en zonder omslag, kondc ge
plaatst en weggeruimd worden. Het plan de
zer afscheiding vindt men bij de doorsneden 
over dc breedte, fig. 3; hetzelve bestaat uit 
twee vaste stijlen , a b, waardoor de zaal wordt 
afgedeeld in een groot middenvak en twee zij
vakken. 

De zijvakken, o d, hebben opendraaijende 
deuren, die zich bewegen naar de zijde der 
kleine zaal; de beide tegen de stijlen aange
bragte zijstukken, e f, in het middenvak, zijn 
met eene sponning in de stijlen en in den dag, 
met schuifsloten in den vloer, cn bij g h in 
den boog, bevestigd. 

Wanneer de zijstukken weggeruimd en dc 
deuren open zijn, blijven de stijlen, die geene 
meerdere dikte hebben, dan 15 bij 20 duim, 
vaststaan; om te maken dat dezelve bij den 
doorgang niet hinderen, heeft men aldaar dc 
middenlijn der tafels bepaald , welke ter breedte 
van 1,70 el aangelegd, en op eenen afstand 
van 2,30 el van elkander verwijderd zijn, ge
lijk bij a b fig. 1 is aangeduid; dc tafels ver-
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eenigen zich hocfsgewijzc aan het einde der 
groote zaal; dc omgaande lengte is 84 c l , 
derhalve bevat dezelve 168 plaatsen. 

Het licht der groote zaal is ingeleid langs 
de dakhelling, hiertoe moest, met behoud 
van het bestaande gebindte, weggeruimd wor
den het plafond met dc geheele bezoldcring, 
die, door middel van twee rijen zware mocr-
ankers, aan dc kaphalkcn hangende was. A l 
vorens dezen arbeid tc ondernemen, stelde 
men, binnenzijds langs dc zijmuren, tc lood 
onder dc kapbindtcn , zestien greenen platen 
van 10 bij 40 duim, welke met kracht on
der cu boven werden aangedreven. 

Haar men de zolderbalken niet geheel uit de 
muren wilde ligten, maar aan beide einden 
gedeeltelijk behouden, zoo heeft men onder 
dezelve en tegen dc pilasterplaten, openge
werkte gegoten ijzeren consoles ingelaten cn 
bevestigd met ijzeren moei bouten; vervolgens 
zijn de pilasterplaten op vier punten sterk te
gen de muren met sluitplaten en moeren aan
gedreven, door middel van ijzeren ankers, 
wier uiteinden aan dc buitenzijde voorzien 
werden van oogen , tot doorlating der schotcis 
of schieters. 

De voelingen der kapbindtcn zijn met ijze
ren beugels aan de balkstukken verbonden, 
ten einde de spanning der kap tegen alle mo
gelijke uitschuiving tc behoeden. 

Door deze voorzorgen verdween , wel is waar , 
dc vrees, dat bij het uitzagen der balken spat
ting in dc kap of uitzetting in dc muren mogt 
plaats vinden; maar, niets aan het toeval 
mogende overlaten, zoo vcreenigdc men ten 
overvloede de afgezaagde einden van de zes 
stuks middcnbalken , door middel van ronde 
ankers of trekkers cn platte veren, welke bo
venwaarts op dc afgezaagde stukken , met be

hulp der bovenmocren, in de consoles beves
tigd zijn. Deze laatste bewerking, die wei-
ligt noodzakelijker ware geweest bij het be
staan van versch gemetselde muren , had , blij
kens de later bevondenc slapheid , of weinige 
spanning der aangebragte dwarsankers, kun
nen achterwege worden gelaten , naardien het 
eerst omschreven verband tusschen de staande 
platen, dc consoles, beugels cn schotels een 
genoegzaam hecht werk daarsteldc; maar nie
mand zoude gewis, in eene onderneming van 
zulk belang, een enkel middel van voorzorg 
verzuimd of ontraden hebben. 

Ter inleiding der verdere omschrijving var. 
het werk , zullen wij hier den aard van dc, 
zoo wij geloovcn, geheel nicuwsoortige ver
lichting dezer expositie-zaal kennelijk maken. 

Het licht is ter wederzijde van dc zaal in eene 
hellende rigting ingelaten cn bevindt zich zoo
danig bedwongen , dat elke wand uitsluitend de 
lichtstralen van dc tegengestelde zijde ontvangt, 
zonder dat dezelve zich aan den wand , boven 
welken zij inschieten, kunnen mededcclcn. 

Die lichtafwending wordt verkregen door 
behulp van lichtschermen, bij wijze van lui
fels, geplaatst zijnde tusschen dc ten toon 
hangende schilderstukken cn het daarbo
ven inschietende licht. Dc voorsprong van 
den scherm is bepaald volgens de lijn i k, 
fig. 3, getrokken van het uiterste licht
gevende punt aan het bovenste gedeelte 
der ramen, tot op den bovenrand der lambri-
zering of den laagstcn stand der schilderijen , 
zoodat de hoek k i m , met betrekking tol 
liet daarboven zijnde raam , geheel in dc scha
duw zal zijn, terwijl het vlak k m uitslui
tend het licht zal ontvangen van het raam 
aan dc tegenovergestelde zijde. Door die be

werking wordt het licht en bruin op het muur
vlak , in dc tegengestelde rigting te weeg ge
bragt. 

Na dc bepaling van het hoogste gedeelte der 
lichtramen, moet ook derzelver laagste stand 
worden aangewezen. Hiertoe is een punt be
paald op dc hoogte der gewone gezigtslijn van 
een mensch , cn op den afstand van 50 duim 
van de muurvlaktc verwijderd, gelijk in n; 
alzoo zal dc lijn n o, getrokken over den uiter
sten sprong van het scherm, bij / , den bene
denrand van het raam aanwijzen; dc lagere 
stand des raams, of eene meerdere uitbreiding 
van het licht zou overtollig wezen. 

De schermen, hoewel zich alleenlijk over 
da lengte der zaal uitstrekkende, schijnen, 
uit hoofde van derzelver verband met de lijst, 
ook over dc breedte tc bestaan. 

De betimmering der zijwanden bestaat, over
eenkomstig de doorsnede , fig. 2, uit de pilas
ters, lambiizeringen cn schilden onmiddelijk 
onder de lichtschermen ; voorts zijn de vak
ken tusschen de pilasters bezet met schot-
werk en bekleed met rood meubelpapier; bo
ven in die vakken zijn ijzeren stangen aange
bragt , waaraan de schilderijen worden opge
hangen. 

Het zoude bevreemdend kunnen schijnen, 
dat dc zijwanden iu vakken zijn afgedeeld, 
daar toch altijd dc pilasters , hoe min dan ook 
uitspringende, ccnigcrmatc hindcilijk zijn iu 
de schikking der schilderijen. Inderdaad, 
voor een blijvend kunstkabinet of ccuc expo
sitiezaal, zoude een algemeen vlak verkies
lijk zijn geweest, terwijl hier het getal stuk
ken immer afwisselend is, en dezelve alsnu 
in geval van ccuc mindere hoeveelheid, meer 
gevoegelijk binnen de vakken, tusschen de pi
lasters , kunnen geschikt worden. 

Dc betimmering van de beide uiteinden der 
zaal is voorgesteld bij de doorsnede over de 
breedte, fig. 3; de gordijnen, in dc opene mid
denvakken hangende, zijn van roodc stof. 

Tusschen de kapspantcn zijn veertien ko
zijnen geplaatst, met ijzeren ramen ; dc glas
ruiten , binnenzijds, zijn mat geslepen, cu 
hebben eene dikte van 5 streep. De ko
zijnen schieten evenwijdig builen bet dakbe
loop door , cn zijn boven voorzien van boci-
jingen om het water, zijwaarts tusschen de 
ramen, in de goot tc leiden. Dc drempels 
der kozijnen zijn vlak met gootsgewijze uitho-
lingen , om het vocht, door damp of wasem 
veroorzaakt, cn vooral des winters, ontdooid 
zijnde, overvloedig van dc glazen afvloeijende. 
op tc vangen , en, langs daartoe aangebragte 
koperen pijpjes, naar buiten te doen uitlo
zen. 

Bij vertimmeringen als dc onderhavige , is 
de vinding der ordonnantie veelal onderge
schikt aan de plaatselijke gesteldheden der 
bestaande werken ; zulks was vooral hi?r het 
geval, want de gedaante der kap en de re
gelmatigheid in afstand cn houtdikte der kap
bindtcn, hebben cene geheel andere schikking 
in het getimmerte te weeg gebragt, dan men, 
vi ij handelende, wclligt zou hebben aange
nomen. 

De vorige eigenaar van het gebouw had, 
voor de inrigting van de dusgenoerade Grand-
Salon, het geheel onder éene kap doen ver-
eenigen. De Heer 1'. BAAV , Mr. timmerman, 
alhier, die taak op zich genomen hebbende, 
heeft er zich van gekweten op cene wijze, 
die wij hier gaarne met lol' vermelden. Uit 
eerbied derhalve voor een zoo wel uitgevoerd 
werk, heeft men hetzelve zoo veel doenlijk 
willen sparen; dc kapbindtcn alzoo be-
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houden kunnende blijven, zijn dezelve ecn-
voudiglijk over de drie zijden betimmerd 
geworden naar het aanwezige dakbcloop, over
eenkomstig de aangewezene figuren en profil-
len. 

Onder dc bindbalkcn bestonden geene kar-
bcelen; bij het wegruimen der zolderbalken 
werden dezelve noodzakelijk geacht, ten einde 
ook dat punt door verbindende kracht tc ver
sterken. De aangebragte karbeclen zijn van 
opengewerkt gegoten ijzer, bevestigd met 
raoerbouten. 

Het plafond of dc zoldering strekt zich uit 
over de geheele lengte der zaal en over de 
breedte van dc kapbalken; het geheel is vol
gens het plan, fig. 1, verdeeld in zeven vak
ken , waarvan drie ingcrigt zijn tot Lichtope
ningen, die afgesloten kunnen worden door 
middel van daarboven op dc vliering geplaat
ste dubbel beweegbare luiken, voorzien 
van den vercischten toestel tot opening cn 
sluiting. Tevens zijn, ter inlating van vcr-
schc lucht, op de vliering dakvensters ge
maakt. 

Binncnzijds zijn naast dc ramen, cn even-
venwijdig aan derzelver helling, ijzeren stan
gen geplaatst, langs welke de gordijnen, ter 
tempering van het licht, op en neder worden 
gelaten; de rolslotcn, over welke dc be
neden in werking gebragt wordende koorden 
loopen, zijn iu de lichtschermen vastge
maakt. 

Daar het een hoofdvcrciscbtc is, te vermij
den, dat het oog van den beschouwer, 
door verscheidenheid in kleuren , van dc schil
deringen wordt afgeleid, zoo heeft men al 
het zigtbaar hout- en ijzerwerk der zaal ge
schilderd als eikenhout, welke kleur ook gun
stig werkt met het rood van dc gordijnen en 

het mcubclpapicr, dat met zachte figuren van 
dezelfde kleur doormengd is. De ecnige ver
scheidenheid, die er bestaat, is, dat alles, bo
ven dc lichtschermen, wagenschot, en het ove
rige meer wortclhout verbeeldt. Dc vloer is 
geïnkt en grijsklcurig, 

Als hoofdversiersels dezer aan de kunst 
gewijde zaal, pronken, in brons, op het eiken
hout dc namen van een aantal beroemde oud-
hollandsche meesters in de schilder-, beeld
houw- , graveer- en bouwkunst. De namen van 
REMBRANDT cn PAULUS POTTER , die beide als vors
ten der kunst geëerbiedigde mannen , bezetten 
dc groote schilden boven dc lijsten in de voor-
en achtereinden der zaal. In het achtervlak, 
onder het schild van REMBRANDT, leest men dc 
namen van LUCAS VAN LEYDEN, GOLTZIUS, Vis-
SCHER, J. LUIKEN, R. BERCHEM en KAREL DU-

JARDIN. 

In het voorvlak, onder P. POTTER, staan 
de namen van J. VAN DER HEVDEN, J . VAN 

KAMPEN, H . DE KETSER, PIETER DE HOOGE, 

J . BOTH, A . BOTH en A. CUTP. Voorts onder 
de schermen, ter linkerzijde: J. VAN Hur-
SUM, W . VAN DE VELDE, M . HOBBEHA, RUYS-

DAEL, A. VAN DE VELDE, WOUWERMAN cn 

WEENINX; ter regterzijde: A. VAN OSTA-

DE, G . METZU, JAN STEEN, B. VAN DER HELST, 

FRANS HALS, G . DOU en N. TERBURG. 

Het behoort niet tot het doel dezer beschrij
ving, om in eenige bijzonderheden te treden 
nopens den roem, dien zulk een aantal onzer 
verdienstelijke kunstenaars heeft verworven. 
Het werk, getiteld: Beschrijving der levens 
en werken van Ilollandsehc en Vlaamsche 
Kunstschilders, Beeldhouwers, graveurs «n 
Bouwmeesters, door wijlen J . IMMERZEEL JR. , 

geeft deswege alle voldoening. 
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Tot verdere aanwijzing der voorstellingen op 
dc platen dicne : plaat 16 fig. 4, verbeeldt een 
der vier digtc vakken van hel plafond; fig. 5, 
ccn der drie opengewerkte vakken van het
zelve; fig. 6, profil van het plafond; fig. 7, 
profil, front cn plan van dc opengewerkte ijzeren 
consoles, pilasters, lichtschermen, dc onder-
waartschc betimmering der kapspantcn cn de 
hellende lichtramen; fig. 8, profil, front cn plan 
van dc opengewerkte ijzeren karbcelst ukken, 
dc bovenwaartsche betimmering der kapspan
tcn cn hellende lichtramen; fig. 9, eeninlood 
gegoten hoekstuk of knoop van de biezen, op 
de betimmering aangebragt; lig. 10, ccne der 
losse houten ruiten, aangebragt in het kruis
werk der opene vakken van het plafond; fig. 
11, gcdcvcloppccrde beschouwing der ijzeren 
lichtramen; cn eindelijk plaat 17 ccne per
spectivische doorsnede van de zaal. 

Even ongeschikt als eene veelkleurigheid 
is bj het decoratieve cener expositiezaal, 
even zoo doelloos is voor de beschouwing 
de centoonighcid in den bouwstijl, welke 
cenc stijfheid te weeg brengt, die met het 
weelderige der veelsoortige schilderingen 
niet in harmonie is. Derhalve heeft men zich 
bij dc ordonnantie, niet bepaaldelijk aan eene 
enkele bouworde gebonden, maar dezelve 
vermengd met Gothisch, Moorsch, het zoo

genaamde Renaissance, cn ook wel met den 
Franschen stijl, uit den tijd van LODEWIJK X V , 
met weglating nogtans van het daarbij veel in 
gebruik zijnde lof- cn snijwerk. 

Bij de aanbieding dezer bijdrage, heeft dc 
schrijver niet ten doel gehad om zijn werk 
ter navolging aan tc prijzen, maar wel om in 
zijne betrekkingen als Directeur van het bouw
kundig onderwijs aan dc Koninklijke Akademic 
van Beeldende Kunsten cn als lid der Maat
schappij: Arti ct Amicitiae, de jonge bouw
kunstenaars uit te lokken tot oefening, om in 
het vervolg iets beters tot stand te brengen, 
dan het onderhavige werk. 

Ten slotte behoort, als hulde aan verdienste, 
gezegd te worden, dat de heer G . MOELE , als 
aannemer van het voorschreven werk, den 
uitslag van hetzelve heeft helpen bevorderen, 
door eene naauwgezetheid in dc uitvoering, 
die allen lof verdient. 

De heeren P. A. HOLM en \ V . C. VAN GOOR, 

beide zeer verdienstelijke kwcckclingcn in de 
Bouwkunst, hebben insgelijks de onderneming 
lofwaardiger wijze ondersteund: dc eerstge
noemde als opzigt hebbende, de tweede door 
het zamenbrengen cn uitwerken op verklein
de schaal, van al de voren vernielde figuur tec-
keningen; zijnde ook de perspectivische be
werking door hem ontwikkeld geworden. 

• 
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O L I E - M A S T I K. 

(Medegedeeld door J . J . PENN, Architect te Rotterdam.) 

Deze voortreffelijke mastik is door deszclfs 
buitengewone broosheid, minder geschikt tot 
het afdekken van bewegelijke deelen eens 
panda, dan wel tot het beleggen van metsel
werk , terrassen, balkons, vloeren , steenen 
trappen enz. Ter vrijwaring tegen het indrin
gen van het vocht op borstweringen , attika's 
enz. dat anders niet duurzaam , dan met metaal, 
tc doen is, geeft dc mastik het beste middel aan 
de hand; dezelve verbindt zich even goed met 
gebakken, als met harden steen, zelfs met 
gesmeed cn gegoten ijzer, zink cn andere me
talen , hout cru.; men zou dit materiaal ook 
kunnen gebruiken tot het waterdigt maken 
va:i metselwerk. 

Door dc bijzondere eigenschappen zou de
zelve in het dagelijksche leven , meer in gebruik 
kunnen komen, indien niet dc hooge prijs 
hierin eenigzins hinderlijk ware. 

De zamenstelling is zeer eenvoudig, en be
slaat uit fijn wit duinzand, krijt, goudglid, 
en gekookte lijnolie. In plaats van zand, kan 
men van ieder ander dood ligchaain gebruik 
maken; men zoude fijngestampt Engelsch aar
dewerk, porcclcin enz. kunnen gebruiken, 
waartloor men cene witte, in plaats van gele 
kleur zou verkrijgen. Hierbij dient echter op
gemerkt te worden, dat, hoe minder het por
selein enz. verglaasd is, des tc inniger het 
onderling verband wordt. 

Na vele proeven is de beste vei houding ge
bleken te zijn: 

6 Ned. Pond. wit duinzand, 
2 » » krijt, 
1,5. y> Oncc goudglid, 
5 » » gekookte lijnolie. 

Opmerkelijk is het, dat men des winters 
minder olie dan des zomers noodig heeft, dit 
verschil kan tot 10°/0 loopen. 

Hoe fijner en droogcr de genoemde ingic-
diëntcn onder elkander gezift worden, des te 
beter wordt de mastik. 

Dc ondervinding heeft geleerd (*), dat het 
niet raadzaam is, cene grootere hoeveelheid, 
dan ongeveer 10 Ncd. pond, in eens. 
met olie aan te mengen, dc groote massa van 
goudglid maakt, dat het mengsel geen schoft
tijd kan overstaan, cn als onbruikbaar zou 
moeten weggeworpen worden. 

Na verloop van twcemaal24 uren is hetzelve 
z i j hard, dat men daarop zonder gevaar kan 
treden , na geheele uitdrooging is het steen
hard cn scheurt niet. 

De verwelkte cuhiekpalm weegt ongeveer 
2,1 Ncd. pond met inbegrip van afval en 
verlies, waarmede men gemiddeld voor de 

(») Bij de navolgende panden heeft men deze soort 
van mastik gebezigd, als: Het nieuwe Ziekenhuis, 
het nieuwe Armenhuis, het Broggehuisje aan de groote 
draaibrug, het Commiezenhuisje inde boompjes, allen le 
Rotterdam, en bij het Gymnasium te Hamburg, alwaar 
de trappen er mede belegd zijn ; zij zijn reeds eenen gmu-
men tijd in gebruik en men kan er nog niet de minste 
slijlaadje aan bemerken. 
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zwaarste laag (10 str.) 10 vierkante palmen, 
cn voor dc dunste laag (2 str.) 50 vierkante 
palmen afdekken kan. 

Wat de helling van het tc dekken vlak 
aangaat, deze kan, om zoo tc zeggen, wil
lekeurig zijn ; de geringste afwatering is , door 
dc gelijkheid der gladgemaakte mastik-laag, 
voldoende, cn loswecken is door dc verstee-
ning onmogelijk. Het is door de duurte van 
den mastik, natuurlijk inliet belang van hem, 
die bouwt, noodig , om in ieder geval het mini
mum voor dc schuinte aan tc nemen; komen 
cr echter omstandigheden voor, waardoor 
men genoodzaakt wordt cene steile afwatering 
tc maken, zoo is men daarin door dc droogc mas
sa niet, even als bij den asphalt, bemoeijclijkt. 

Dc onderlaag voor dezen mastik kan van 
metselsteen, plavuizen, beton, enz. vervaar
digd worden; zij moet echter onbewegelijk vast
liggen , aangezien bij dc minste verzakking 
door dc broosheid der specie cn de geringe dik
te der deklaag, zeer gemakkelijk scheuren 
ontstaan. Van welk materiaal dc onderlaag 
ook gemaakt moge worden, volkomen uitge
droogd moet zij zijn, alvorens incn tot het 
afdekken kan overgaan, omdat geen water 
zich met olie vereenigd , en daardoor cene vas
te verbinding tusschen onder- cn deklaag on
mogelijk gemaakt wordt. Dit vcreischte ver
oorzaakt bij het gebruik van den mastik voor 
groote vlakken, die aan wcér cn wind zijn 
blootgesteld, ecnige mocijclijkhcden, dewijl na 
elke vlaag regen telken male zoo lang moet 
worden gewacht, tot liet minste vocht verdwe
nen is. Voor kleine vlakken, als afwaterin
gen van lijstwerk, van borstweringen, enz. 
kan inen zich des noods met eene dunne ijze
ren plaat met vuur, behelpen, om zoo doende 
de onderlaag tc doen opdrongen. 

D. I. 

Het te beleggen vlak moet, vóór dat cr 
dc mastik opgebragt wordt, van stof cn ver
dere onreinheid behoorlijk gezuiverd , cn , al 
naar gelang deze onderlaag van zachtere of 
hardere hoedanigheid is, met eene meerdere 
of mindere hoeveelheid gekookte olie bestreken 
worden. 

Op gelijke wijze, als bij het beleggen met 
asphalt, wordt ook deze mastikspecie tusschen 
twee, inet water bevochtigde, strijkbouten op
gebragt, die de dikte der mastiklagcn heb
ben ; dan zoo veel mogelijk gelijkmatig er tus
schen verspreid, om met eenen houten hamer 
vastgeklopt tc worden; is dit vastkloppcn ge
daan, dan necint men eene zware eikenhou
ten rij en strijkt er alle boven de strijkbouten 
gelegene specie mede weg. Dit wegstrijken 
geschiedt bij wijze van vijlen en maakt dus de 
oppervlakte eenigzins ruw; ten einde alles 
behoorlijk glad te krijgen schuurt inen het 
belegen gedeelte met een raapbordje van hard 
hout, cn polijst verder met ccn truweel, tot 
dat men dc verlangde gelijkheid verkregen 
heeft. 

Bij het schuren moet men er vooral opleltc.i, 
dat zulks niet tc lang op eene cn dezelfde plaats 
geschiede, doordien alsdan de olie naar boven 
getrokken wordt, cn zoo doende, aan dc op
pervlakte, bj het droogen een vel of vlies 
vormt, dat voor het gelijkmatig vcrsteeitcn 
zeer hinderlijk is. Vindt men na eenigc da
gen op enkele plaatsen desniettemin een zoo
danig vel, dan moet het voorzigtig met een 
of ander instrument weggenomen worden; het 
vlak zal hierdoor eenigzins ruw worden , maar 
men mag cr niets aan doen, cn moet den tijd 
afwachten, totdat dc mastik behoorlijk droog 
geworden is, om dan die ruwe plaatsen met 
cene zeer dunne, te niet loopende laag ge-
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lijk tc maken. Tegen zulk een afgemaakt ge-
dccltc wordt nieuwe specie gebragl, cn op 
dezelfde manier daarmede voortgegaan. Daar, 
waar dc nieuwe specie zich met een reeds 
cenigzins gedroogd gedeelte moet verbinden, 
is het noodzakelijk , het laatste met ccn wei
nig warme olie tc besmeren. 

Dient dc mastiklaag slechts om er het re
genwater over tc laten loopen, zoo behoeft 
zij natuurlijk niet zeer zwaar te zijn; 3 a 5 
strepen is voldoende, aangezien er door de 
buitengewone hardheid der massa wel voor 
geen uitslijten te vreczen is. Wordt het af
gedekte vlak daarentegen tot balcou enz. ge
bezigd; of wordt er eene vloer of trap mede 
belegd, zoo moet dc laag van 5 tot 10 stre
pen dik worden, cn in publieke gebouwen, 
waar veel gcloopcn wordt, moet men hier 
zelfs tot 15 strepen toe gaan. 

Door dc oliedeclen, die in dezen mastik 
voorhanden zijn, laat hij zich zeer goed ver
wen. Niettegenstaande dc vcrw zich met den 
mastik innig verbindt, mag men toch ver
onderstellen, dat na jaren, door de inwer
king van wcèr cn wind , cenc vernieuwing 
van de vcrw zal noodig zijn, cn hel schijnt 
dien ten gevolge doelmatiger, de vcrw er 
onmiddclijk door te mengen, om op die wijze 
dat gebrek tc verhelpen. 

Mineraal verwen zijn hiertoe het best ge
schikt , daar zij zeer gemakkelijk droogen; bij 
gebreke vandien, kunnen ook andere vcrwstof-
fen gebruikt worden, onder vooiwaardc even
wel , dat inen er droogsel onder mengt. 

Doordc gele kleur van den mastik kan men 
niet verlangen , dat blaauw geheel zuiver blijft, 
inen zal zich met ccne cenigzins in het groen 
spelende kleur moeten tc vrcdeii stellen; dc an
dere kleuren, die door het cigendommclijkc 

geel der massa bijna niet veranderen, vcr-
tooncn zich meestal in haren vollen glans. 

liet kleuren van den mastik geeft een middel 
aan de hand, om cenc soort van mozaïk, in
legwerk cn andere versierselen tc maken; tc 
dien einde moeten, naar gelang der patronen, 
afzonderlijke mallen, of wil men slechts vlak
ken door banden cn lijnen insluiten, latten 
daartoe vervaardigd worden, die tapsgewijs 
bewerkt zijn. 

Deze worden dan op dc onderlaag gelegd, 
om den grond voor de versiering, hetzij met 
gewonen of gcklcurdcn mastik, op dc vroeger 
beschrevene manier, tc maken. 

Het uitnemen der mallen moet met ccnige 
omzigtighcid geschieden, men houdt namelijk 
met een pleister-truweel, dc kanten cenigzins 
vast, cn ligt daarbij de mal op. Om het vast
kleven der mallen, zooveel mogelijk, tc voor
komen, moeten zij goed gewaterd zijn; mog-
tcn tegen alle voorzigtigheidsmaatregclcn aan, 
de scherpe kanten geleden hebben, zoo kan 
men die , terwijl zij nog zacht zijn, bijwerken. 
Dit gedeelte moet nu blijven liggen, totdat dc 
specie goed hard geworden is. 

Dc ingediepte ornamenten worden later (twee 
a drie dagen) met den anders gcklcurdcn mastik 
op gelijke wijze gevuld. Vindt men na het ver
harden ongelijkheden tusschen den grondende 
ingelegde versierselen , dan worde het gchcclc 
vlak, door middel van cenen steen , met water 
en fijn zand afgeslepen, waardoor dc grenslij
nen dan scherp tegen elkander zullen afste
ken. 

liet opgeven van dc hoeveelheid der be
noodigde vcrwstofTcu voor ccne zekere hoeveel
heid mastik is niet wel mogelijk ; deze hangt 
tc veel van den aard der vcrw zelve, alsmede 
van dc meerdere of mindere geschiktheid des 

werkmans, cn meer andere omstandigheden af; zins aan de tapschc zijde te houden, om het 
daarom is het voor grootc werken raadzaam, lossen der scherpe kanten gemakkelijk te ma-
tclkcnmaal zoo lang proeven te nemen, tot- ken, en daarbij is het goed, dc mal voor het 
dat men dc verlangde kleur heeft gevon- gebruik behoorlijk te bevochtigen. Nadat de 
den. Hierbij moet opgemerkt worden, dat dc mal volgens dc bovenbeschrevene manier 
vcrw vooraf met olie dient aangewreven te is ingcrigt cn voorbereid, kan men tot het 
worden. vervaardigen van deze stukken, dat zeer 

Mogtcn er door het zetten van het metsel- eenvoudig is, overgaan; het zal echter niet 
werk of andere omstandigheden kleine scheu- kwaad zijn, er ccn kort overzigt van te ge
ren, of door het veel bcloopcii uitgesletene ven. 
plaatsen in dc mastiklaag ontstaan, zoo zijn Men vult den vorm ruim halfvol, drukt dc 
deze zonder veel moeite uit den weg te ruimen, specie met de handen goed in alle hoeken 
De scheuren, die echter minder zullen voor- C n gaten, om er dan het restant bij tc doen; 
komen, kan men doormiddel van eenen voeg- de specie dient ten minste twee a drie vingc-
spijker met nieuwe massa volzetten en over ren breed, boven den vorm uit te staan. Hier 
dc uitgesletene plaatsen worden, nadat zij van over legt men een klein, maar zwaar stukje 
alle stof cn verdere onreinheden zijn gezui- h o u t , dat men, gedurende inen er met cenc 
verd, met warme olie bestreken en daarover ijzeren vuist opslaat, van de eene plaats naar 
cenc nieuwe tc niet loopendc laag gelegd, dc andere verschuift. Heeft men overal goed gc-
Dit zijn dc eenige hoofdreparatiën die zich raakt, cn bemerkt men, dat de specie op deze 
hierbij kunnen opdoen. Dat deze niet bij nat wijze niet vaster le krijgen is, dan gaat men er 
weder, maar, nadat dc geheele mastiklaag m e t dc vuist zelf, of anders met eenen zwaren 
droog geworden is , kunnen uitgevoerd wor- houten hamer nog eens overheen; hierna strijkt 
den, spreekt wel van zelf. m e n met cenc rij, dc boven den vorm uitste-

Dc bijzondere eigenschappen van dezen mas- kende specie weg. Om het vervaardigde stuk 
tik maken, dat men zich bij denzelvcn van eiken zonder gevaar uit dc mal te krijgen, is het 
willckeurigcn vorm, ook voor lijstwerk, als goed, dat deze aan de beide lange einden kan 
chambranlcn, cordonlijstcn, of wat het ook worden geopend, dc sluitstukken worden als 
zijn moge, kan bedienen. Tc dien einde bc- dan weggenomen cn de vorm met een plankje 
hoeft men slechts eene houten contrc-mal, omgestulpt; men geeft er met den hamer nog 
hetzij van het gchcclc of een gedeelte des lijst- ccn paar goede slagen op, ligt dc mal voor-
werks, dat men bezigen wil , te laten vervaar- zigtig af en het vervaardigde stuk is klaar, 
digen; dc verhouding der materialen blijft zon- Mogten dc scherpe kanten min of meer gele
der ecnige verandering. Het buitengewoon den hebben, zoo moet men deze, terwijl het 
vast aanstampen, dat men dezen mastik moet stuk nog zacht is, dadelijk herstellen : men 
doen, is oorzaak, dat men deze mal niet te neemt een klein rijtje, houdt het langs de 
zwaar nemen kan; er dient echter bij opge- beschadigde zijde cn drukt dc andere met een 
merkt te worden, dat het zaak is, om alle boctseci stokje of ander instrument zacht ne-
haaksch wijd voorspringende geleden ecuig- der. 
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Na twee of drie dagen zijn de vervaardigde 
stukken reeds te behandelen, daarom dient elk 
op een afzonderlijk plankje , gemakshalve, zoo 
lang tc blijven droogen. 

Voordat men tot het maken van een volgend 
stuk overgaat, moet dc vorm behoorlijk wor
den schoongemaakt, alle scherpe hoeken cn 
kanten dienen zuiver tc zijn, cn ook daarom 
is het goed, dat men den vorm aan dc beide 
lange einden kan openen. Het geringste aan 
bangsel, dat van het vorige stuk inogt blijven 
zitten , kan oorzaak zijn, dat het volgende 
mislukt. 

Even goed als men op deze wijze gebogenc 
geleden kan maken, even gemakkelijk kan men 
ook die geleden met palmetten, cijeren, 
walcrbladcn, arabesken, enz. versieren, wan
neer men slechts zorg draagt, dat deze ver
sierselen lossende vervaardigd zijn. 

Een gedeelte van het versierde lijstwerk 
zoo als men het gebruiken w i l , van hout of klei 
gemaakt, ter lengte van dc versiering, waar
in zij zich herhaalt, is voor model voldoen
de. 

Het maken van cene metalen mal, voor een 
dergelijk versierd lijstwerk, geschiedt best op 
dc volgende manier: 

Men plaatst het houten ornament in een 
waterdigt doosje, dat met houtschrocven is 
ineen gezet, en schroeft den onderkant van 
het ornament op den bodem vast; overigens 
zorgc men, dat het metaalmengsel, waarvan 
dc bestariddcelcn later zullen worden opgege
ven, er, ter breedte van ongeveer 10 strepen, 
kan emheen loopen. Het vcrkicslijkste is, 
cm, op een der langste einden van het doosje 
te gieten eu wel door cene kleine opening, 
waarbij nog een paar gaatjes tot ontwijking der 
lucht dienen tc zijn: 

Wanneer het mengsel gesmolten is, kan het 
cenen gcruimen tijd verkoelen, voor dat het tot 
gieten geschikt is. Zoo men zulks doet, even 
voordat het begint te stollen, is het wel het 
beste. 

Zal dc metalen contremal overal even glad 
zijn, dan dient eene groote hoeveelheid 
metaal, boven het ornament, bij wijze van 
verloren hoofd, gegoten te worden, het
geen later, na dc verkoeling kan worden af
gezaagd ; dit zoogenaamd verloren hoofd is 
noodzakelijk, omdat de mal anders ligt blazig 
wordt. 

Als nu het geheel lang genoeg ter verkoe
ling gestaan heeft, draait incn de houtschroe-
ven los, cn neemt het houten model uit dc 
compositie, werkt er den rond geloopen kant 
af, cn maakt in de plaats daarvan ccn houten 
raampje, dat met pen cn gat in elkander ge
werkt is cn met spijtjes kan worden op
gesloten. 

Om het houten modelstuk niet tc verbran
den of om te zorgen, dat er bij het gieten, 
op welligt nog niet kurk-drooge klei, geene 
blaren ontstaan, is het noodzakelijk, dat men 
van ecu metaal mengsel gebruik maakt, het
welk bij cene zeer lage temperatuur reeds vloei
baar, cn na behoorlijk afgekoeld tc zijn, daar
om toch altoos hard wordt; hiertoe kan het 
volgende, welks smeltpunt bij 95» CELSIUS ligt, 
dienen. 

Bismuth 8 deelen. 
Lood 8 » 
Tin 3 » 

Wanneer men dc prijzen berekent als volgt 
bismuth ƒ 3,— per Ncd. pond, lood/—,25 
tin ƒ —.96, dan kosten dc 19 Ncd. ponden 
/ 28,88. 

Om dezen prijs te verminderen , heeft de heer 

DE VRY alhier cene andere zamcnstelling uit
gedacht, tc weten: 

Bismuth 1 dcclen 
Lood 4 » 
Tin 5 » 

die bij 163" CELSIUS smelt, de 19 Ncd. pond 
kosten f 16,72, en staat dus ongeveer in cene 
verhouding tot dc eerste compositie als 5 : 9. 

Bij het gebruik is gebleken, dat het hou
ten model hierdoor niet gezengd werd. 

Wat de bewerking van deze versieringen 
aangaat, zoo komt zij wederom op die van het 
reeds vroeger beschrevene lijstwerk neder; 
de behandeling is cn blijft dezelfde. Het spreekt 
van zelf, dat met deze soort van mallen zeer 
voorzigtig moet omgegaan worden, aangezien 
men door de geringste beschadiging zou ge
noodzaakt zijn, ze als onbruikbaar tc moe
ten afkeuren. Bij bet lossen uit de mal neemt 
men het houten raampje weg, en de mal met 
den mastik en al in dc hand, men legt cr ccn 
plankje op cn keert haar hiermede snel maar 
voorzigtig oin, daarna ligt men dc mal af cn 
dc bewerking is afgcloopen. 

Soms kan het pas geven, dat mende ornamen
ten op cenen geklcurden grond, of omgekeerd 
gekleurde ornamenten op cenen witten grond 
verlangt, in dit geval bedient men zich van dc 
navolgende compositie. Hierbij moet ook dc 
metalen mal gevernist worden. 

6 once fijn gestampt cn gezift wit glas, 
2 » » » krijt, 

0,5 » blanke olie, (*) 
2,5 » klamci. 

(*) Het bereiden van deze blanke olie geschiedt vol
gens de vriendschappelijke mcdedecling van den heer 
stadsverwersbaas J . C . VA» BOCIIOVE in dezervoege: Men 
lost in 2,5 once regenwater 1 once I; la mei op, voegt bij 
die oplossing 1 once met water fijn gewreven goudglid, 

Men vult eerst dc versieringen, die natuur
lijk ingediept inde mal staan, met cene of an
dere kleur zoo vast mogelijk met dc hand aan, 
cn strijkt den boven den grond staanden mastik 
van deze kleur met een of ander instrument 
behoedzaam weg, zoo dat al de scherpe kan
ten der versierselen goed tc zien zijn, daarna 
veegt inen den vorm behoorlijk zuiver uit, 
maar draagt daarbij zorg, dat men dc reeds 
gevulde deelen niet bcschadigc ; hierop wordt 
nu de andere kleur als grond gebragt, vastgc-
slagcn, afgestreken cn uit den vorm gedaan 
als te voren. 

Het opgeven der kosten voor deze soort van 
stukken is niet best mogelijk, aangezien te
veel omstandigheden hierbij in aanmerking 
moeten genomen worden, als de prijzen der 
verwstoffen, de stof zelve (van dc cene is pro
portioneel meer noodig, dan van dc andere) , 
de hoeveelheid van kleuren, die men bezigen 
wi l , cn naar deze laatste rigt zich ook we
derom het arbeidsloon enz.; dit alles te zamen 
maakt, dat men bij dit soort van werk ge
noodzaakt is, bij iedere verandering telkenmale 
ecnige proefstukken tc laten vervaardigen, 
ten einde daarnaar zijne berekening te maken. 

Het bevestigen tegen het metselwerk, van 
deze dus vervaardigde stukken, geschiedt met 
kalk , zand cn olie ; goed is het, wanneer de 
stukken iets dikker zijn gehouden, dan zij wel 
voor den muur moeten uitstaan, dc achter-

helwelk men te zamen tot kokens toe verhit, om later 
nog met 4,5 once water verdund te worden , roert dit 
alles door 2 Jicd. ponden lijnolie, waarin te voren nog 
1 once goudglid is fijn gewreven, vult hiermede eene 
llesch, die echter groot genoeg moet zijn, om het meng
sel gedurende ecnige dogen telkens goed te kunnen 
schudden, om daarna op eene wanne plaats ter bezin-
king te worden gesteld. 
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kanten kunnen zwaluwstaarlvormig gehouden 
worden, voor zoo ver men ze in den muur 
wil inlaten. 

Ten einde een ieder zoo veel doenlijk in dc 
gelegenheid tc stellen, om zich van dc deugd 
van dezen mastik tc kunnen overtuigen, zijn 
eenige stukken als proef aan heeren Bestuur
ders der Maatschappij: tot bevordering der 
Bouwkunst gezonden. 

Berekening der kosten. 
Het stampen cn ziften van het krijt voor 

grootc vlakken, is natuurlijk met vele moci-
jclijkhcdcn verbonden; men doet derhalve be
ter , van zulks in gemalen toestand aan tc koo-
pen; de prijs , waarvoor het geleverd worden 
kan, is ƒ 1,80 per 100 Ncd. pond. 

Het aanschaffen van wit duinzand kan voor 
sommige plaatsen eenig bezwaar opleveren, 
aangezien het niet overal gevonden wordt, 
dien ten gevolge is hier ccn transport ter wijdte 
van 6 uren aangenomen; het voordccligste ver
voer is meestal tc water. 

Men betaalt voor een schuitje, vrij op het werk, 
dat plusminus 14 cubiekc cl laden kan, ƒ21,—; 
dc cubiekc cl droog zand weegt 1500 Ned. 
pond, bij gevolg kosten 100 Ncd. pondy0,10. 

Het goudglid is, gelijk het in den handel 
voorkomt, tc grof, moet dus gepulveriseerd en 
gezift worden; dc prijs per 100 Ncd. pond is 

ƒ 3 3 , - . 
Wat den prijs van dc lijn-olic aangaat, deze 

kan, als aan tc veel rijzing cn daling onder
hevig, niet met zekerheid opgegeven worden, 
aangezien zij evenzeer voor J 35,— als voor 
ƒ 5 5 , — per Ned. vat verkocht wordt; als mid
delmaat zal f 45,— tot basis worden aange
nomen. 

Hieruit blijkt, dat dc kosten aau materiaal 
voor 1 cubiekc palm ruim ƒ0 ,07 bcloopcn. 

Met 1 cubiekc palm kan men voor de zwaar
ste laag 10 cn voor dc dunste daarentegen 50 
vierkante palmen afdekken. 

Tot het oliën der onderlaag gebruikt men 
voor 4 vierkante Ncd. c l , 1 Ncd. kan olie, bij 
gevolg kost 1 vierkante Ned. cl bedekking 
aan materialen: 

voor 2 strepen dikte 26'/i cent 
» 3 » » 33»/i » 
» 4 » » 41'/i » 
» 5 » » 481,! » 
» 6 » » 55'/i » 
» 7 » » 63s/i » 
» 8 » » 711/* » 
» 9 » » 78'/4 » 
» 10 » » 86'/, » 

Het arbeidsloon kan, daar dc bewerking 
van het materiaal, als het droogen cn zif
ten van het zand, het stampen cn ziften 
van het goudglid, het vermengen met olie, 
het oliën der onderlaag, het vaststainpen, 
kloppen cn gladstrijken der specie nog al veel 
tijd kost, cn het werk van dien aard is , dat 
het door een geschikt werkman verrigt wor
den moet, voor 1 vierkante cl van 10 stre
pen dikte op 30 centen berekend worden. 

Hierbij komt de dikte der laag minder in 
aanmerking; bij 2 a 3 strepen dikte zou men 
altoos nog 25 centen per vierkante cl moeten 
rekenen; komt er nog inlegwerk, als stre
pen , banden of andere versieringen, bij, zoo 
kan voor arbeidsloon nog meer dan het 
dubbele in rekening worden gebragt. 

Voor slijtaadje van gereedschappen, aan
voer van materialen enz., dient men nog 2Vi 
a 5 centen per vierkante cl te rekenen. 

Vergelijkt men dezen prijs met dien van den 
asphalt, zoo komt hij maar ongeveer op dc 
helft tc staan; het beleggen van asphalten 
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vloeren wordt tegenwoordig voor 5 francs 
(/2,36) per vierkante cl aangeboden, men is 
dan echter vcrpligt, dc onderlaag zelf tc laten 
maken, Hierbij komt nog dc onaangename 
donkere (bijna zwarte) kleur van den asphalt, 
terwijl men dezen mastik cenc kleur kan geven, 
die in harmonie met dc gchcclc vestibule, 
hal, trap of waar hij ook mag gebezigd zijn, 
staan kan. 

Wat dc kosten aan materiaal voor het gladde 

cn versierde lijstwerk betreft, deze blijven 
even als te voren, 7'/i ets per cubiekc palm; voor 
arbeidsloon dient men, al naar gelang dc stuk
ken groot en mocijelijk zijn, 3 a 4, ja 5 cents per 
cubiekc palm in rekening tc brengen; hoe meer 
specie voor eenen of anderen vorm, echter al
toos tusschen zekere grenzen blijvende, noo
dig is, des tc minder wordt proportioneel het 
arbeidsloon. 

IETS OVER DE UITVOERING VAN GESCHILDERDE VERSIERINGEN AAN 

GEBOUWEN, ZOO BIJ DE OUDEN ALS TEGENWOORDIG. 

In ccn vorig stuk van dit tijdschrift, 
deelden wij ccnige opmerkingen mede, over het 
aanwenden van kleuren aan het uitwendige 
der Grieksche Tempels: thans willen wij dc wij
ze, waarop eene dergelijke versiering plaatshad, 
alsook de aanwending van schilderwerk, ter 
dccorcring van het inwendige van gebouwen, 
zoo als dit bij dc ouden in gebruik was, cn 
ook thans wederom in praktijk wordt gebragt, 
cenigzins in bijzonderheden nagaan. 

Van echt Grieksche woonhuizen zijn gcenc 
sporen tot op onzen tijd overgebleven; alleen 
ccnige vrij duistere plaatsen van sommige oude 
schrijvers doen vermoeden, dat dc Grieken 
inwendig hunne woonhuizen met schilderwerk 
versierden, althans dat dit bij sommige aan
zienlijken plaats had. 

Ook bij de Romeinen was dit zeer veel in 
gebruik ; in de zestiende eeuw werden dc zooge

noemde termen van TITUS tc Rome ontgraven 
cn toegankelijk gemaakt, cn in dezen vond men 
het eerste voorbeeld van antieke muur-bc-
schildcring in een zamenhangend geheel, ter
wijl inen tot dusverre slechts enkele fragmen
ten van antiek schilderwerk kende. Dergelijke 
versieringen werden aanvankelijk groltesken 
genoemd naar dc plaatsen, waar zij het eerst 
ontdekt waren cn die onder den grond lagen, 
cenc soort van grotten vormende; meer algemeen 
noemt men ze arabesken, een naam, waarvan 
dc oorsprong niet met zekerheid kan opge
geven worden. RAFACL was de eerste, welke 
in de loggia van het Vatikaan deze wijze van 
versiering nabootste. 

In het begin der zeventiende eeuw werd te/jo-
me ccn ander met schilderwerk versierde muur 
ontdekt cn ontgraven; dit schilderstuk is na
derhand onder den naam van de bruiloft van A L -
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DOEI; A N D I M beroemd geworden, en bevindt zich 
tegenwoordig in het museum van het Vatikaan. 

Dc ontdekking der in het 79ste jaar na Cr. 
onder de asch en lava van den Vesuvius bc-
dolvene steden Pompcji en Herculanum, in 
het midden der achttiende eeuw, en voor 
al dc menigvuldige ontgravingen in dc thans 
loopende eeuw te Pompcji, hebben ons 
echter eerst regt in staat gesteld, de huis-
sclijke inrigtingen niet alleen, maar ook bij
zonder de wijze van versiering van het in
wendige der gebouwen, door bccldhouw-werk, 
mozaïk cn schilderwerk meer bepaald te lee
ren kennen. De vruchten dezer nasporingen 
zijn voor ccn groot gedeelte in het Museum 
Borbonicum te Napels bijeenverzameld, en 
vermoedelijk ligt er nog veel merkwaardigs 
bedolven; althans nog in 1831 is cr een groot 
mozaïk ontgraven, hetwelk eenen veldslag voor
stelt cn alles overtreft, wat tot dusverre in 
dat vak van dc ouden bekend was; men vindt 
er onder anderen cene gekleurde afbeelding 
van in het groote werk van MAZOIS (vervolgd 
door GATJ) , getiteld: Les ruines dc Pompei. 
Parijs 1812—1838. 

Zijn de ontgraven schilderwerken niet alle 
meesterstukken van den eersten rans, hetgeen 
men in cene weinig bcteckcncndc Provincie
stad zooals Pompcji was, dan ook niet wel 
kan verwachten , zoo geven dezelve toch den 
maatstaf tot meer volkomenc stukken, en kan 
men er uit afleiden, dat dc schilderkunst bij 
de ouden reeds eenen vrij hoogen graad van 
volkomenheid had bereikt. Dc menigte cn 
algemeene verbreiding van schilderwerken, 
strekken, onafhankelijk van hunne meerdere 
of mindere voortreffelijkheid, tevens tot een 
duidelijk bewijs, hoe innig de beeldende kun
sten bij dc ouden met het gewone leven ver

bonden waren ; immers ook zelfs de kleinste 
woning tc Pompeji vindt men niet ontbloot 
van versieringen. 

De hier bedoelde geschilderde versieringen 
zijn verschillend van aard en waarde. Meestal 
zijn dc wanden van een vertrek in drie hori
zontale afdeelingcn verdeeld. Dc onderste is 
als het ware de socle, en doorgaans de don
kerste in kleur, dikwerf geheel zwart. De 
middelste afdceling is de grootste, ongeveer 
J/3 van de geheele hoogte , en vertoont altijd 
levendige kleuren, zoo als geel, rood, blaauw 
en groen. Het bovenste gedeelte, dat even
wel soms met de zoo even bedoelde afdceling 
één geheel uitmaakt, heeft de lichtste kleur 
en is dikwerf geheel wit. 

Deze afdeelingcn, cn vooral dc middelste 
zijn door enkele lijnen of door candclabrcs, 
door arabesken, door perspectivische voorstel
lingen van gebouwen in cenen geheel bijzonde
ren , van den gewonen tempelvorm afwijken-
den, stijl afgedeeld cn versierd. Hierdoor 
ontstaan verschillende vakken, die bij afwis
seling meer cn minder versierd zijn; de laatst
bedoelde zijn met platte tinten gekleurd, en
kel met eenvoudige versierselen en arabesken 
begrensd , of cr zijn ook nog enkele zweven
de figuren of kleine tafcreclcn in aangebragt. 
A l deze verschillende figuren en versierselen 
zijn zeer los en sierlijk van teckening, inet 
cene zeer aangename afwisseling van kleuren, 
cn toch zoo, dat alles een harmonisch geheel 
uitmaakt, in volkomenc overeenstemming inet 
den aard van het vertrek of het gebouw. Dit 
schilderwerk onderscheidt zich ook iu dit op
zigt allergunstigst van het gebruik, hetwelk 
men thans zoo dikwerf ten onregte van enke
le schilderstukken of van eigenlijk gezegde 
schilderijen maakt, ter versiering van ver-

239 

trekken, die soms overigens in het geheel bijzonderheden heeft nagegaan en beschreven 
niet voor cene dergelijke decoratie geschikt in het vroeger (zie ons vorige stuk) aangc-
of bestemd zijn. haalde werk Ueber die Malerei der Allen, is 

Een eigenaardig kenmerk van dit schilder- van gevoelen, dat al het bedoelde schilder
werk, en waarin het zich bijzonder van vele werk van Pompeji en Herculanum al fresco, 
moderne navolgingen van dergelijke versicrin- dat is in natten kalken met verwen, vermengd 
gen onderscheidt, is het min of meer glaiisrij- met kalk, is uitgevoerd, waarvoor bjzonder 
kc cn soms, als het ware, doorschijnende van de omstandigheid schijnt tc pleiten, dat men 
dc grondkleur der verschillende vakken, wel- b:j alle tot dusverre onderzochte schildcrwer-
ker oppervlak zoo glad is als gepolijst marmer, ken geen spoor heeft gevonden van cene vette 
De lijnen, versierselen en tafercclen, op dezen stof als bindmiddel voor de verwen; overal, 
glansrijken grond, zijn daarentegen mat en zon- zelfs op de oppervlakte van het donkerste zwart, 
der glans, waardoor men ze altijd goed kan veroorzaakt een drupje verdund zwavelzuur 
zien, hoe het licht er ook op vallen moge. opbruising, zoodat de kleurlaag zelve koolzuren 
Dc kleuren zijn noch verbleekt, noch verdon- kalk bevat. 

kerd door den tijd, althans moet men dit af- KLENZE , die almede de bedoelde schilder-
leiden uit de volkomenc harmonie van het ge- werken naauwkcurig schijnt bezien cn onder
bed, zocht tc hebben, is van gevoelen, dat het 

De muren zijn , alvorens beschilderd te wor- bovenstaande niet op alle schilderstukken moet 
den, bekleed met cene soort van stuc , dat worden toegepast, cn dat cr verscheidene zijn, 
in verschillende dunne lagen tot eene geza- die op cene andere wijze zijn daargesteld, 
mciilijko dikte van 2 tot 5 oude duimen wordt cn wel vermoedelijk met verwen, waarbij was 
aangebragt, en zeer hard is, terwijl men daar- als bindmiddel werd aangewend, cn die na-
cubovcn bij dc meeste schilderwerken noch dei hand werden ingebrand, hetgeen men dc 
met vette of aethcrischc oliën, noch met zeep, enkaustische manier noemt, althans het is ze-
alcohol of water de kleuren kan wegnemen, kcr, dat deze methode van schilderen veel 
Deze versieringen bezitten alzoo dc zeer goede bij de ouden in gebruik was, cn ook bepaalde-
eigenschap, om gemakkelijk cu zonder nadeel lijk werd aangewend bij dc geschilderde ver
van stof cn andere onreinheid tc kunnen sicringen, aan het uitwendige der Grieksche 
worden gezuiverd; derzelver duurzaamheid is tempels. 

genoegzaam bewezen door cenen nagenoeg Behalve deze twee manieren van schildc-
twecduizend-jarigen ouderdom. ren, kenden dc ouden ook het schilderen met 

Het is dus ligtelijk tc begrijpen, dat men watervcrw, waaraan men door bijvoeging van 
ijverige nasporingen cn proeven heeft in het lijm of gom dc noodige vastheid gaf; deze 
werk gesteld, om dc wijze, hoedanig vooreerst manier noemen dc Duitsche schrijvers Tcmpe-
de bepleistering der muren cn verder het ra-Malerei. 
schilderwerk plaats had, tc leeren kennen cn Wij zullen hier dc verschillende gronden 
uitvoeren. niet opgeven, welke er voor en tegen het gc-

WIEGMANN , die deze zaak in al derzelver voelen, iu hoeverre de tc Pompeji cn Her-
li. I. 32 
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culanmn gevondene schilderwerken fresco's 
zijn, worden aangevoerd, hetgeen ons veel 
uitvoeriger zou doen worden , dan voor ons doel 
noodig is; in het werk van WIEGMANN , en iu 
dc ook reeds in het vorige stuk aange
haalde AphorislisckcBctnerkungcn van kLENZE, 
kan men ccn cn ander breedvoerig uiteen ge
zet vinden. 

Het zal vermoedelijk doelmatig zijn in ecnige 
bijzonderheden tc treden, nopens dc wijze 
van uitvoering van het schilderwerk , zoo wel 
al fresco , als enkaustisch. 

Het schilderen al fresco. Het schilderen al 
fresco kan (zie KLENZE'S Aph. Bemerkungen, 
pag. 510) op drie verschillende wijzen geschie
den. 

Dc eerste is die, waarbij men het geheele 
oppervlak van het tafereel of van den wand, 
dien men beschilderen wi l , met eene en 
dezelfde specie bedekt, en op deze laag, 
terwijl zij nog vochtig is, dc versieringen 
enz. schildert; dit is dc manier, volgens 
welke men dc levendigste kleuren behoudt, 
doch die bij groote tafercclcu moeijclijk is uit 
tc voeren. 

Bij de tweede manier wordt het oppervlak 
eveneens geheel bepleisterd, doch men laat 
dc bcklccding droogen. Voor het schilderen 
wordt dan van het geheele vlak , telkens slechts 
dat gedeelte met kalkwatcr vochtig gemaakt, 
hetgeen dc schilder iu ééncn dag denkt tc vol-
tooijen; deze wijze van werken is, wat de 
Italianen al fresco schilderen noemen. Zij 
geeft niet zulk duurzaam werk cn dc kleuren 
blijven minder helder, dan volgens dc eerste 
manier. 

De derde manier eindelijk, welke men iu 
Italic, ter onderscheiding van dc vorige, al 
bnon fresco noemt, bestaat hierin, dat men 

dc laatste dunne laag slechts over zoodanige 
uitgestrektheid telkens aanbrengt op dc reeds 
gedroogde voorgaande laag, als in ééncn dag 
kan beschilderd worden. Hieraan wordt dan 
den volgenden dag een nieuw gedeelte stuc 
zorgvuldig aangesloten cn almede beschilderd, 
cn zoo verder; dc naden of aangrenzingen der 
opvolgende stukken blijven daarbij echter 
steeds zigtbaar, hetgeen dikwerf ccn onaan
genaam effect maakt. 

Dc eerste der di ie behandelingen is dus, wat 
het resultaat betreft, de beste , cn schijnt ook bij 
dc ouden het meest in gebruik lc zijn geweest, 
althans voor dc enkel gekleurde of slechts 
met eenvoudige versierselen beschilderde wan
den. 

Dc wijze, hoe inen nu eerst met de bepleis
tering cn vervolgens met het schilderen mogt 
te werk gaan, wordt door WIEGMANN uitvoerig 
medegedeeld, deels naar aanleiding van het
geen ViTlumus , in het 7de bock van zijn werk 
over de Bouwkunst, daarvan vermeldt, en ver
der volgens eigen onderzoek cn ervaring. 

Eerst wordt de muur met gewonen kalkmor-
tcl beraapt; alvorens deze bcraping geheel 
droog is (naar omstandigheden, na twee of 
vier dagen), brengc men daarop cenc tweede 
laag, bereid met fijner zand, en make derzel
ver oppervlak zorgvuldig effen cn glad. Ver
volgens brengc inen ccne derde of des noods 
eene vierde laag aan, telkens zorgende, dat de 
reeds aangebragte laag nog niet geheel droog 
zij, wanneer men cr ccne nieuwe op brengt. 
Bij drie of vier lagen is eene dikte van 3/t ouden 
duim genoegzaam voor ieder derzelve. Brengt 
men slechts twee lagen aan, dan dienen zij 
ieder niet minder dan 1 oude duim dik tc zijn. 
Het beste is, om vele cn slechts dunne lagen 
aan te brengen cn vooral den mortel niet te 
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vet temaken, hetgeen, naar den aard van den 
kalk , door proeven dient bepaald tc worden. 
Alvorens eene nieuwe laag daar tc stellen, make 
men dc vorige met water vochtig en ga cr ecus 
over heen niet het strijkbord of met ecu tru
weel, ten einde de welligt reeds daarop aan
wezige kristalachtige kalkhcid weg te nemen 
cn alzoo dc vochtdeelcn beter tc doen indrin
gen. 

Nadat dc laatste laag kalkmorlcl gelegd cn 
genoegzaam hard geworden is, brengc inen 
het fijnere stuc aau, dat uit kalken ineen vij
zel fijn gestampt cn behoorlijk gezift poeder van 
kalkspath, of van wit marmer bereid wordt. 
Van dit stuc dient men, naarmate dc arbeid 
zuiver moet worden, twee of drie lagen op 
de boven beschrevene wijze aan tc brengen, 
telkens de nieuwe laag cenigzins minder dik 
cn fijner van korrel makende, dan de reeds 
geplaatste, waartoe men het poeder door ver
schillende zeven moet laten gaan. 

Dc quantitative verhouding van den bijslag 
(het marmer-poeder) tot den kalk, dient door 
proeven te worden bepaald; dc massa moet 
niet tc vet wezen, cn niet aan het truweel 
blij ven hangen. Dc ouden schijnen dc specie 
bij de bereiding met houten stampers "sterk 
door elkander gewerkt te hebben; het gebruik 
van regenwater wordt bijzonder daarbij aan
bevolen. 

Iedere laag stuc, waarvan de grofste onge
veer i/, oude duim, de 2c en 3c »/i tot i/,a oude 
duim dik behoort te zijn, wordt, zoodia het 
derzelver zaïncnliang veroorlooft, in alle rigtin-
gen met buigzame stokken stcik geslagen, waar
door dc specie vaster in elkander wordt ge
drongen; zoo zijn de lagen van het oude stuc 
tot een volkomen samenhangend geheel vcr-
ccnigd, cn bijna niet tc scheiden. 

Is men daarmede tot dc laatste laag gereed, 
zoo make men derzelver oppervlak glad met 
eenen gladden steen, dien men door middel van 
ccn daaraan bevestigd handvatselin eene cirkel
vormige rigting langs hetzelve beweegt, tel
kens denzelvcn met regenwater bevochtigende; 
zijn alle kleine gaatjes cn oneffenheden daar
mede gelijk gemaakt, en heeft het oppervlak 
het aanzien van eenen matten spiegel, zoo is het 
gereed, als do wand wit moet blijven; in bet 
tegengestelde geval brengt men cr , zonder tijd 
tc verliezen , terstond met cenen kwast of een 
penseelde kleur op, cn gaat tevens voort, deze 
kleur met den bovenbedoelden steen in den 
grond in tc wrijven en glad tc maken. Bij 
dit een en ander behoort echter ccne zekere 
oefening, om tot een cenigzins goed resultaat 
te komen. 

Dc kalk, van welken men zich bedient, moet 
vooral goed gaar gebrand en gebluscht zijn; 
dc Romeinen lieten den kalk gewoonlijk gedu
rende verscheiden jaren ingekuild liggen. 

Hoe langzamer dc opdrooging der verschil
lende lagen geschiedt, des tc beter voor de 
hardheid cn duurzaamheid; men inoct dezen 
arbeid dus zoo min mogelijk in het wanne 
jaargetijde uitvoeren. Daarom moet dc geza
menlijke dikte der bepleistering niet te ge
ring, althans niet irindcr dan 6 a 7 Ncd. dui
men zijn (bij dc Romeinen was ze dikwerf 11 
a 13 Ncd. duimen dik); dc nieuwere bepleis
teringen zijn meestal te dun, cn droogen daas-
door tc schielijk, waardoor de scheikundige 
werking bij het verharden, waartoe water 
noodig is, belemmerd wordt. Eene voortdu
rende vochtigheid is echter hoogst nadeelig; 
staan dc muren, waarop stuc-bcklecdingen 
worden aangebragt, iu vochligcu grond , dan 
dienen er dus bijzondere voorzorgen tegen het 
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optrekken van de vochtigheid, in liet inwen
dige van den muur, genomen tc worden. 

Wat dc uitvoering van het schilderwerk 
betreft, zoo worden de omtrekken op den nog 
verschen vochtigen grond met eene stompe 
naald geteckend, of van eerst daartoe vervaar
digde schetsen of zoogenoemde Cartons door
getrokken. — De eenvoudige lijnen cn versier
selen worden, zoolang dc grond nog geheel 
versch is, niet tamelijk vloeibare verwen , die 
met water aangemengd zijn , aangebragt. De 
eigenlijke tafcreclcn en figuren worden eerst aan 
gelegd niet ccttc zoogenoemde middeltint, 
waarvoor men in dc verwen kalk mengt; men 
herhaalt dit zoo lang, tot de grond volkomen 
cn gelijkmatig gedekt is, cn schildert dan de 
figuren enz. verder op met verwen zonder kalk. 
Tot het geheele werk behoort zeer veel oefe
ning, cene ligtc cn toch vaste hand, cn cene 
zekere losheid cn spoed in de uitvocii::g. 

Wanneer het stuc bij groote schilderwer
ken reeds eenigzins droog begint te worden, 
dan dient men er eerst eenen behoorlijk gcklcur-
den grond op te leggen , waarvan de vcrw met 
veel kalk cn groene aarde (de beste is die , 
welke uit dc omstreken van Verona komt] is 
aangemengd. Des noods kan men nog den 
tweeden cn derden dag aldus op het stuc schil
deren, evenwel hechten cn blijven dc kleuren 
tcch altijd beter en helderder op het versche 
oppervlak. 

Is het stuc reeds diie of vier dagen oud, zoo 
kan men de alsdan reeds ontstane huid vangc-
krisialiseerden koolzuren kalk Terdry ven, door 
bet oppervlak le bestrijken met verdund zwa
velzuur, daardoor verandert dc dunne laag 
koolzure kalk in eene alle vocht gemakkebjk 
doorlatende laag zwavelzuren kalk. Dit middel 
is evenwel slechts van goede toepassing op dc 

hier bedoelde dikke bepleisteringen, cn zal 
minder nut aanbrengen bij de dunnere lagen 
van bet gewone moderne fresco-schilderwerk. 

Is dc bedoelde huid nog zeer dun cn pas 
ontstaan, dan kan men ze ook met het tru
weel of met cenen gladden steen wcgslijpcn, 
zonder dat het werk daardoor veel nadeel lijdt. 

Later dan vijf dagen nadc vollooijing van de 
bepleistering, kan men evenwel bijna nimmer 
(cn dikwijls al vroeger niet) op het stuc 
met eenig goed gevolg schilderen. Wanneer 
het schilderwerk voltooid is, late men het 
langzaam droogen, bescherine het inmiddels 
voor de zonnestralen en vooral ook voor stof, 
want na eenigc dagen beginnen dc bepleiste
ringen altijd sterk te zwcetcn. 

Wat dc soorten van vcrw bclrcft, welke 
het doelmatigst zijn voor het schilderwerk 
al fresco, cn daartoe door dc ouden gebruikt 
werden, deelt WIEGMAKN verschillende bij
zonderheden mede, waaruit wij het volgende 
oiitlecncn: 

1. Het wit. Loodwit is iu dc frcsco-schil-
derwerken geheel onbruikbaar. DAVY en 
CHAPTAL, die verschillende verwen van ow'e 
schildcnvcrken scheikundig geanalyseerd heb
ben , vonden cr dan ook geen spoor van. Het 
best schijnt, om ouden witten cn fijngewre
ven kalk (kalk-hydraat) tc gebruiken; is het 
stuc nog genoegzaam versch, dan kan men 
ook fijne soorten van krijt gebruiken, zoowel 
zuiver, als met andere kleuren vermengd, cu 
daar, waar het op een glansrijk wit aankomt, 
gebruike men zwavelzure baryt. 

2. Geel. Hiervoor schijnen dc ouden zich zeer 
veel van oker te hebben bediend; soms komt 
er ook een oranjekleurig geel voor, hetwelk ccn 
mengsel is van geel cn rood lood-oxydc (Mas
sicot cn Menie). Ook van het Auripigmcnfum 

(het zoogenoemd orpimenl), zijnde zwavel-ar-
senicum, hebben dc ouden gebruik gemaakt. 

3. Rood. Daartoe gebruikte men roodc aarde, 
verder gebranden oker, vermiljoen en zooge
noemd drakenbloed. Bij het gebruik van ver
miljoen raadt WIEGMANN aan, om nimmer het 
Chinccsch vermiljoen tc gebruiken, maar die 
sooit, welke in Duitschland onder den naam 
van Bergzinnobcr bekend is. 

4. Purper. Op de schilderwerken der ouden 
vindt men veelvuldig cene bijzondere blaauw-
achtig roode kleur, die men algemeen purper 
noemt, cn welke in verschillende tinten voor
komt. Dc zuiverste kleur daarvan vindt men 
slechts bij kleine gedeelten en bij zorgvuldig be
werkte stukken, zoodat dit cene kostbare vcrw 
schijnt geweest tc zijn; het minder heldere pur
per daarentegen vindt mc:t in bijna alle schilder
stukken. Deze gewone purperkleur blijkt, bij 
naauwkcurig onderzoek, een mengsel tc zijn 
van rood ijzcr-oxydc (cn wel van doodekop, 
zijnde sterk gegloeid ijzer-vitriool) cn blaauw , 
met bijvoeging van eenig wit. Bij andere 
stukken heeft DAW bevonden, dat dc purper-
verw bestond uit kiezelaarde , kleiaarde, kool
zuren kalk cn cene schitterende rozenroode 
vcrwstof, welke blijken gaf van tot cene or
ganische slofte behooren; vermoedelijk is de-
zelve van de purperslak afkomstig, althans 
meekrap of cochenille was het niet. De ouden 
noemden deze vcrw Ostrum, cn gebruikten 
ze zelden zuiver, doch meestal met bijvoeging 
ran kiijt; inen noemde de aldus verkregenc 
kleur cn vcrw Purpurissum. Het sap of 
vocht van dc purpcrslak (buccinum capillus) 
is in het dier zelve kleurloos, doch wordt iu 
dc lucht, door verschillende trappen van groen 
gaande, purperrood; men kan daartoe even 
goed meekrap gebruiken. Meestal vergenoegt 

men zich thans bij het frcsco-schildercu, om bet 
purper aan tc duiden, door doodekop of ver
miljoen met blaauw tc vermengen; dit geeft 
evenwel gecne heldere kleur. 

5. Blaauw. Deze kleur is van al de verwen 
het best bij de oude schilderwerken in stand 
gebleven. DAVY vindt, dat deze blaauw e 
vcrw cene soort van glas was, bereid uit soda 
cn gekleurd door koper-oxydc, hetwelk men 
tot poeder fijn schijnt tc hebben gestooten of 
gemalen. Dc ouden schijnen echter ook in
digo en ultramarijn gekend en gebruikt tc 
hebben. DAVY vond in alle ondoorschijnende 
blaauwc verwen koper-oxydc , cn in de door
schijnende kobalt-oxyde. 

Thans gebruikt men het echte zoowel als 
het nagemaakte ultramarijn voor het fresco-
schilderen; het kobalt-oxydc wordt tc ligt 
groen, zoo als uit vele fresco's van dc mid
deleeuwen blijkt; dc hooge prijs van het ul
tramarijn , heeft tot proeven aanleiding gegeven, 
om de bovenbedoelde vcrw van dc ouden we
der tc vinden. DAVY vermeent, dat men een 
zeer daaraan gelijkend glaspoeder verkrijgt, door 
15 gew igtsdcelcn koolzure polasch tc vermen
gen met 2ü dcclen poeder van kiezelaarde cn 
3 deelen kopervijlsel, en dit mengsel gedu
rende twee uren aan cene sterke gloeihitte 
bloot te stellen. 

6. Groen. Deze kleur komt iu zeer vele 
verschillende graden van zuiverheid voor: 
meestal is zij mat cn zeer graauw , soms zee
groen, soms grasgroen. Dc scheikundige on
derzoekingen van DAVY hebben doen zien, dat 
de graauw-groene vcrwstof overeenkomt met 
de tegenwoordige groene aarde van Verona, 
al het andere groen bevat koper als hoofd
bestanddeel; dc levendigste kleur is niets 
anders dan koolzure kopcr-ovydc, cn het zee-
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groen ccn mengsel van dit groen inet het boven
bedoelde blaauw. Ook Spaansch groen (azijn
zure kopcr-oxydc) diende als vcrw stof, volgens 
de bcrigten van VITRÜVIÜS en PEINTUS; men 

heeft het evenwel op oude schilderwerken 
niet wedergevonden. DAVY vermoedt, dat 
het zich wclligt door lengte van tijd van azijn
zuur- in koolzuur-kopcr-oxydc heeft veranderd. 

Hoewel de oude groene verwen zich goed 
gehouden hebben, zoo schijnt evenwel het 
door DAVY aanbcvolenc onoplosbare zoutzure 
koper-oxyde (basisch koper-chloride) dc voor
keur tc verdienen; nog schooner cn duurza
mer kleur levert het groen van SCHEELE , ook 
Zwccdsch groen genoemd, en bestaande uit 
arseniczuur-koper-oxydc. Het gebruik van 
groene aarde van Verona is verder onvermij
delijk voor allerlei middcltintcn. 

7. Zwart. Daartoe schijnen dc ouden ge
woon zwartsel tc hebben gebruikt, hetgeen 
men er ook nog voor aanwendt; het verkics-
lijkst is het gewone uit naaldhout verkregene 
zwartsel, waarbij men ccnige droppels alcohol 
voegt, om het met water te kunnen aanmen
gen. 

8. Bruin. Dit blijkt een mengsel tc zijn van 
oker cn andere aardvcrwen in ruwen toestand 
of wel gebrand, cn vermengd met koolzwart; 
daaronder behooren dc gebrande Terra di 
Sienna cn de JJmber. — Kculschc aarde cn 
Cassels bruin zijn niet bruikbaar; zij verdwij
nen met den tijd geheel, door het daarin voor
handen Mangan-hypcr-oxyde, hetwelk zich ont
bindt. 

Het schilderen met was-verwen. Zoo als 
reeds h iervoren werd vermeld, maakten de 
ouden ook gebruik van de zoogenoemde enkau-
stischc manier van schilderen, met was-ver
wen ; deze kunst was echter verloren gegaan. 

Dc mocijclijkhcid nu om grootc lafcrcclcn al 
fresco te schilderen, gaf aanleiding tot vele 
proeven en onderzoekingen, ten einde de be
doelde kunst, om met was-vcrwen tc schilde
ren, weder tc vinden. MONTABERT, schrijver 
van een werk getiteld: Traité complet dc 
la Peinturc, is dc eerste, die deze metho
de van schilderen behoorlijk heeft toegelicht 
hetgeen ten gevolge heeft gehad, dat er in 
de laatste jaren bij verschillende gebouwen, 
zoo te Parijs als te Munchen cn elders, met 
zeer goed gevolg gebruik van is gemaakt. MOK

TABERT stelt voor, om als bindmiddel voor 
de verwen ccn mengsel te gebruiken van 
zuivere was, met elcmi-harst of met kopal, in 
gezuiverde lavcudclolic of in terpentijnolie 
door dc matige hitte van ccn zandbad opge
lost. Alle deswege genomenc proeven heb
ben bevestigd, dat dit bindmiddel, in volko
men zuiveren toestand aangewend, geheel on
veranderlijk is, cn dat dc tot dc oplossing 
noodige vlugtigc oliën, zonder eenig schade
lijk residu na te laten, verteerd worden. Wat 
het was aan hardheid ontbreekt, wordt ver
goed door dc bijvoeging van cenigen harst, die 
op zich zelven tc hard cn tc broos zou wezen, 
cn als men dc verhoudingen tusschen dc ver
schillende bcstanddcclen met juistheid neemt, 
dan verkrijgt men een allezins voortreffelijk 
en voor het gebruik bij het schilderen ook 
zeer geschikt verbindingsmiddel. 

In de nieuwe kerk van Notre Dame dc 
Lorelle heeft men, tot het daarstcllcn van 
ccnige grootc historiestukken, op dc navol
gende wijze dc enkaustische manier van schil
deren in praktijk gebragt. (*) 

Men verwarmt vaksgewijze den goed gedroog-

(*) AUgein. Bauzcitung, 1837, pag. 259. 

den, met goeden kalkmortcl of ook met gips 
bepleisterden cn zuiver glad bewerkten wand, 
waarop geschilderd moet worden, door mid
del van ccn kolenvuur, geplaatst in eenen ijze
ren haard, welke aan de voorzijde van ccn 
ijzeren traliewerk is voorzien. Deze haard 
moet ongeveer 0,80 Ned. el breed, 0,50 el hoog 
cn 0,15 cl diep en gemakkelijk tc bewegen zijn ; 
daartoe is aan den achterkant ccn handvatscl 
aan denzclvcn bevestigd, ten einde den haard, 
die op dc ccne of andere wijze aan den zol
der wordt opgehangen, gemakkelijk digter bij 
te kunnen brengen cn weder te verwijderen; 
aan dc voorzijde moeten er ccnige vooruitste
kende blokjes zoodanig worden aangebragt, 
dat de haard niet onmiddclijk den wand kan 
aanraken, als wanneer dc mortel, en in het bij
zonder dc gips, door te sterke hitte zou kun
nen beschadigd worden. 

Het verwarmde gedeelte van den muur wordt 
vervolgens met een vernis bestreken, hetwelk 
beslaat uit: 

3 deelcn lavcudclolic, 
3 deelcn oude witte was, 
ongeveer 'j7„ deel clcmi-harst, naarmate van 

de kwaliteit meer of minder, zijnde dc oude 
harst de beste, cn 

eenige druppels was olie. 
Deze stoften worden in ccne pan gesmolten; 

men bewaart het vernis iu luchtdigt gcslotcnc 
vaten , cn neemt cr telkens slechts zoo veel 
van, als oogcnblikkclijk zal gebruikt worden. 

Wanneer dc stuc- of plcistcrbcklccdiug van 
den wand met het was-vernis verzadigd is, 
wordt dezelve andermaal verwarmd , cn met 
ccne tweede laag voorzien , welke uit hetzelf
de vernis bestaat, met bijvoeging van de ccne 
of andere geelachtige vei -wstof, zoodal het op
pervlak daardoor eenen dergelijk geklcurden 

grond vormt, als het geplamuurde doek voor 
gewone schilderijen in olievcrw. 

Is dc vernislaag na ecnige dagen hard ge
worden , dan brengt men daarop de teekening 
der omtrekken over , door het doortrekken van 
dc eerst daarvan vervaardigde schetsen of 
cartons; bragt men dc omtrekken met scherpe 
stiften daarop, dan zouden daardoor ligt kleine 
scheurtjes in het vernis ontstaan, cn het 
schilderwerk op die plaatsen niet goed kun
nen uitgevoerd worden. 

Het schilderen zelf geschiedt op dc gewo
ne wijze: dc verwen worden eerst in water 
fijn gewreven , en daarna , gedroogd zijnde , an
dermaal met het bovenbedoelde vernis aange
wreven ; men make slechts zóó veel verw 
met het vernis gereed, als men in ééncn 
dag denkt tc gebruiken ; moet dc vcrw cenig
zins verdund worden, dan giet men er een 
weinig vernis bij met een druppeltje was-olic. 

liet gebruik van terpentijn-olie is minder 
aan te raden, dan van lavendel-olie, omdat de 
verwen dan wel spoedig opdroogen, doch lang
zamerhand hard worden, en er lang eene sterke 
tcrpcutijnlucht aan het werk blijft. 

Groote warmte is bij dit schilderwerk nut
tig ; des winters dient men dus het lokaal, waar
in geschilderd wordt, noodzakelijk tc verwar
men. 

Deze methode is in dc hoofdzaak daarin on
derscheiden van de eigenlijke enkaustische 
manier, dat dc verwen hier niet door verwar
ming worden ingebrand of liever ingesmolten, 
waardoor de omtrekken ligtelijk cenigzins van 
hunne zuiverheid kunnen verliezen. 

Door middel van een was-vernis kan men 
ook met watervcrw vervaardigde schilder
werken op muren enz. glans en grootere 
duurzaamheid geven : men brengc er namelijk 



246 

dunne laag vernis over heen, cn wrijve deze, 
droog geworden zijnde , met ccn stuk wol of 
zacht linnen op. Tot hetzelfde einde kan men 
zich nog van ccn ander vernis bedienen, dat 
aldus bereid wordt: (*) 

Men nceint een Ned. pond was, smelt dit 
in cene aarden of ijzeren pan, cn giet cr, wan
neer het vloeibaar is, eerst 2 Ned. pond 
zoogenoemde wijnsteen-olie bij, cn vervolgens 
40 of meer bierglazen kokend zuiver water, 
naarmate men het vernis vloeibaar wenscht tc 
hebben. Dit mengsel, koud geworden zijnde, 
wordt met cenen kwast gelijkmatig op het daar
voor bestemde vlak aangebragt, cn wanneer 
het water daaruit verdampt is, met een stuk 
linnen of wol afgewreven. 

Een ander gebruik van het was kan men tot 
het zelfde einde maken, (f) door bij een Ncd. 
pond fijn geschaafde was, 0,10 pond potaseh en 
i/j kan water te voegen, cn het mengsel op 
een niet te sterk vuur, onder voortdurend om
roeren, in eenen grooten ketel te koken; als 
het kookt, giet men cr langzamerhand nog 
ongeveer 3'/i kan kokend water bij, laat het 
geheel nog eens geed doorkoken, cn giet het 
dan over in cene aarden pan. Wat men van 
het mengsel gebruiken wi l , wordt in heet water 
opgelost en, voor zoo veel noodig, daarbij 
eenige vcrw gevoegd. 

Wat het bereiden der verwen voor enkau-
stisch schilderwerk betreft, zoo heeft men bij 
dc werken te Munchcn bevonden, (§) dat, na 
eerst met water de verwen fijngewreven cn 
gedroogd te hebben, het beste is, om ze ver
der te wrijven met ccn mengsel van : 

(*) Allgem. Bauzeitung, 1836, pag. 170. 

(f) Notiz Blatl des Archilccten-vereins zu Berlin, 
1836, pag. 70. 

(5) Allgem. Bauzeitung, 1837, pag. 159. 

8 deelen terpentijn-olie. 
2 deelen Gummi-dammer (ccn harst van den 

Dammara-alba, een in Indië wassenden boom : 
deze harst, eerst sedert 1827 in den handel 
gebragt, komt van Calcutta cn schijnt zeer 
goed voor vernissen (*)) en 1 deel witte was. 

Om dit mengsel te bereiden, worden de 
Gummi-dammer en het was tot kleine stukjes 
geslagen , en in cene nieuwe aarden , goed toe
gedekte, pan of pot op een kolenvuur langzaam 
opgelost. Men kan er ook om dc verwen vet
ter tc maken, ecnige droppels lavendel-olie 
bij doen. 

Met vrucht heeft men zich te Munchcn, tot 
het wrijven der verwen, ook bedient (f) van 
een mengsel, bestaande uit: 

4 deelen terpentijnolie, 
3 » gebleekte was, en 
2 » clemi-harst. 

almede op een kolenvuur langzaam zamengc-
smollcn. Van dit mengsel heeft men zich 
onder anderen , bediend bij het schilderen der 
ornamenten aan den nieuwen voorgevel van 
het post-gebouw tc Munchcn; (§) men heeft 
bevonden, dat eleini-harst duurzamer is, dan 
mastik, cn ook beter dan kopal, dat ligt 
aanleiding geeft tot kleine scheurtjes. Even
wel moet inen ook met den clemi harst voorzig
tig zijn , aangezien men zeer ligt tc veel harst 
neemt, waardoor, bij het gebruik buiten aan-
gebouwen, die sterk aan de zon zijn blootge
steld, ligtebjk cene bruine korst op het opper
vlak van het schilderwerk komt. 

(*) Zie ScnuBAnTi!, Technische Chemie, III, pag 381, 
én liet daar aangehaalde Journal der Chemie und Pky-
sik van ScirwricoER, Band 26, pag. 00. 

(f) Allgem. Bauzeitung, 1836, pag. 408. 
(§) Zie daarvan eene afbeelding op plaat 73, der 

Allgem. Bauzeitung van 1836. 
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In het nieuwe gedeelte van het Koninklijk 
Paleis tc Munchcn is ook zeer in het groot 
eene toepassing van het schilderen met was-
verwen gemaakt; daar heeft men aan de wan
den der verschillende zalen enz. eerst de be
paalde hoofdkleur gegeven door de verw-stof 
te voegen bij de laatste laag van de bepleis
tering , en daarop dan met de. op boven beschre
vene wijze bereide , was-verwen geschilderd. 
Deels heeft men daarna de kleuren ingebrand 

(*) Allgem. Bauzeitung 1839, pag. 11. 

of ingesmolten met eenen dergebjken haard als 
te Parijs gebruikt cn hiervoren vermeld is; 
welken haard men steeds ruim 15 Ncd. duimen 
vair den muur afhield. Bij verschillende schil
derstukken heeft men echter de verwen niet 
ingebrand, doch dezelve met eene dunne laag 
was-vernis gedekt, aangezien men zoo ligt door 
het inbranden bij de minste onvoorzigtighcid 
de kleur en specie van den al-fresco gcklcur-
den grond bederft. 

C. M. STORM VAN 's GRAVESANDE. 

I E T S O V E R E E N E B E D E R F W E R E N D E B E W E R K I N G V A N H E T H O U T . 

Ontleend uit A . R. EMY'S Traité de l'art de la Charpenterie. 

(Medegedeeld door M. J. STUCKI ,* Architect tc Alkmaar.) 

In bet eerste Deel (1837), Hoofdstuk V I van 
gemeld werk, over dc bewaring van het timmer
hout handelende, vindt men onder anderen, dien
aangaande, het volgende : dal dc heer BR6ANT> 

Verificateur der munt (te Parijs?) in 1831, aan de 
Maatschappij tot aanmoediging der nationale nij 
verheid, eenige stukken hout, van verschillende 
afmetingen, had aangeboden, tot aan het hart 
doordrongen met cene compositie, welke het 
hout voor alle bederf bewaart, zonderde aan
gewende middelen bekend te maken ; inen wist 
slechts dat er drie dagen vcreischt werden, 
tot bereiding van het zwaarste hout. (Dc on
dervinding zal leeren , of de uitkomst aan de 
verwachting zal beantwoorden, cn of dc aan
wending van dit middel, het bewerken van het 
bout niet zal bemoeijehjken, of welligt de 

D. I. 

sterkte cn veerkracht van hetzelve er niet 
door verminderen en de zwaarte vermeer
deren zal, cn of dc gedaante cn afmetingen 
van stukken, welke men iu hun geheel be
werkt , daardoor niet lijden of benadeeld wor
den;. 

In dc voorrede van het tweede Deel (1841) 
wordt de behandeling opgegeven, als bestaan
de iu dc doordringing der houtsoorten met eene 
oplossing van zwavelzuur-ijzer (sulphas ferri), 
door middel eener sterke persing, uitgeoefend 
wordende door eene pomp, op dc vloeistof 
welke inet bet stuk hout in een' volkomen ge
sloten, grooten ijzeren cilinder bevat is. Er 
is aan dc bovengenoemde Maatschappij aan
gaande deze bewerkingswijze verslag gedaan 
van de goede uitkomst (resultaten) eener vecl-

33 
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jarige ondervinding. Deze handelwijze is zoo 
vermogend, dat olie- en zelfs harst-achtige vloei-' 
stoffen tot in de végétale cellen indringen. Men 
houdt het voor waarschijnlijk, dat de stok 
incengedrongene dcclen, als kwasten cn het 
hart van sommige boomen, die deze indringing 
niet toelaten, door geencrlei oerzaak aan be
derf onderhevig zijn. 

De belangrijkste voorwaarde , waaraan het 
aldus bereide hout moest beantwoorden, was, 
de geschiktheid te verkrijgen om wederstand 
tc bicden, in geval hetzelfde bout iu deszelfs 
natuurlijken toestand onvoldoende zoude zijn. 
Er is onlangs cene beslissende ptocf genomen, 
cn dc uitkomst heeft het stipt bewaarheid. 
Dennen planken van ö Ncd. duim dikte, door 
liet middel van den heer BROANT, inet lijnolie 
verzadigd, zijn, benevens onbereide planken, 
van hetzelfde hout, in 1834, onder gelijke om
standigheden, aan hetzelfde werk, gelijktijdig 
gebezigd tot bovendek aan de brug Louis-Phi
lippe te Parijs; na verloop van zes jaren be
speurde incn , dat bet gedeelte, inet gewoon 
hout bewerkt, zoodanig vergaan was, dat het 
vernieuwd moest worden, daarentegen waren 
dc andere planken zoo hard, helder van klank 
cn wel bewaard geb leven , dat zij in denzclf
dcn toestand schenen , als toen men dezelve ge
legd had. 

Eene belangrijke ontdekking tot bewaring 
van bet hout (onlangs gedaan) is dc doordrin
ging (impregnation) «Ier boomen op den stam, 
of terwijl zij nog eenigc levenskracht bezitten. 

Den 20 November 1840 is door eene com
missie, bestaande uit dc hecren: ARAGO , DE 
M l R B E L , Po>CELET, GASIBEY , AuilOVIN , BoUS-

SINGAULT , en den heer DUMAS, rapporteur, 
welke in last had, deze zaak te onderzoeken, 
aan de Akadcmie van Wetenschappen rappoit 

uitgebragt, waaruit blijkt, dal de heer (lcdoc-
tcur) BOUCHERIE van Bordeaux, zich voorge
steld heeft, het hout veel duurzamer te maken, 
dan in den natuurlijken (gewonen) toestand, 
het deszelfs veerkracht te doen behouden, het 
te vrijwaren van werking, ontstaande door dc 
afwisselingen van droogte cn vochtigheid, des
zclfs brandbaarheid tc verminderen, deszclfs 
taai- cn hardheid tc vermeerderen, cn ten 
laatste aan hetzelve verschillende duurzame 
geuren (odeurs) mede te dcclen. 

Aan al deze vcrcischtcn is door eenvoudige, 
min kostbare, cn nagenoeg nieuwe middelen 
voldaan geworden, door zelfstandigheden van 
geringen prijs. ' 

Om in cenen geheelen boom de duurzaamrna-
kende zelfstandigheden (hetzij klcurgevende of 
welriekende) te doen indringen , heeft de heer 
BOUCHERIE tot gecne gecompliceerde of kostba
re mechanische middelen zijne tocvlugt ge
nomen, de opvoerende (végótalc) groeikracht 
zelve is voldoende, om de vochten, wel
ke men wil inleiden, van het ondereind des 
stams tot den top te brengen, mits zekere gren
zen van concentratie (verdikking) niet tc bo
ven gaande , zoodat, wanneer men cenen boom 
in volle sap velt, cn met het ondereinde plaatst 
iu eene kuip, welke het vocht bevat, dat men 
wil doen opvoeren, hetzelve binnen weinige 
dagen tot aan dc bladeren zal opklimmen; 
geheel het plantaardig weefsel zal er mede 
gevuld worden, behalve het hart, hetwelk 
bij harde houtsoorten cn veeljarige stammen 
de indringing niet toelaat. 

Het is niet noodzakelijk , dat de boom alle 
takken en bladeren behoudt; een bos bladeren 
aan den kruin is genoegzaam om dc opzui
ging tc bewerkstelligen. 

Ook kan men in het benedeneinde van den 
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boom cene opening aanbrengen, of wel cene 
zaagsnede rondom deszclfs voet, om cene spoe
dige en geheele opslorping (inzuiging) te doen 
plaats hebben; brengende daartoe het ingesne-
dene gedeelte, met dc vloeistof in aanraking. 

Het is zelfs onnoodig, dat de boom overeind 
sta, men kan hem vellen, cn na de overtol
lige takken er afgesnoeid tc hebben, het on
dereinde in aanraking met het vocht brengen, 
als wanneer het evenzeer in deszelfs deelen 
zal indringen. 

Mogt het den heer BOUCHERIE gelukken, 
op eene eenvoudige en uitvoerbare wjjze, 
het groote doel, dat hij zich aanvankelijk 
voorgesteld had, te bereiken; niet minder 
heeft hij zijne scherpzinnigheid beloond , in de 
keuze der zelfstandigheden, welke hij cr toe 
aangewend heeft. 

Om dc duurzaamheid en hardheid des bouts 
te vermeerderen, en het bederf (carie sêche 
et humide) tc keer tc gaan , doet de Heer B.brau-
dig hout-zuur-ijzcr (pyrolignile dc fcr) in de po
riën dringen. Deze zelfstandigheid is juist ge
kozen, omdat zij het voortbrengsel is van het 
brandig boutzuur , ofhoutazijn (acide pyrohg-
neur), dat verkregen wordt bij de vei vaardi
ging dei houtskolen inde bosschen, cn het ge
makkelijkste is, om in staat van brandig hout-
zuur-ijzcr tc doen overgaan, door het zelfs koud 
met eenig ijzer in aanraking te brengen. Deze 
vloeistof bevat veel kreosoot, hetwelk de eigen
schap bezit,het hout hard te maken, cn voorver
rotting te bewaren; ccn zeel belangrijk resultaat 
voor het bouwwezen. Uit openbare proeven, ge
daan in dc heigronden van Bordeaux, is ge
bleken, dat houten hoepcis (desccrcles cnbois) 
die door het middel van den heer B. bereid 
waren, niets geleden hadden, terwijl daaren
tegen origcpreparccrde houten hoepels, bij dc 

minste poging, door verrotting braken (uit 
elkander vielen), hoewel tegelijk en onder de
zelfde omstandigheden beproefd. 

Het aanwenden van ccuc chloor-aardc, 
(chlorurc Ier reuse) is een zeer goedkoop middel, 
om de door vocht ontstaande veranderingen 
(hygromótrische) (dc werking van het hout) tc 
keer tc gaan , waarbij het hout deszclfs buig
zaamheid blijft behouden. De heer B. heeft 
zich niet vergenoegd met de chloor-kalk (chlo
rurc de calcium), bij heeft bevonden, dat het 
water der ziltige moerassen, tot hetzelfde einde 
aangewend, mede dc vercischte hoedanighe
den bezat. 

Houtsoorten met zoutachtige oplossingen 
toebereid wordende, behouden derzelver buig
zaamheid. In dunne bladen, kau het vrij sterk 
her- cn derwaarts gebogen worden , zonder tc 
scheuren, daarbij brandt het zeer moeijelijk. 
Dc heer BOUCHERIE kleurt bet hout, door zijne 
bewerking, in verschillende nuances; brandig 
hout-zuur-ijzcr of azijnzuur-ijzcr geeft eene 
bruine tint, welke zich met de natuurlijke 
houtk'cur, der sterk incengedrongene dcclen, 
die niet geheel doordrongen zijn, zeer goed 
verbindt. Na dc aanwending van het bran
dig hout-zuur-ijzcr (pyrolignitc), de opslorping 
van cene looistof latende volgen, brengt men 
in de massaas hout het inktzwart voort; 
bezigt men daarentegen pruisisch-zure pot-
asch (Prussias potassae), dan wordt het hout 
blaauw geaderd; cn achtervolgcns loodsui
ker (Acetas plumbi), cn Chroomzure-potasch 
(Chromus potassae) gebruikende, ontstaan er 
gele tinten; doch wanneer men deze verschil
lende zelfstandigheden gelijktijdig aanwendt, 
brengt men in het hout de meest verschillende 
aders voort. 

Wij zullen de wijze, om het hout wclric-
33* 
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kcnd tc maken, met stilzwijgen voorbijgaan, 
aangezien wij, over de kleuring sprekende, 
reeds ons doel overschreden hebben, daar dit 
de toepassing is, welke van deze uitvinding voor 
het bouwwezen kan gemaakt worden. 

De heer MILET D'AUBENTON , geëmploijecrde 
bij den waterstaat en de bosschen, (employé 
des eaux et fórcts) heeft meermalen den voor
rang van deze uitvinding betwist; de Akade-
mie heeft dezelve aan den heer BOUCHEJUE 

toegekend, die, bij ordonnantie van den Ko
ning, 16 Januarij 1841, tot Ridder van het 
legioen van Eer benoemd is geworden. 

Opdat door de inbrenging der vloeistof 
in de poriën des houts, dc verschillende 
wijzigingen van den grocijings-toestand niet 
verhinderd worden, heeft de heer BOUCHEHIE 

beproefd, het bederfwerend vocht door het 
boveneind van den stam eens geveldcn booms 
tc doen indringen, daartoe dc kruin met ccne 
soort van trechter omwindende, maar de vloeistof 
dringt evenzeer door de poriën des houts, na 
het sap verplaatst tc hebben, hetwelk van on
deren uitloopt. Dc heer BIOT had sedert 1832 

soortgelijke proeven, met gelijk gevolg, geno
men, welke hij echter heeft opgeven. De 
heer GAUDICHAUD heeft aangetoond, dat de 
proeven van den heer BOT/CHERIE, de theorie 
van de organisatie der gewassen bevestigen, 
waarvan in zijne werken het betoog te vinden 
is, en waaruit volgt, dat er twee systema's 
van vcgétale ontwikkeling bestaan: het cenc 
opklimmend door middel der houtvezels, van 
den wortel tot den top zich verheffende, het 
andere afdalend, voortkomende van deknop
pen en bladereu, vanwaar ccne menigte dunne 
vezeltjes uitgaan, welke zich lot dc inwen
dige deelcn des stams uitstrekken. Deze za-
menstelling van het hout maakt het duide

lijk, waarom dc vloeistoffen van beide zijden 
kunnen doorzijgen (filtreren). Tot staving 
zijner theorie, heeft de heer GAÜDICHAUD vloei
stoffen cn zelfs haren in de opvoerende vaten 
doen dringen cn door de afdalende kanalen 
doen wederkeeren. Dc kunst om het hout te 
conserveren is tegenwoordig zoo volledig als 
men kan verlangen; door de bewerking van 
den heer BOÜCHERIE , welke van de opslorpende 
kracht der staande of pas gevelde boomen ge
bruik maakt, cn die ten nutte aanwendt, en die 
van den heer BRÉANT , toegepast wordende op 
hout, dat sedert lang geveld, beslagen, droog 
en bewerkt is, waarop de vorige bewerking 
niet toegepast kan worden. 

Men hoopt, dat door den tijd de deugd
zaamheid dezer voor de timmerkunst zoo 
hoogst belangrijke handelwijzen zal beves
tigd worden. 

B IJ L A G E. 
liet gebrek, onder den naam carie in den 

Franschen tekst voorkomende, is ccne soort van 
verrotting, welke ontstaat door eenig gebrek 
in de sappen; zij heeft ten gevolge, dat het 
hout tot stof overgaat. 

Hetzelve tast zoowel dc boomen op stam als 
het hout, dat in dc magazijnen bewaard wordt, 
en dat, wat reeds verwerkt is, aan, maar de 
zoogenaamde carie séche schijnt zich meer te 
openbaren en eigen tc zijn aan verwerkt hout, 
en komt voor aan dc oppervlakte van hetzel
ve in plantaardige uitwassen, als zwammen, 
paddestoelen, enz. 

Deze ziekte schijnt reeds oudtijds bekend 
tc zijn geweest onder den naam van melaatsch-
heid der gebouwen; de benaming carie séche 
dagtcekent zich sedert een dertigtal jaren van 
een tijdvak, waarin zij menige verwoesting 

aanrigttc, voornamelijk in de arsenalen der 
Engelsche marine, cn in andere landen groo
te vrees aanjoeg. Het is eene soort van ver
rotting , welke men meende, dat voortgebragt 
werd door dc grocijing der parasitcn (plant-
plantcn), die wij genoemd hebben; zij ver

spreidt cn deelt zich spoedig mede door der
zelver grooten aanwas; doch het is waarschijn
lijk , dat ccne zekere gesteldheid van het hout, 
ccn begin van verhitting, tot de ontwikkeling 
van dat bederf (die melaatsheid) medewerkt. 

B I N N E N - E N B U I T E N L A N D S C H E B E R I G T E N . 

KORTE BOUWKUNDIGE MEDEDEELINGEN, CORRESPONDENTEN ENZ. 

BINNENLANDSCHE BERIGTEN. 

Amsterdam, October 1843. De opbouw van onze nieuwe 
Beurs is gedurende hel afgeloopen zoniersaisocn mei kracht 
voortgezet. Sedert de daarstelling van de versterkingen 
der fundering, heigeen bij een vorig berigt in dit tijd
schrift werd vermeld, is een aanvang gemaakt met het 
optrekken der zij- en gevelmuren, welke nog vóór den 
winter grootendeels lot op de helft der hoogte zullen zijn 
gevorderd. Voorts worden thans de kolommen der over
dekte gaanderijen gesteld, alsmede de pilasters cn base
menten van de kolommen voor het peristyle, even als 
de caissons-baad in den zijgevel langs het damrak. De 
werkzaamheden aan dit belangrijke gebouw zijn veel ver
eenvoudigd , door de doelmatige inrigtingen tot het ver
voeren en stellen der zware hardsteenstukken, welk ver
voer geschiedt door middel van ijzeren sporen, die 
zoodanig met beweegbare gedeelten zijn voorzien, dat de 
toegang naar alle punten van het werk, met de opzette
lijk daartoe vervaardigde rolwagens, zeer gemakkelijk 
wordt. Het stellen der hardsleenstukkeu heeft plaats met 
beweegbare kranen, die mede op ijzeren sporen vervoerd 
worden, en waardoor zelfs stukken, eenen inhoud heb
bende van 11 kubiek el, en wegende alzoo ongeveer 3300 
Ned. pond , met 2 of 3 man zeer gemakkelijk en juist op 
derzelver plaats worden gebragt. 

Bij voortduring wordt gearbeid aan het in voorraad ge
reedmaken der hardsteenen kolommen en buitenlijnen. 

benevens de voor het pcrystyle benoodigde Ionische ka
piteelen. In het geheel mag alzoo de voortgang van dit 
werk als zeer voldoende worden beschouwd. 

Dezer dagen zagen wij alhier voor het eerst den asphalt 
bezigen tot bevloering van rijwegen cn wel in eene der 
door rijtuigen cn voetgangers meest bezochte straten, na
melijk dc Halsteeg , alwaar ccne lengte van ongeveer 60 
el met dit materiaal is belegd geworden. Deze asphalt 
komt voort uit de mijnen van Lohsann, het eigendom van 
de heeren Dui n\ \Y en Co., op wier bijzonder verzoek, 
zoo als wij vernemen, door het stedelijk bestuur tot het 
doen van eene proeve is besloten, onder voorbehoud, dat 
gedurende vijf jaren door dc ondernemers voor hel on
derhoud der nieuwe straat moet worden ingestaan.! 

De bewerking heeft op de navolgende wijze plaats ge
had. Nadat de gediend hebbende kei- en klinkcrtstraat 
was weggeruimd, werd in het te voren cenigzins vaslge-
stamptc zand, cenc platte laag bocrengraauwe moppen 
geplaatst, waarop eene tweede platte laag van dergelijke 
stcenen in mortel werd gelegd, en waarbij men zorgde, 
dat de voegen slechts voor de helft niet metselspecie wer
den gevuld , ten einde de asphalt zich daarin zou kunnen 
plaatsen, om eene goede vereeniging te verkrijgen. De 
breedte der straat gemiddeld 3 cl CO duim zijnde, werden 
deze beide lagen steen zoodanig aangebragt, dat eene ton-
rondtc werd gevormd van 5 duim, terwijl de aan beide zijden 
langs de huizen aanwezige "otcn, hel water moetende af. 
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lozen, tevens is gezorgd, dat de bovenkant der asphult-
laag strookte met de bovenzijde dier goten. 

Op de aldus gereedgemaakte onderlaag werd dc asphalt, 
welke in ijzeren ketels door verwarming de vercisclite 
graad van zachtheid had verkregen, met troffels en in 
vakken, breed 1 cl, doch over de geheele breedte der 
straat, onder de rij uitgestreken cn daarna met ccuen ijze
ren plakker aangedreven cn gelijk gemaakt, bij welke be
werking tevens fijn gezeefd lekzand , op dc nog weeke 
zelfstandigheid werd gestrooid en vaslgestampt. Dc dikte 
der asphaltlaag bedraagt in het midden 5 en aan dc zijden 
31 Ned. duim. 

Dc werkzaamheden voor dit gedeelte zijn, door het, ge
durende dien tijd plaats hebbende, zeer regenachtige 
weder, cenigzins vertraagd geworden, zoodat cenc geheele 
week daartoe is benoodigd geweest. De rijweg is terstond 
na de verharding van het laatst gelegde gedeelte voor rij
tuigen en voetgangers opengesteld en wordt aanvankelijk 
met goed gevolg gebezigd. 

Wij vernemen, dat door dezelfde ondernemers DOCMAT 
en Co. een der nieuwe magazijnen in het Entrepot-Dok 
alhier op gelijke wijze wordt bevloerd; het eenige ver
schil in dc bewerking bestaat in de dikte der asphaltlaag, 
welke slechts 18 streep bedraagt. 

Do verkregene ondervinding omtrent de meerdere of 
mindere doelmatigheid van den asphalt, op dc bovenbe
schrevene wijze aangewend, hopen wij nader onzen lezers 
mede te deelen. 

Met zeer veel belangstelling vernemen wij, dat de ge
achte President onzer Maatschappij, de heer D. D. LiicatER , 
bij gelegenheid van do lc 's Gravenhagc, op den 10 Sep
tember gehoudene, algemecne vergadering der Hollandschc 
Maatschappij van fraaije Kunsten en Wetenschappen is be
kroond geworden wegens ZEds. antwoord op de vraag: 
«Waarin ligt de reden van de weinige vorderingen der 
Bouwkunst in ons vaderland, in vergelijking van die bij 
andere volken, en welke zijn dc middelen, om haar bij 
ons hooger op te voeren ?" 

Om het belang, dat voorzeker ieder bouwkunste
naar in het onderstaande stelt, hebben wij vermeend, 
dat, hoezeer zulks bereids door sommige dagbladen is 
medegedeeld, het niet overbodig is, om in dit Tijdschrift 
het volgende tc berigtcn: 
• Door de Maatschappij van Nedcrlandschc Letterkunde 
tc Legden, op den 15 Junij 1.1. hare 17de jaarlijkschc al-
geineenc vergadering gehouden hebbende, is, als derde 

prijsvraag uit de k!assc der oudheid en geschiedkunde uit
geschreven, voor den tijd van drie jaren, d. i. in te zen
den voor of op den 31 December 184G (om de uitvoe
righeid der sloffe cn de moeite daaraan verbonden): 

iiEenc geschiedenis van den kerkbouw in ons vaderland 
»tot in de zestiende eeuw; opgemaakt vooral uit naauw-
»kcurigc vergelijking der in de verschillende gewesten 
«aanwezige oudere kerkgestichten, en in verband beschouwd 
»met den gang der burgerlijke en Christelijke beschaving 
»hier te lande." 

De platte gronden en afbeeldingen, welke hierbij noo
dig geacht worden, kunnen op ccne eenvoudige schaal 
worden ingerigt. 

Dc prijs bestaat in eenen gouden penning, ter waarde 
van honderd cn vijftig gulden. 

Dc in tc zendenc stukken moeten vrachtvrij voor of op 
den bepaalden dag bezorgd worden ten huize van den heer 
J. T. DoKEi NYEHUCIS, Secretaris, of wel van Mr. J. G . 

L i LAC , Secretaris lot de briefwisseling. 

BOUWBERIGTEN UIT FRANKRIJK. 

Parijs. De architect JOLT , heeft een grootsch plan 
aangeboden tot het vergroolen cn verfraaijen van het Pa
lais Bourbon, tegenwoordig kamer der afgevaardigden. 
Dc arbeid zil beginnen, zoodra duor het wetgevende lig
chaam, de noodige gelden zullen goed gestemd worden. 
Dit paleis met omliggende gebouwen heeft (door gedurige 
veranderingen) reeds 30 milliocn francs gekost! 

— Op voordragt van dc Commissie voor de historische 
gedenk teekenen, heeft de minister van binneiilandsche za
ken aan den architect VIOLET LE Dec eenen gedenkpen-
ning uitgereikt, als een bewijs van hoogschatting, 
zijner welgelukte hcrslellings-werken van oude ge
bouwen. 

— Het huisje van Jeanne d"Arc, bestial nog tc Dom 
Kcmy. Dc koning heelt het standbeeld van de krijgshaf
tige maagd, vervaardigd door zijne overledene dochter, 
dc hertogin van Wurlemhcrg, voor dit huisje doen plaat
sen. Het gcdcnktcekcn is in zamenhang gebragt inet 
twee nieuw opgerigtc gebouwen voor eene meisjesschool, 
waarachter dc geschiedkundige hut van 1429 tc zien 
is. 

— In het 4de stuk, jaargang 1843, van het tijd
schrift Revue générale do I'Architecture et des travaux 
publics , vindt men uitvoerig vermeld, dat den 27sten 
Mei dezes jaars tc Parijs ccne verecniging tot stand is ge

komen , onder den naam van Socièté centrale des Architec-
tes. Wij zullen nader op derzelver reglementen en statu
ten terugkomen cn derzelver doel cn strekking verniel
den. 

— Dc kamer der afgevaardigden heeft ccne som van 
1,530,000 francs toegestaan boven de reeds voor de daar
stelling van de graftombe van Napoleon verstrekte gelden. 
De bouw der Bibliotheek , genaamd Sainte Genevieve, 
is mfde in ernstige overweging genomen. Door de verwe
zenlijking van dit plan zal de kundige architect 11. LABROIS-
TÏ eindelijk gelegenheid hebben, zijn talent op eene waar
dige wijze aan den dag te leggen. 

— De heer ARAGO heeft een rapport uitgebragt betrek
kelijk het historisch museum der Bouwkunst, hetwelk se
dert zoo vele jaren wordt gevvenscht. Hiertoe zijn het 
oude palais des Thermos, cn de overblijfsels van het ho
tel de Clung voorgesteld geworden. Het plan, daartoe door 
den heer ALBERT LEKOIR ontworpen, zal hem waarschijnlijk 
ter uitvoering worden opgedragen. Eindelijk hebben de 
kamers dc oprigting eener school voor kunsten en ambach
ten te Aix toegestaan. 

— De onlangs te Havre verbrande schouwburg zal 
worden opgebouwd; binnen den tijd van drie maanden 
moet dezelve in gereedheid zijn. 

BOUW BERIGTEN UIT ENGELAND. 

Londen. De gelden aan den Tunnel, onder de rivier 
de Theems, besteed, bedragen lot nu loc over dc 600,000 
pond Sterling. Het voltooijen van de toegangen voor rij
tuigen en paarden zal verder 50,000 jKind kosten. Oor
spronkelijk was de bouw begroot op 250,000 pond en 
zal nu omtrent / 7,800,000 bedragen. 

— De bouw van de beurs gaat snel voorwaarts. 
In den zomer van het volgende jaar zal men daarmede 
gereed zijn. WESTJACOTT vervaardigt de beeldhouwwer
ken van het basement. 

Vergelijking der onkosten tan vreemde en Engelsche 
spoorwegen. In het uitgewerkte cn belangrijke verslag 
van den heer STEPIIIKSOX, gerigl aan het Bestuur van de 
South-Eastern Railway, en handelende over hel systema 
van spoorwegen, zoo als zij nu door het Fransehc gouver
nement ontworpen zijn, geeft hij eene ontleding vaude on
kosten van de Engelsche spoorwegen, kiezende daartoe 
drie wegen, nis: den Northern-cn Easthern-, den Yoik-en 
North Midland- en den Birmingham- cn Derbywcg, als 
komende veel overeen met de Fransehe. Uit deze ont

leding cn ook uit die der Belgische sjMjorwcgen blijkt, 
dat de Engelsche spoorwegen kosten per Eng. mijl 25,450 
jiond St., dc Fransehe per idem 23,000 pond SI. en de 
Belgische per idem 16,206 pond , zoodat ten voordcele van dc 
Belgische spoorwegen ccn verschil beslaat van 9,224 
pond en van 6,794 pond. 

Hel nieuwe Parlementshuis te Londen. TAM als wij 
vroeger gemeld hebben is het vijfde contract aangegaan 
met dc hceren GRISI LL cn Pi.xo, die wederom boven hunne 
mededingers gelukkig zijn geslaagd. Het gedeelte van den 
bouw, dat het contract voorschrijft, is tot nu toe het uit
gebreidste, duarjiet den Victoria-toren, de koninklijke ga
lerij , hel hooger- en lagerhuis, en de aangrenzende za
len bevat. De volgende bijzonderheden deelen wij me
de: 

Dc Vicloria-toren of koninklijke ingang bekleedt de 
eerste plaats in de verordening, zoowel met betrekking 
tot de beschrijving als tot dc grootheid van den bouw, 
en zal misschien een van de rijkste cn grootste voorbeel
den zijn van den spitsbogenstijl. Onder dezen toren is 
dc koninklijke ingang, cenc ruimte daarstcllcndc van 
60 vierkante voeten, waarin de koninklijke en andere 
staatsiekoetsen met het grootste gemak zullen kunnen 
rijden en keeren aan den voet van den koninklijken trap 
en vertrekken, door den ingang aan de zuidzijde. De 
bovenverdiepingen van den toren zullen gebruikt worden 
als verzekerde bewaarplaats van openbare papieren en archie
ven. Dc toren zal bij deondeislc verdieping 78 voet hoog zijn, 
en daarboven met de rijkste soort van spilsbogenversierin-
gen voorzien worden, en wel tot op eene hoogte van 210 
voL't, zijnde de voet van de vier gekroonde torentjes, die 
bovenop geplaatst zijn. De gansche hoogte van den grond 
tot den top v.in de torentjes, zal 300 voet bedragen. 

De koninkljke voorzial of vestibule welke in het con
tract volgt, ligt aan de regterzijde van den toren en leidt 
van den grooten koninklijken trap, mar de koninklijke 
gaanderij. 

Op hel plan is voor dc koninklijke gaanderij geene moei
te gespaard, ten einde dit gedeelte in rijkheid en grootschheid 
te doen uitmunten. De bovenste gedeelten van de muren , 
zullen met de fijnste spilsbogenvei-sieiingen bekleed wor
den , terwijl het onderste gedeelte in vakken is verdeeld 
en bestemd, om opgeluisterd te worden door fraaije 
fresco schilderwerken. 

De koninklijke kleedkamer ligt naast de koniukhjke gaan
derij en zal volstrekt overeenstemmen nut dc versiering 
van deze laatste. Het zal een prachtig vertrek zijn, 40 
voi't lang en 30 voet breed, en grenst ouniiddelijk aan 
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het Hoogerhuis (House of Lords) tol welke twee ingangen 
leiden ter wederzijde van den troon. 

De bisschops-kleedkamer, een groot vertrek aan dereg-
terzijde van de kleedkamer van hare Majesteit, zal ingc
rigt worden voor het gebruik van de geestelijke Pairs. 

liet Hoogerhuis (House of Lords) volgt nu, cn zal ge
plaatst zijn op de voornaamste verdieping, overal gelijk
vloers blijvende met dc oude St. Stephanus kapel, zoodat 
de toegang voor de pairs zal kunnen plaats hebben langs 
de gangen van de rivier front-zijde, ol langs de gangen 
naar Old-Palace yard. Begrootte van het Hoogerhuis zal, 
even als die van het Lagerhuis (House of Comons), zoo 
gering mogelijk zijn, als de dienst zal toelaten, en het zal 
zoodanig ingerigt worden, dat het vcreischte getal zit
plaatsen in cene beperkte ruimte aangebragt worde, ten 
einde dc leden nader bij elkander en bij den spreker te 
brengen , hetwelk den dagelijkschen arbeid bespoedigen zal. 
De twee huizen of kamers zullen zoo digt mogelijk bij el
kander geplaatst worden en wel in het midden van het 
gebouw, als zijnde dit het beste geschikt voor onderlinge 
gemeenschap en voor die inet de verschillende bureaux 
enz., voor de gemakkelijke toenadering cn de openbare cn 
bijzondere toegangen. vc or het vermijden van straatgeruch
ten en hindernissen van buiten; voor de mogelijkheid van 
daardoor de beide kamers afzonderlijk dc gedaante en ruim
te le kunnen geven , als het beste geschikt voor hunne be
hoeften; voor den toestel tot verlichting, verwarming en 
ventilatie, cn voor de gelegenheid om gevorderde wijzigin -
gen aan tc brengen, zonder het hoofdplan te veranderen. 

Men heeft goed gevonden te vermijden, dat leden onder 
dc baleens, of achter de wolzak of voorzitlersplaats zit
plaatsen hebben. 

Van het Hoogerhuis zal een ruime gang cn voorzaal 
on in idde lijk leiden tuide groote middel-zaal, geplaatst onder 
den middel toren. Deze zaal is een groot rond van 50 voet dia
meter. Dc voornaamste openbare toegang van hier naar de 
commissie-vertrekken, zal geschieden door middel van cenen 
breeden trap naar de eerste verdieping, waar een groot voor
vertrek zal toegang vcrleenen naar de commissie-kamers van 
elk huis, benevens dc bureaux, daaraan verbonden. Als 
dc huizen hunne zittingen aanvangen, en dc dagc-
lijksehe arbeid ten einde geloopcn is, kunnen de toehoor
ders of langs den hoofdtrap of langs dien aan dc zijde van 
Hestminster-liall zich verwijderen. Dc middcltoren zal 
in eene achthoekige gedaante verrijzen, en 270 voethoog 
zijn. 

Noordwaarts van dc iuiddelza.il, zal dc voorzaal cn 
gang van het lagerhuis zijn, met de woonplaatsen van 

derzelver beambten aan dc oostzijde van het nieuwe Palacc-
yard. 

Bij ieder huis zullen kotlijkamcrs, bureaux en toegan
gen voor leden en voor het publiek zijn; de bureaux der 
commiezen enz. zijn afgescheiden van elkander ingcrigt, 
met de vrijheid van geheel of gedeeltelijk te kunnen ver-
ecnigen. 

De leden en beambten van commission, kunnen naar 
elke kamer (house) waarbij zij behooren , door middel van 
afzonderlijke trappen heen cn wedergaan. 

Dc officiële woningen zullen afzonderlijke ingangen en 
trappen hebben; dc bel-étage van dc woning van den voor
zitter zal uilsluitend bestemd zijn voor groote receptiën 
ol parlementaire maaltijden, en met groote pracht versierd 
worden. De boekerijen en commissie-kamers van elk huis 
zijn geplaatst aan de rivierzijde, voor helder licht en het 
vermijden van straatgerucht, en de eerste zijn op de voor
naamste verdieping.ingerigt en suite, met dc gelegenheid 
om dezelve zoo ver mogelijk te vergroeien door het aan
trekken der commissie-kamers. 

Dc oude kapel van St. Stefanus, de krocht (crypta) cn 
kloostergang (ambitum) worden bewaard; de ruime 
zaal boven de krocht zal dc binnenvoorzaal voor het par
lement uitmaken cn genoemd worden St- Stephanus-zaal. 
Deze zaal zal op dezelfde wijze als dc koninklijke gaanderij 
cn dc gangen met fresco-schilderwerken versierd worden. 

Men zal voorts in dezen bouw een volkomen systema 
van ventilatie invoeren. Dit gedeelte is onder opzigt van 
Dr. Rr.io geplaatst, die na veelvuldige ontwerpen cn proe
ven , een systema van ventilatie aangenomen heeft, door 
hetwelk niet alleen de vergaderzalen maar ook elk vertrek 
of bureau, naar willekeur zal kunnen verwarmd worden, 
M 'ii heeft voorgesteld, de groote torens hiertoe dienstbaar 
tc maken, cn tot op eene zekere hoogte de muren hol te 
bouwen, en op sommige plaatsen met gaten te voor
zien voor het opnemen en uitlaten van lucht; naar gelang 
van de windzijde, kan men lucht verkrijgen van den vic
toria- ol klokketoren, die het noord- en zuideinde 
versieren zullen. De gedaante van den eersten is reeds 
beschreven; de klokketoren zal ook vierkant zijn, spits 
eindigen, en 270 voet hoog zijn. De lucht aldus verkre
gen , zal door middel van werkt Jgcn in de kelders ge
voerd worden, dan zal zij door middel van vergader
plaatsen cn door het geheele gebouw geleid worden en na alle 
vertrekken enz. doorloopcn te hebben door middel van 
openingen in de zolders onder dak gebragt, en door den 
grooten middeltoren uitgeleid worden. 

Dc werken, die aan dc oost- of rivierzijde uit

gevoerd worden, zijn reeds vrij ver gevorderd, en zullen, 
voltooid, 870voeten bedragen. De verdieping gelijkvloers 
bevat bewaarplaatsen en bureaux, en de eerste of bel
étage de boekerijen en commissie-vertrekken van de lords 
en van de gemeenten, dc conferentiezaal en de publieke 
en afgezonderde gangen. De zuidzijde zal 8'l0 voet lang 
zijn, het gedeelte aan de rivier wordt gereed gemaakt tot 
de woning van sir A. ClifTord, drager van de zwarte 
roede (deurwaarder). De tegenovergestelde hoek aan de 
noordzijde zal de woning bevatten van den president van 
het lagerhuis, den Sergeant at Arms enz. 

De buitenzijde aan de eerste en voornaamste verdieping , 
aan de rivierzijde, is bijna voltooid, cn dc decoratie is 
grootsch. De noord- cn zuidzijden zijn versierd met uit
gewerkte nissen, in welke de koningen worden geplaatst, 
die voor de verovering Engeland regeerden. Langs het 
geheele oostfront, is onder de vensters van de bel-étage 
eene versierde bandlijst, waarin met sterk uitspringende 
oud-cngclsche letters dc namen van alle koningen ver
nield staan, die sedert do verovering door de Norman-
diërs, dus van WHIE» den Veroveraar tot op WILLEM IV, 
geregeerd hebben. 

Overigens hebben wij voor ons een rapport van den 
architect van dit kolossale gebouw, den heer BARET , ge-
rigl aan de commissie voor schoone kunsten, benoemd door 
het parlement. Daarin komen de volgende vertrekken 
voor, met derzelver maten. voet voet voet 
Westininster-hall . . . lang 239 breed 08 hoog 90 
St. Stcfanus-hall . . . 0 90 » 30 » 50 

50 
Victoria-gaanderij . . . lang 130 » 45 » 50 
Gangen enz. 12 voet wijd. 

» 93 » 45 >• 50 
» 83 » 46 » 50 

Koninklijke kleedkamer. . » 38 » 35 » 20 
Ce lijfwacht kamer . . . » 38 » 38 » 20 
De conferentie-zaal . . . a 54 » 29 » 20 
9 Boekerijzalen van 50—28 , en van 33- 28 voet. 
4 Koffijkamers van 60-18, 28—18, en 34—18 voet. 
3 Kleedkamers voor de bisschoppen, 30—20,20—16 voet. 
17 Kleedkamers voor andere beambten, 24 — 18 voet. 
35 Commissiekamers, 37—38 voet enz. 

Voor al deze zalen stelt de heer BARRY een uitgebreid 
systema van decoratie, in de bloemrijkste spitsbogenstijl 
voor, bestaande in fraai gebeeldhouwde, vergulde en 
ï'ijkbesehilderde beschotten van eikenhouten pancelen, 
fraaijc fresco-schilderwerken , marmeren beelden en ge
schilderde glazen. 

Voorts geeft hij ten slotte in bedenking een groot ont
werp , het afbreken van vele gebouwen in den omtrek, 
ter verfraaijing, liet verbouwen en voltooijen van de West -
minster-brug en een ontwerp van bedijking van de rivier 
de Theenis, van af de Vauxhal-brug tot aan de Lon-
don-brug , ten einde , behalve het nuttige hiervan , ook 
ccn fraai uitzigt op dit gebouw en Westminster te verkrijgen. 

fJvcrfool. Men heeft alhier een paleis van gegoten 
ijzer ten toon gesteld. Dit paleis is twee verdiepingen boog 
en smaakvol ingerigt. De heer LAVCOCK heeft het laten 
bouwen op bestelling van den A frikaanschen koning , EÏAXCO 
van Oud-Calabar (bezuiden den mond van de Niger, 
tegenover Boni), die zijne 300 vrouwen daarin zal doen 
huisvesten. 

B0UWBER1GTF.N UIT DUITSCHLAND. 

Keulen. Sedert 3 Maart, 1842, toen de kabinetsorder 
wegens het voortgaan van onzen dombouw verscheen, 
heeft, zoo als bekend is, onze tot nu toe loutere herstel-
lingsarbeid eene hooge vlugt genomen. In dien tijd was 
de herstelling van het koor nog niet voltooid, en wel het 
minst het inwendige. Met snelheid worden nu hier de 
mocijclijke werkzaamheden ten uitvoer gebragt, en niet 
zonder belangstelling kon dc opmerkzame beschouwer 
waarnemen, hoe dc besteigering allengs tot aan het 
gewelf rees, en dit, even als de pijlers, als nieuw voor 
den dag kwam. Meer dan honderd arbeidslieden waren 
gedurende den geheelen zomer in het hooge koor dage
lijks bezig, en dc groote inspanning van krachten kan 
men beoordeclen uit de som van 24,000 daalders Pr. 
courant, die daarvoor besteed zijn. 

Te gelijk met de inwendige werkzaamheden volgde do 
fundering van het zuidelijke portaal. Met genoegen zagen 
wijden op het Domplein verzamelden voorraad van ba/.alt-
steen verdwijnen cn weder aanvullen en verzinken in den 
grooten kuil, die tot op 42 v«>et diepte en tot aan de 
oude fondamenten uitgegraven is, en nu aangevuld wordt 
met eenen bazaltstecnen muur, dat tot eenenstevigen grond
slag dient voor het zuidelijke portaal. Bij het pleglige 
feest op den 4 Sept. 1842, het leggen van den eer
sten steen door den koning, werden echter dc werkzaam
heden hier gestaakt, opdat het nieuwe fondament zich 
behoorlijk zoude kunnen setten. Desniettegenstaande wer
den de werkzaamheden in de werk/tutten met kracht 
Voortgezet, en een glimt aantal van gehouwen steen ligt, 
volgens de mallen, voor den bouw gereed, waarvoor reeds 
een' kolossalen steiger gereed gemaakt is. Het bouwen 
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vim (vree nieuwe vicarisliuizcn op liet St. I/iureiispleiii, 
als vergoeding voor degenen, die ten behoeve van den 
bouw van het zuidelijk portaal afgebroken zijn, is reeds 
op kosten van het dorabouwfonds geschied. 

Een derde punt, waar zich eene groote bedrijvigheid 
vertoont, is het zuiderfront der zijpandeu (Seitenschiffe), 
van het voorste gedeelte, dat aan de torens grenst. Hier 
was de hoogte van den muur slechts gelijk gebragt met 
dc kapiteelen van het binnenste zijgewelf; eene volko-
menc herstelling van den gebrekkigen muur was noodzake
lijk , en nadat dit plaats heeft gehad, is het zuiderfront 
inet vier vensters tot aan de kroonlijst met hardsteen op
gebouwd. De sterke beeren (contreforts) zijn gedekt met 
eene rijkversierde bladerenlijst en aan de hoeken met gees
tige waterspuwers (gargouilles) gesierd ; • zij maken eene 
doelmatige tegenstelling uit met de luchtig gebeitelde 
vcnslervcrsiei ingen, die in het vervolg door de welwil
lendheid van den koning van Begeren , zoo als reeds 
gemeld is, met geschilderde glazen voorzien zullen wor
den. Deze buitenmuur van de zijpandeu is dus lot op 
dc oorspronkelijk gedachte hoogte volvoerd, cn zal later, 
wanneer de bouw van de streefbogen (ares-boutauls) voltooid 
zal zijn , met ccne balustrade bekroond worden. 
Oiidortusschen begint men met het overwelven van üe z;j-
panden, en al dc voor de pijlers vcreischte steencn zijn 
reeds volgens dc mallen gehouwen, terwijl de stecnen 
voor de ribben of schinkels en voor het verwelf gereed 
gemaakt van Köningswintcr komen , opdat men in den 
loop van den zomer daarmede voort kunne gaan. Hier
voor zijn de oude noodtlaken gedeeltelijk afgebroken. 

Wij zien dus overal eene groote bedrijvigheid , cn tot den 
verderen voortgang van den bouw, den aanleg van niemwe 
werkschuren of zoogenaamde bouwhuiten cn eene tecken-
vlakte lot het uitmeten der modellen in natuurlijke grootte lc 
geinoet. In hel geheel zijn nu 300 mannen bij den dombouw 
onledig, en wel 190 steenhouwer!, 7 metselaars, 5 leidek
kers, 14 timmerlieden en 84 opperlieden. Een aanmerke
lijke voorraad steen ligt op het plein, en dagelijks komen 
nog nieuwe belendingen aan. V\ij vermelden hierbij, 
dat deze werkzaamheden tot nog toe alleen op 's konings 
kosten zijn uitgevoerd, en zien met vertrouwen de toekomst 
le gciuoct, le meer, (laar welhaast de gelden door hel 
dombouw- Vertin bijeen gezameld en aan het fonds1 ge
schonken, na bekomenc toestemming van de regering,ge
sport zullen worden. 

Wij trekken dit bcrigt uit het Keulsche domblad , dat 
van vvegc het doinbouw-Verein ten voordcele van het 
fonds uitgegeven wordt. en deelen verder mede hel ver

slag van de algemcene vergadering, gehouden op den 
eersten Mei ] 813, waaruit blijkt, dat tot op dien dag 
ontvangen was : 

uit Keulen 21,726 
buiten Keulen 8,983 
van hulpvcreenigingen 16,111 

ten gczameiilijken bedrage van ruim . . . 46,822 Pr.Dl-
Zoodrfl nu bovengenoemde toestemming verkregen zal zijn, 
zal men 30,000 daalders bewilligen voor het noordelijke 
kruis,-.and (Qucerschifl) en 10,000 voor den toren aan dc 
noordzijde. Dc koning van Pruisscn heeft ook eene 
jaarlijksche som van 10,000 daalders voor dezen toren be
stemd. De zijpandeu en het kruispand aan de zuidzijde 
worden mede door genoemd n vorst bekostigd, terwijl 
de Beijersche verecniging voor het Hoorder kruispand mede 
eene som van 1(1,000 daalders aangeboden heelt. 

üe koning van Pruissen heeft verder 1000 Friedriclis 
d'or toegestaan voor. het vernieuwen der fresco-schilder-
werken in het verwelf van het koor en door eene bijdrage 
van het dombouw-Vercin ten bedrage van 3233 daalders 
is men in slaat gesteld, dc werkzaamheden aan den kunst
schilder STEIUE op tc dragen. 

Hamburg. Overal, waar verlof tot bouwen is gegeven, 
rijzen de straten als het ware door eenen tooverslag om
hoog. Vele der voornaamste straten zijn grootendeels we
der verrezen of in aanbouw; ook op andere plaatsen wordt 
ijverig gearbeid. Vooral daar, waar het besluit tot ontei
gening eene nieuwe gedaante aan de stad zal geven, zijn 
duizende handen werkzaam met den grond waterpas tc 
maken, met het verhoogen en verwijden van oude en inet 
het aanleggen van nieuwe straten. Yoornamcnlijk bij de 
nieuwe beui's, die zoo wonderbaarlijk voor de vlammen 
is bewaard gebleven, kan reeds de opmerkzame beschou
wer het verwezelijken van het nieuwe plan in oogenschouw 
nemen. Van de stadsgebouwen zullen, bij dc menigte van 
dringend noodzakelijke werken, vooreerst slechts de voor
naamste bruggen gebouwd worden. De droevige puin
hoopen zijn bijna overal verdwenen; nog slechts twee ko
lossale bouwvallen zijn aanwezig. Het zijn du Niculaus-
kerk en de IVtri-kerk. 

Ween**, Het nieuwe en fraaije gebouw van de bad
en zvvcni-inrigling, D'ana-bad genoemd, is onder dc leiding 
van den jeugdigen architect l.i.ii uit Stutlgardl voltooid 
cn voor het publiek geopend geworden. Zeer was het 
te wensclien , dut ook in ons land zoodanige inrigting tot 
stand konde komen. 

Warschau. De in aanbouw zijnde prachtige kerk van 

den heiligen KAKEL BOROMAIUS zal nog fn diljaar voltooid 

worden; het xul de fraaiste kerk van dc Poolschc hoofd
stad zijn. 

BOUWBERIGT UIT SPANJE. 

Spanje. De Ayuntamicnto van Madrid houdt zich ijve
rig bezig met het verfraaijen der hooldstad. De straten 
worden verbeterd of nieuw aangelegd, wandeldreven met 
boomen beplant, fonteinen gegraven en dc pleinen ver
sierd. De provincie-steden volgen dit voorbeeld. Eenige 
sommen zijn voor dc dringend noodzakelijke reparation 
van de Alhambra van Granada en de Alcazar van Serilla 
bestemd. In het Eseuriaal zijn de bouwvallige torens nieuw 
bcstcigerd en dc beroemde veldslagszaal weder gerestau
reerd. Ook zal men iu Burgos het fraaije gebouw, be
kend onder den naam van "Hospitaal des konings," restau
reren. 

BOUWBERIGTEN UIT EGYPTE. 

Egypte. Dc Pruisische staats courant bevut verschei
dene hei igten van professor Lirslcs, geleerd oudheid-kun-
digc, die door de Piuisischc regering naar Egypte gezon
den is. Wij ontleenen daaruit het volgende uittreksel, 
gedatceid van 2 Januarij 1843, uit Gizch: 

Hij bcrigt, dat hij op zijne topographischc kamt van 
dc begiafcnis-vlakte iccds 45 graven opgetcekend heeft, 
welker bezitters hem door dc opschi iftcn bekend zijn, de 
pyramide niet medegcrekend ; in het geheel heeft hij er 52 
opgetetkend, die zoo wel door hunne opschriften als di or 
andere bijzondciheden opmeikenswaardig zijn, daarvan 
behooren omtrent 12 tot lateien tijd, al de overige daar
entegen tot den bouwtijd van de grootc pyramiden. 

Hij zegt: «Hunne bouwoidc staat mij nu duidelijk voor 
eogen, in volle ontwikkeling; bijna alle onderdeden zijn 
goed gevormd, en tot mijne groote vreugde hebban zich 
mijne gissingen bevestigd. Beeldhouwwerken van geheele 
figuren levensgrootte cn kleiner of grooter, waarbij in 
baut cn basreliëf, vindt men in groot aantal; de stijl is 
reeds gevestigd en goed uitgedrukt, maar het is zigtbnar, 
dat zij nog niet de proportie-schaal hadden , die wij later 
doorgaans vinden. Het sehildcrweik op de dunne kalk-
laag is meestal boven verwachting fraai en dikwijls zoo 
frisch als of het nieuw ware. Dc voorstellingen op dc 
imircu behelzen meestal gebeurtenissen uit het leven van 

de afgestorvenen, en schjjiieii voornamelijk daai loc be
stemd, dcaanschouwers eenen rijkdom aan vee, visschen, 
schuiten, jagt, dienaars enz. voor oogen tc stellen. Daar 
door worden wij met al dc bijzonderheden van hun bur
gerlijk leven bekend; dc talrijke opschriften geven eenen 
uitleg van deze voorstellingen, cn zijn daarom zeer leer
rijk ; daorenbovcn noemen zij h< t dikwijls talrijke huis
gezin van den overledene cn al zijne titels cn ambten, 
z'>idat ik nu bijna eenen hof- of staats-almanak van ko
ning CIIEOPS cf zijne gemalin zoude kunnen schrijven. Dc 
deftigste grafplaatsen of n Ingraven behoorden meestal aan 
de prinsen, bhxdvcrwaiiten of voornaamste ambtenaren 
van de koningen bij welker pyramide zij gelegen zijn, 
en dikwijls heb ik dc graven van vader, zoen, kleinzoon, 
ja zelfs van achterkleinzoon gevonden, zo.dat ik geheele 
stamlxiomcn vervaardigd heb van deze aanzienlijke gc-
slagten, die voor 5000 jaren hier den adel van het 
land [uitmaakten. 

«Het ambt van opperbouwmeester van 's konings ge
bouwen was in dien tijd van kolossale bouwwerken zeer 
belangrijk , cn ik heb meermalen koninklijke prinsen daar
mede bekleed gezien. Het schoonste graf, dat ik bij 
eenige andcic, zelfs ook onder het zand, dat hier alles 
begraaft, gevonden heb, heli. oi t eenen prins van Cmors, 
die ook oppcr-rijksbouwmecstcr was, cn daardoor stellig 
ook bevel voerde over den groolslen bouw van dien lijd, 
namelijk het bouwen van de grootc pyramide. 

nik gebruik dagelijks van 40 tot 60 arbeidslieden tot het 
graven enz. Voorde groote Sphinx heb ik ecneonlgraving 
bcvveikstelligd, oin het tempeltje, daar voorgeplaatst, 
bloot tc leggen, cn dc kolossale stela, zamengesteld uit 
een granietblok van 11 voetlang en 7 voet breed, die 
tusschen dc voorptM ten slaat en nagenoeg bedekt is, lc zien_ 
Het is bet cenigste gedenkteeken van uit den lijd van dc 
groote Pharaons na het verdrijven van dellyksos; ik heb er 
een plcisterafgietscl van laten maken , dat ik eenmaal lc 
Berlijn hoop te plaatsen. De espeditie had het ongeluk , 
door ccne wolkbreuk , die in geweldige strooinen losbarstte, 
ccn gedeelte van hare goederen enz. tc verliezen of be
schadigd te zien, gelukkig genoeg is niets degelijks ver
nield.''" Dr. Lirsies schrijft nog aan het slot van zijn bc
rigt: iiJIijne medgezellen zijn zeer vlijlig; zij hebben reeds 
100 groote folio bladen in de portefeuille, gedeeltelijk in 
omtrek , gedeeltelijk in kleuren. Als wij zoo voortgaan , 
zullen wij rijke schatten medebrengen." 

Alexandria. De Cambridge-Camden Society zal alhier 
ccne kerk in den spitsbogenstijl doen oprigtcn; dc plans enz. 
zijn reeds verzonden, dc lengte is 120 cn dc breedte 50 voel 
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P R I J S V R A G E N , 
roiaacnivn VOOR DEN .URE 1843, DOOS DE .«.uTsr.mrriJ: 

Tot Bevordering iter Bown>hun»t. 

De Maatschappij stelt voor: als 
EERSTE ONDERWERP, 

BBH V O R S T E L I J K P A L B I S , 

roor eene der voorname steden des Rijks, op een 
vrij terrein, het front uitkomende aan den 

puhlieken weg, de achtergevel aan eene 
groote plaats of eenen tuin. 

In het plan wordt verlangd eene porte-cochcre en ruime 
vestibule , zoodanig ingerigt, dat de toegang ongehinderd 
te voet en met rijtuig kunne plaats hebben, voorts een 
groote hoofdtrap; terwijl de beneden-verdieping verder 
zal bevatten de woningen voor den intendant en den por
tier, eene wachtkamer, vertrekken voor bedienden, keu
kens, voorraadkamers, cn verdere benoodigdheden. 

De tweede verdieping of bel-étage zal zijn zamengestcld 
uit eene vestibule, entree- en receptie-kamers, audiëntie-, 
muzijk- en danszalen, eene gallery voor kunstwerken, 
bibliotheek enz., kabinetten, verblijf- cn slaapkamers voor 
dc vorstelijke personen , en verder al die lokalen, welke 
nuttig of noodig kunnen geoordeeld worden. 

Op dc derde verdieping zullen zich bevinden de ver
blijf- en slaapkamers voor de dames en heeren van het 
hof enz. 

Alle toegangen cn communicaties moeten ruim en ge
makkelijk zijn, en het geheele gebouw niet heetc lucht 
verwarmd en geventileerd kunnen worden. 

Men verlangt minstens drie platte gronden , dc opstan
den van den voor- en achtergevel, de doorsneden over 
de lengte en breedte, alsmede cene toelichtende beschrij
ving. 

De schaal voor de plans moet zijn van rijf strepen op 
de el, en voor de opstanden en doorsneden van cenen 
duim op de el. 

Aan den vervaardiger van liet best gekeurde ontwerp, 
zal worden toegewezen een VERBIUKMI GI TIIGSCIIÜIIT , cn 

eene premie van T\VI;I: HONDERD IN VIJITIG GI'LDIN. 

Ter mededinging worden uitgenoodigd alle bouwkun
digen , geboren of woonachtig in het Koningrijk der Ne
derlanden. 

Au TWEEDE OvniRVtERP, 
BENEI V I S C H M A R I t T , 

roor zee- en ririerrisch, gelegen aan eene ruime gracht, 
of ren kanaal, zoodat dc rischschuiten gemakkelijk 

kunnen aankomen rit gilosi worden. 

Dit geitouw'zal dc noodige plaats bevallen, dat veertig 
vischverkoopers de verschillende vischsoorten kunnen uit
stallen ; elke bank zal voorzien zijn van een klein ma
gazijn of luchtige bergplaats, om daarin den visch te 
kunnen bewaren en versch houden. 

Er moet gevonden worden eene woning voor den por
tier, eene afslagcrsbank en een bureau van toezigt voor 
deze markt. 

Eene groote fontein of pomp moet het voorname sieraad 
van de markt zijn ; echter zal elke vischverkooper, in 
zijnen opstal, van het noodige water voorzien worden, 
zonder vcrpligt tc zijn, hetzelve aan de fontein of pomp 
te moeten halen, tot dat einde zullen pijpen met kranen 
het water derwaai U aanvoeren, en zich in steenen bak
ken uitstorten. 

Ter voorkoming der onaangename reuk, aan eencvisch-
raarkt eigen, moet de onderwerpelijke geheel open 
liggen, terwijl dè toegangen ruim en gemakkelijk dienen 
te zijn. 

Dc bouworde van dit gesticht moet zeer eenvoudig wezen. 
De teckening van het plan te vervaardigen op eene 

schaal van rijf strepen op de el, cn van den opstand en 
dc doorsnede op die van eenen duim op de el. 

Aan den vervaardiger van het best gekeurde ontwerp, 
zal worden toegewezen een VEREEREND GETUIGSCHRIFT , bene
vens cene premie van VIJF EN ZEVENTIO GOLDEN. 

ALS DERDE ONDIRWKRP, UIT ÏODIL IN non OF IJZER VAK 

Hen MiangwerÊi 

roor deuren, die naar beide zijden dienen open te gaan, 
als in winkels, koffijhuizen, portalen enz. 

Daar zoodanige hang wei ken doorgaans aan vele gebre
ken onderhevig ziju, of van buitenslands moeten ontboden 
wo'den, zoo zal aan den vervaardiger van het best ge
keurd model, dat aan alle vereischten voldoende, cn vrij 
van de gewone gebreken zal bevonden worden, worden 
toegewezen een VERKEREND GKTUIGSCIIRIPT, licncvcns eene 
premie van VIJF ra TWOTIO GULDEN. 

Men verlangt dc modellen op de natuurlijke grootte, 
en tevens cene opgaaf van prijs, waarvoor de inzenders 
aanbieden het hangwerk, volgens ingezonden model, te 
vervaardigen en tc leveren. 

VOORTS ALS lH'ITr.NGEWOSE PRIJSSTOF, 

eene ijzeren kitst 

tan zeventien ellen spanning. 

llici bij zal het volgende iu acht genomen moeten 
worden: 

Dat d '2e kap de meest mogelijke sterk le n H de minste 

kostbaarheid zal moeten vcreenigen, waartoe dezelve zoo 
veel mogelijk van gegoten ijzer moet zijn zaïnengcsteld; 

dat er volstrekt geene ondersteuning, schoring of ver
sterking onder de kap of het plafond mag worden aan
gebragt; 

dat de hoogte onder de nok niet meer dan een derde 
der breedte tusschen de muren mag bedragen; 

dat het dak met zink of dunne ijzeren platen zal ge
dekt moeten worden, en 

dat dc zijmuren van het gebouw, waarop deze kap te 
stellen zij, niet zwaarder mogen zijn dan van drie mop-
steenen, of van 0,68 cl, zoodat in de zamcnstelling zelve 
de zijdelingsche drukking op de muren zoo veel mogelijk 
moet worden in evenwigt gehouden. 

Dc platte grond en doorsnede moet worden geteekend 
op cene schaal van twee duimen op de el, dc noodige 
details der verbindingen enz. op cene schaal van eene 
palm op dc el. 

Aan den vervaardiger van het best gekeurde ontwerp, 
zal worden toegewezen een VEREERFND GETUIGSCHRIFT, bene
vens eene premie van VEIRTIG GELDIN. 

Ter mededinging naar deze drie laatste onderwerpen, 
worden alleen de Leden der Maatschappij toegelaten. 

ALGEMEENE BEPALINGEN. 
ART. 1. 

Alle stukken , dingende naar den prijs, moeien, voor 
of op den eersten November 1844, vrachtvrij woiden in
gezonden aan den Secretaris der Maatschappij, op de A'ei-
zersgracht bij dc llarlenslraat, No. 288. 

ART. 2. 

Dc in tc zenden stukken zullen met eene spreuk of een 
merktccken geteekend, cn voorzien moeten zijn van een 
verzegeld briefje, waarop van buiten dezelfde spreuk, 
IKIICVCIIS een kennelijk teeken ter eventuele lerugvorde-
dering, cn van binnen de naam, kwaliteit en woonplaats 
des makers vermeld zijn. 

ART. 3. 

De toelichtende beschrijvingen en het letterschrift op dc 
teekeningen, moeten door cene andere hand, dan die des 
makers, geschreven zijn; en zoo bet blijken mogt, dat de 
inzenders in deze contrarie gehandeld, of zich op deze 
of gene wijze, als de vervaardiger der ingezonden stukken 
kenbaar gemaakt hadden; zoo zullen zij, al niogten 
hunne ingezonden stukken bekroond worden, van den 
prijs verstoken blijven. 

AIIT. 4. 

De bekroonde stukken blijven de eigendom der Maat

schappij ; dc onbekroonde daarentegen zullen, tegen op
gave van het in Art. 2 vermelde kennehjk teeken op het 
naambriefje, aan dc belanghebbenden worden terugge
geven. 

ART. 5. 

De vervaardigers der bekroonde stukken zijn desge-
vorderd, vcrpligt, om hunne teekeningen, in den kortst 
mogelijkcn tijd, op zulk cene verkleinde schaal over te 
brengen, als door dc Directie voor dc gravure zal ver
langd worden. 

Uit naam van bestuurders, 
I. WARMSINCK, 

AMSTERDAM, Secretaris. 

7 Julij 1843. 

BOEKAANKONDIGING 

Wij meenrn de beoefenaren der bouwkunde opmerk
zaam tc moeten, maken op dc in het laatst der maand 
Augustus j . I. in het licht verschenen Bouwkundige leer
cursus ten gebruike der Militaire Akademie hier te lande; 
vervaardigd door den heer STORÏ VAN 'SGRAVENSANDE, tijdens 
ZWEdG. als 1 luitenant ingenieur inet het onderwijs der 
burgerlijke cn militaire bouwkunst aan de kadets der 
Genie belast was. Wij laten hieronder den rijken inhoud 
van die cursus volgen. Deze strekt voldoende tot aan
prijzing van dezelve. 

De tekst is door een buitengewoon groot aantal, op 
cene niet te kleine schaal vervaardigde, teekeningen, ver
vat in 63 (olio platen, opgehelderd (*). 

Het werk, waarvan dc kosten slechts ƒ 16 bedragen, 
ontslaat dc jonge bouwmeesters grootendcels van de ver-
pligting, om zich door verzameling van bestekken en tee
keningen van uitgevoerde werken, met de constructie 
enz. bekend te maken. De tijd, dien men daaraan moeft 
besteden, kan nu tot eene grondiger beoefening der bouw
kunst strekken. Eens met de gewoonlijk gevolgd wordende 
constrLCÜën enz. bekend, zal men zich meer met het 
opsporen van verbeteringen kunnen afgeven. Wij ho
pen , dat dit tijdschrift daarvan de blijken zal leveren! 

De inhoud van het werk is als volgt: 
Inleiding. 

(*) Thans lijt Toor rekeniny iter Militaire Akademie ter 
perse cene waterbouwkundige cursus , tl ie door ccn niet 
minder aantal pitten *al worden opgehelderd. 
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EERSTE AFDEELING. 

OriR Dl nonrsTorrE.r. 

EERSTE HOOFDSTEK. 

Over de Steenen. 
A. Natuurlijke stecnen. 

a. Kalkstecnen. 
1. Hardsteen of blanuvrc steen. 
2. Marmer. 
3 . Kalksteen van Avesnes. 
4. Limburgschc mergelsteen. 

b. Zandstcenen. 
e. De zoogenoemde Lava van den linker Rijnoever. 
d. Tracliyt. 
e. Keijen., 
g. Leijcn. 

B. Door kunst gevormde steenen. 
1. Gebakken steenen. 
2. Pannen. 
3. Tegels of Plavuizen. 

Over het wederstandsvermogen der stecnen. 
TWEIDE HOOFDSTEK. 

Over den kalk en de verdere stoffen, dienende tot 
het bereiden van metselspeciën. 

Over den kalk in het algemeen, 
liet branden van den kalk. 
Het blusschen van den kalk. 
Verschillende soorten van gebranden kalk. 
liet zand. 
Dc cementen. 
Over dc verharding van dc metselspeciën. 
Verhoudingen tusschen dc hoeveelheden kalk, zand en 

cement bij dc metselspeciën. 
Bereiden van metselspeciën. 
Kalksoorten, die geene bijvoeging van andere stollen vor

deren. 
Kunstwatei kalken. 
Beton. 
Aanwending Van beton tot kunslslecncn. 
liet gips. 
Verschillende soorten van mastik, asphalt cu nabootsingen 

daarvan. 
Dm DE HOOFDSTUK. 

Over het hout. 
Over liet hout in het algemeen. 
Eikenhout, greenenhout, dennenhout, vurenhout cn ande

re houtsoorten. 
Middelen tot voorkoming vau het bederf van het hout. 
Voorloopigc bewerking, vervoer cn berging ol bewaring 

van het hout. 
Het keuren van het hout. 
Het hout zoo als het in den handel voorkomt. 
Wcdcrstandsvcrmogcn van het hout. 

VIERDE HOOFDSTEK. 

Metalen, in do bouwkunst gebruikt wordende. 
Over het ijzer in het algemeen. 
Het staafjjzcr; — bouten cn spijkers; blad of plaatijzer; — 

ijzerdrand; — gegoten ijzerwerk. 
Middelen om het ijzer tegen oxydatic te beveiligen. 
WcdcrsLindsvcrmogcn van het ijzer. 
Het lood. 
Het zink. 
Het koper. 

VIJFDE HOOFDSTEK. 

Over de vencstoffen cn het glas. 
Do meest gebruikelijke vcrwstoffen. 
Dc olie. 
Het bereiden der verwen. 
Dc vernissen. 
Het glas. 

7.i sDE HOOFDSTEK. 

Prijzen der bouwstoffen. 

T W E E D E AFDEELING. 

Of ER DE ZdMEirrOECtSG DER BOVtVSIOTIES 

EERSTE HOOFDSTQK. 

Orcr de maatregelen, het bouwen voorafgaande. 
Het onderzoek der gronden. 
Het uitgraven der fundcringsputten. 
Het drooghouden der fundcringsputten. 

TWEEDE HOOFDSTEK. 

Over do inrigting en daarstelling der fundamenten. 
Inrigting der fundamenten. 
Liggende roosterwerken. 
Paal-roostcrwerkcn; — heiwerk. 
Damplanken. 
Funderingen voor ligtc muren. 
Gebruik van beton bij funderingen, van zand, kisten eu 

duikert nestellen. 
Berekening der kosten van paal-roostcrwcrken. 

DERDE HOOFDSTEK. 

Over de muren van gebakken steen. 
Over dc inctselvcrbandcn. 
Over dc rollagen cn vlechtingen. 
Bcklecdingsraurcn; — buitenmuren van gebouwen, — bin

nenmuren ; — vrijstaande muren. 

VIERDE HOOFDSTEK. 

Orcr dc gewelven. 
Benamingen; — schikking der stecnen cn bepaling der af

metingen van dc gewelven cn regtstanden. 
VIJFDE HOOFDSTEK. 

Uitvoering van het metselwerk , voegwerk en pleisterwerk. 
Metselaars gereedschappen. 
Het metselen van muren. 
Berekening der kosten van het metselwerk van muren. 
Voegwerk. 
Berajien, bepleisteren cn witten van muren. 
Uitvoering van het metselwerk bij gewelven. 
Over de aanraseringen der gewelven, cn verdere middelen 

ter bevordering der droogte van dc overwelfde lokalen. 
ZESDE HOOFDSTEK. 

Verschillende metselwerken. 
Het uitsparen van deur- en vensteropeningen, en van schiet

gaten in muren van gebakkeu steen. 
Vloeren van gebakken steen, asphalt cn beton. 
Gemetselde trappen. 
Lijstwerken van gebakken steen. 
Welputten. 
Regen- of waterbakken. 
Riolen. 

ZEVENDE HOOFDSTEK. 

If'erk in gehouwen steen. 
Metselwerk in breuksteen en regelmatig behaktc stecnen. 
Bewerking der steenen. 
Verschillend gebruik van gehouwen steen. 
Berekening der kosten van stccnhouwciswerk. 

ACHTSTE HOOFDSTEK. 

Over de timmerwerken. 
De houtvei bindingen, — de balken; — dc houten vloeren. 

NEGENDE HOOFDSTEK. 

Orcr de daken: 
Over de daken in het algemeen. 
Over de kappen die hoofdzakelijk uit hout zijn zamen

gestcld. 
De zoogenoemde hollandschc kappen; — kappen volgens 

MANSARD; — kappen volgens PUIII.EKT DE L'ORXE;—kap
pen inet bogen zamengestcld, uit planken op hun plat 
op elkander gelegd; — kappen, zaniciigesteld uit ge
bogen boomstammen; — kappen van opengespalkte 
boomstammen; — hangkappen. — Verschillende andere 
kappen. — Gebruik van ijzer in verband inet hout bij 
kappen. 

Algemeene aanmerkingen nopens de kappen. 
Orcr de dakbedekkingen. 

Pannen daken. — Daken van riet cn stroo. — Daken van 
planken. — Lcijendakcn. — Lccmdaken. — Daken met 
papier gedekt. — Daken met asphalt gedekt. — Dak
bedekkingen met ijzer, zink en koper. 

Algemeene aanmerkingen betrekkelijk dc dakbedekkingen. 
Over goten en kroon- of gcvellijstcn. 

TIENDE HOOFDSTEK. 

Vervolg der timmerwerken. 
Trappen. — Deuren. — Gewone vensters of glasramen. 

Dakvensters. — Blinden of vensterluiken. — lick- of 
regelwerk. — Schuttingen cn beschotten. — Houten 
plafonds of zolderingen. — Schilderhuizen. — Britsen. — 
Buskruid -toeslellingen. — Geweerrekken. — Banken. — 
Tafels. — Regleinentboiden. — Kolenbakken. — Kap
stokken. — Kribbcnkastjes cn Broodplankcn. 

ELFDE HOOFDSTEK. 

Oper de timmmermans-gereedschappen en de be
rekening der kosten van timmerwerken. 

TWAALFDE HOOFDSTEK 

Plafonneer- of stukadoorwerk. 
DERTIENDE HOOFDSTEK. 

Smidswerk. 
Over het smidswerk in het algemeen cn dc smidsgereed

schappen. 
IJzeren balken. — Het gebruik van ijzer in verband met 

potten. — IJzeren kolommen of stijlen. — IJzeren kap
pen. — IJzeren trappen. — IJzeren ramen. — IJzeren 
hekken cn balustraden. — Algemeene aanmerkingen 
nopens het gebruik van ijzer. — Arbeidsloon van ijzer
werk. 

VEERTIENDE HOOIDSTIK. 

Loodgictcrsicerk, pompen en bliksemafleiders. 
VIJFTIENDE HOOFDSTIK. 

Verwas-, glazenmakers- en behangerswerk. 
DERDE AFDEELING. 

(HER DE rEREJSCUTE.Y VA3 BUllAIRE GESOVJrEX. 

E'RSTE HOOFDSTEK. 

Over de algemeene rereischten der gebouwen. 
TWEEDE HOOFDSTIK:. 

Bijzondere rereischten van kazernen, stallen, maneges , 
hospitalen, arsenalen, buskruidmagazijnen, kogel-

gloeiovens, laboratoria, wachthuizen, poorten, 
militaire bakkerijen. 

DERDE HOOFDSTEK. 

Orcr dc verwarming der gebouwen. 
Over dc verwarming in het algemeen. 
Over dc sehoorstccnen. 
Over de vuurhaarden. 
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Verwarming met gewone haarden cn kagchels. 
idem met warme lucht. 
idem met warm water. 
idem door middel van stoom. 

Algemeene aanmerkingen nopens de vcrwarmings-ine-
thoden. 

VIERDE HOOFDSTUK. 

Inrigting der fournuizen in de keukens der kazernen. 
TIERDE AFDEELING. 

o m SE rsRsiERiiro ne/t ossovwsir. 
EERSTE HOOFDSTUK. 

Overzigt over de geschiedenis der bouwkunst. 
Algemeene aanmerkingen. 
De bouwkunst bij de Grieken. 
Nadere beschouwing der grieksche bouworden. 

TWEEDE HOOFDSTUK. 

De bouwkunst bij de Romeinen en nadere beschouwing 
der Romeinsche bouworden. 

DERDE HOOFDSTUK. 

De Byzantynsche en Lombardysche stijl. — De goti
sche of spitsbogen stijl. — Terugkeer tot den ouden 

klassieken stijl. 
VIERDE HOOFDSTEK. 

Inrigting en aanwending der lijstwerken, kolommen , 
pilasters, arcaden en nissen. — Versiering ran 

deur-openingen, deuren en venster-openingen , 
enz. 

VuIDE HOOFDSTEK. 

Over goede verhouding, harmonie, orde en symmetrie. 
ZESDE HOOFDSTUK. 

Toepassing van het voorgaande op militaire gebouwen. 
Algemeene aanmerkingen nopens het maken van ont

werpen voor groote gebouwen. 

E I N D E V A N H E T E E R S T E D E E L . 
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