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Geene stukken worden door de maatschappij voor echt erkend, dan die, welke door den 

sekretaris onderteekend zijn. 

T J  S; G 

Verslag van dc twaalfde algcrnccne vergadering der  maatschappij  Tol bevordering der bouwkunst, gehouden te 

Amsterdam, den 22s' eu Junij  1854 bjadz, 

Verslag van het verhandelde op de algemeene bijeenkomst van de leden der  maatschappij  Tot bevordering der 

bouwkunst, gehouden tc Amsterdam, den 23s t cn Jimij  1851 » 

Behandelde onderwerpen: 

1. Welk nut kunnen bouwkundige tentoonstellingen hebben? " 

2. Wat zijn spiergronden? Waaruit bestaan zij? Wat zijn hunne, eigenschappen? e is hunne 

ligging, en vindt men verschillende soorten van spiergronden?

8. r  tot heden zeer  verschillende wijzen van verwarming voor  onderscheidene, zoo partikulier e 

als openbare gebouwen, worden aangewend, zoo als met verwarmde lucht, (loor  stoom, of door 

warm water, zoo wordt gevraagd, welk van deze stelsels het minst gevaarlijk, het minst kostbaar, 

en het meest doelmatig tc achten is? » 

4. Welken weg moet men inslaan, om onze iniddelecuwsche gebouwen tc doen herstellen? > 

5. n ziet bij  onderscheidene gemeenten van ons vaderland de gemeentewerken publiek aan-

besteden, terwij l men iu andere gemeenten daarentegen dc meeste harer  werken onder  eigen en 

onmiddellij k bestuur  ziet uitvoeren en daarstellen. Welk van deze stelsels verdient dc voorkeur: 

a. in het belang der  gemeente; b. in het belang van de onderscheidene daarin betrokken ambach-

ten; c. iu het belang der  bouwkunst in het algemeen? ' 

Beschrijving van eene landmanswoning of bouwhoeve, geschikt voor  50 a. 60 bunders land. Ontworpen door 

p. V A N , als antwoord op de prijsvraag, uitgeschreven door  de Hollandsche maatschappij van 

landbouw, in 1S52. t cenc plaat. (Plaat 1) ' 

Beschrijving, behoorende bij  de teekeningen der  bouwmanswoning, ontworpen door  w. V A N G E E  cz. -

den op dc prijsvraag, uitgeschreven door  dc Hollandsche maatschappij van landbouw, in het jaar  1 S 5 2. 

t ecnc plaat. (Plaat ) 

Bijdrage tot het bouwen van gemakkelijke trappen. r  wijlen jhr . mr. A . WAE1N. d door  jhr . J. . 

t eene plaat. (Plaat 111) 

s over  dc machine-gebouwen en dokwerken aan liet Nieuwediep en tc Hellevoelsluis. d door 

j . , in de afdeeling  van dc maatschappij  Tot bevordering der bouwkunst. t eene 

plaat. (Plaat ) 

Balken en leggers van getrokken ijzer. Verkrijgbaa r  tc Amsterdam, bij  S A N T EN S; N » 

Geschied- en oordeelkundige opmerkingen over  de «esthetiek der  klassieke grieksche bouwkunst. d 

door  den heer  J . A . , te

Waterleiding bij t twee platen. (Plaat V cn ) d door  den heer  ». i).

Over eenige bouwkundige bijzonderheden betrekkelijk het algemeen ziekenhuis tc  volgons , 

opzigter  van het stedelijk ziekenhuis aldaar. t ecnc plaat. (Plaat Vi l ) d door . L O T Z , 

te Amsterdam 

Beantwoording der  vraag, door  den heer  p. N voorgesteld iu de afdeeling  der  maatschappij 

Tot bevordering der bouwkunst, nopens ccn middel hetwelk van toepassing zon kunnen zijn, om met dc 

bestaande windschcprnd-watoiniolens niet slappe winden niet vrucht water  tc kunnen malen. r  den heer 

i. , tc

Ventilati e der  parlements-huizen tc  Vri j  vertaald naar  het engelsch uit het Civil  and Architect's 

Journal van September, October  en November  1S52, door  p. w. V A N T J GZ 

Programma der  prijsvraag voor  liet bouwen van ecnc roonisch-katholijkc kerk in de slad  in

rijk,  toegewijd aan Notre  de la Treille en ST. S 

Bewaring van het ijzer  » 
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c voor  liet bewerken van hardsteen bladz. 191 

Werktui g tot opvoering van water » 192 

g hout "  1<J2 

Ventilati e der  parlemcnts-huizen tc  Vri j  vertaald naar het engelsch uit het Civil  a/id Architects 

Journal van September, October  en November  1S52, door  t. vv. V A N T J G Z. (Vervolg van blz.  > 193 

Waterleidingen. d door den heer E , 1° luitenant-ingenieur, te Utrecht. t twee platen. 

(Plaat  en ) 231 

Behandeling van het schuren cn polijsten van graniet en portier  » 277 

Verslag vau de dertiende algemeene vergadering der  maatschappij  Tol bevordering der bouwkunst, gehouden tc 

Amsterdam den i ie"  Juli j  1855 » 281 

Verslag van het verhandelde op de tweede algemeene bijeenkomst van de leden der  maatschappij  Tot bevordering 

der bouwkunst, gehouden te Amsterdam den 5<kn Juli j  1855 » 299 

Behandelde onderwerpen: 

1. n hoeverre zijn de kappen, zamcngestcld uit hout en ijzer, doelmatiger  dan die welke alleen 

uit hout of ijzer  zijn zamcngestcld ? "  "00 

2. e moeten kerken, gehoor- en koncertzalcn worden ingerigt, om doelmatig te zijn voor  het geluid!"  > 318 

:i . Welke algemeene regelen moet men bij  de inrigtin g van woonhuizen en gestichten in het 

oog houden, inet betrekking tot de gezondheidsleer? 327 

4. n vraagt een geschikt middel om dadelijk dc deugdzaamheid van dordschc cement te 

kunnen beoordcelen, zonder  zijne toevlugt tc nemen tot dc bekende wijzen van proefneming, die 

te veel tij d vorderen, wanneer het schip voor  den wal is liggende en de lading onmiddellijk moet 

gekeurd worden? "  881 

5. Welke toepassingen kunnen met vrucht van het ijzer als bouwmateriaal gemaakt worden, bij 

de werken der  burgerlijk e bouwkunst in den ruimstcn zin? ' 346 

(i. Welke regels zijn in acht tc nemen voor  eene doeltreffende dagverlichting van zalen? » 348 

Opmerkingen over de behandeling van de geschiedenis der  bouwkunst, inzonderheid van die der  grieksche 

architektuur . d door  den heer  J . A . , te Botterdam > 861 

t koninklij k postkantoor  cn de rijkstelcgraaf-bureaux tc Amsterdam. t drie platen. (Plaat X , X  en . » 373 
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Oehonden le Amsterdam, den 22" on Junij 1854. 

Tegenwoordig: de bestuurders . . , voor-

zitter , c. vv. . , vice-voorzitter, A . C . riEUSON, 

penningmeester, is. , G . , P. J .

en A . N. , sekretaris; de korrespondenten: 

vv. N. E van  T . N van

. 3.  van Zaandam, B. w. V A N N van 

Amersfoort, A. E van Gouda en B. N van 

Hoorn, benevens G3 gewone leden, te zamen uitbrengende 

70 stemmen. 

e voorzitter  opent de vergadering met eene kort e 

toespraak, en verzoekt daarop den sekretaris bet verslag 

van den staat en de verrigtingen der  maatschappij  en 

des bestuurs over het afgeloopen jaar  voor te lezen. t 

verslag is van den volgenden inhoud: 

e heeren! 

« V o or de eerste maal optredende tot het uitbrengen 

van verslag omtrent den toestand en de werkzaamheden 

dezer  maatschappij, zij  het mij  vergund, u in de eerste 

plaats te berigten, dat het aantal leden, sedert het laatst 

uitgebragte verslag, weder  eenigermate is toegenomen. 

Volgens dat verslag bedroeg het aantal leden op 1 Ja-

nuari j  des vorigen jaars 857; gedurende het jaar 1853 

bedankten 27 leden voor het lidmaatschap, 9 werden ons 

door den dood ontrukt , en 3. door  onbekendheid van 

verblijf , van de lijst afgevoerd; daarentegen aanvaardden 

39 personen het lidmaatschap, zoodat. het aantal leden op 

1 Januarij  1854 wederom bedroeg 857, waarbij  sedert een 

dertigtal nieuwe leden zijn gekomen. 

r het vertrek van den heer  J . G . V A N T 

uit deze stad, is in het personeel des bestuurs cene ver-

andering gekomen, zijnde de heer r . j . , daartoe 

. . 

door de meerderheid der  leden op de vorige algemeene 

vergadering gekozen, in zijne plaats opgetreden. O m-

trent de huishoudelijke inrigtin g des bestuurs, acht ik 

mij  verpligt melding te maken van het aan den heer is. 

, op zijn verzoek, verleend ontslag als sekre-

taris , ten gevolge waarvan de keuze des bestuurs mij  tot 

de vervullin g dezer  betrekking heeft aangewezen. Van 

deze verandering is aan de leden door de nieuwsbladen, 

en aan de korrespondenten bij  afzonderlijk e cirkulair e 

n" . 95/580 kennis gegeven, en heeft het bestuur  het zijnen 

pligt geacht, daarbij  aan den heer  zijnen dank 

te betuigen, voor de ijverig e waarneming van het sekre-

tariaat gedurende 12 achtereenvolgende jaren, een dank, 

dien het bestuur  hier  gaarne openlijk herhaalt, overtuigd 

dat do leden onzer  maatschappij  er  ten volle mede zullen 

instemmen. 

« A a n g a a n de het personeel der  korrespondenten valt 

mede te deelen, dat het geheele aantal plaatsen, waar 

zoodanige gevestigd zijn , thans 42 bedraagt, l iet korres-

pondentschap Woerden is voorloopig opgeheven, tot tij d 

en wijl e zich aldaar  een genoegzaam aantal leden zal bevin-

den; voorts zijn als korrespondenten aangesteld de heeren 

l ' . , mr . metselaar  te Wormerreer, s. J . . -

, hoofdopziener  aan de . .T. , stads 

architekt te Za/t-Bommel en P. , stads architekt 

te  Wijder s zijn nog benoemd: de heeren li . -

, fortitikatic-opzigte r der  1° klasse, ter  vervanging 

van wijlen den lieer . , stads architekt te

borg; de heer  J . G. V A N , hoofdingenieur  van den 

waterstaat, ter  vervanging van den heer z. V A N , 

te Zwolle; . COUVÉE , stads architekt te Zierikcee, in 

plaats van den heer A . V A N E E cz., thans te 
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te Schiedam gevestigd; J . v. , stads architekt 

te  ter  vervanging van den lieer  vv. A . -

T E N , thans adjunkt-architek t der  stad  w. E 

, civiel ingenieur  tc Arnhem, in plaats van den 

heer  G . T . , cn . . , 2J c luitenant-adjudant 

der genie te Batavia, ter  vervanging van den naar

land vertrokken majoor  J . S A S S E N. Omtrent het laatst-

genoemde korrespondentschap blijven de resultaten sedert 

eenigen tij d minder  voldoende, hetgeen waarschijnlij k veroor-

zaakt wordt door  do groote verwijderin g van de oostindi-

sche leden onderling, en het moeijelijke en kostbare der 

kommunikati c met het moederland.  bestuur  heeft de 

overkomst en verantwoording van den vorigen korrespon-

dent, den majoor  S A S S E N, ingewacht, en het dien ten gevolge 

raadzaam geoordeeld het korrespondentschap te Batavia 

op te heften, mot uitnoodiging aan de leden, tot het 

aanwijzen van een adres in het moederland, waar  hunne 

belangen kunnen worden waargenomen. Overigens blijven 

do hier  te lande gevestigde korrespondenten ruimschoots 

bijdragen tot den bloei onzer  instelling, waarvoor  hun de 

dank van het bestuur  bij  herhaling wordt toegebragt. 

Van de Bouwkundige bijdragen zijn, sedert het laatste 

verslag, verschenen het 2°, 3° en 4° stuk des achtsten 

deels, terwij l het 5° stuk ter  perse is en binnen kort zal 

uitkomen. e kommissie van redaktie blijf t steeds reke-

nen op de toezending van oorspronkelijke bijdragen, en 

maakt inmiddels gebruik van de belangrijke opstellen, 

door  de rotterdamsche afdeeling ten vorigen jare inge-

zonden. Ook zal het uwer  aandacht niet ontgaan zijn, 

dat de omslag der  afzonderlijke nommers dienstbaar  is 

gemaakt aan het mededeelen van aankondigingen van 

boekwerken, prijsvragen enz. het vak betreffende, die 

tot dat einde aan de kommissie worden ingezonden. t 

verslag van de elfde algemeene vergadering is afzonder-

lij k gedrukt en met eene naamlijst aan de leden rond-

gedeeld. 

«Naar aanleiding van het bepaalde op do vorige 

algemeene vergadering, omtrent het houden eener  alge-

meene bijeenkomst, daags na de algemeene vergadering, 

waartoe door  de leden vragen ter  behandeling konden 

worden ingediend, zijn bij  het bestuur  ter  gelegener  tijde 

ingekomen een twintigta l onderwerpen, waarvan 14 inge-

zonden door  de rotterdamsche afdeeling en 0 door  leden 

van de nmsterdamsche afdeeling. e daaruit door  het 

bestuur  gekozen 7 vragen zijn op den bepaalden tij d bij 

cirkulair e n°. 91,021 aan de leden der  maatschappij  ken-

baar  gemaakt, en zullen alzoo morgen in behandeling 

genomen worden. 

t betrekking tot de ten vorigen jare aangekon-

digde uitgaaf van Afbeeldingen van oude bestaande gebouwen, 

kan ik berigten, dat deze zoo ver  gevorderd is, dat de 

eerste aflevering, bevattende in drie platen de in kleuren 

gedrukte afbeelding van het gebouw «de vleeschhal» te 

Haarlem, naar  de keurige teekeningen van den heer  G. A . E 

G E U S aldaar, aan de leden te Amsterdam is toegezonden, en 

door  ongeveer  »/e dier  leden, tegen den vastgestelden prij s 

van/1.20, is geaccepteerd. t onzekere omtrent dc belang-

stelling, die deze nieuwe onderneming bij  de leden zou 

ondervinden, heeft het bestuur, met het oog op de vri j 

aanzienlijke kosten, doen besluiten, aanvankelijk eene klei-

nere oplaag te doen maken, waardoor  de verzending aan 

de korrespondenten cenigzins is bemoeijelijkt of vertraagd 

geworden. Naar  gelang van de deelneming wordt het 

aantal exemplaren vermeerderd: het bestuur  vleit zich, 

dat do uitvoering der  platen de goedkeuring der  leden 

zal wegdragen, cn ook het debiet bij  het publiek, zoo 

hier  te lande als in den vreemde, bevorderlijk zal zijn. 

«Alsnu zal worden overgegaan tot do uitgaaf van dc 

afbeeldingen van het stadhuis te Gouda, door  do rotter-

damsche afdeeling reeds ten vorigen jare verstrekt; ter-

wij l het bestuur  do toezegging van dezelfde afdeeling 

ontvangen heeft van de mededeeling der  afbeeldingen van 

het stadhuis te  door  hare zorg ten vorigen 

jare opgemeten en in teekening gebragt. Niettemin blijf t de 

kommissie van redaktie, aan wie de zorg voor  de uitgaaf' 

is opgedragen, zich dringend aanbevelen voor  de toezen-

ding van soortgelijke afbeeldingen uit alle oorden des 

rijks , waartoe voorzeker  de grondstof in vele steden aan-

wezig is. r  zal van lieverlede eene belangrijke 

schrede gedaan worden tot de kennis en waardering van 

de vaderlandsche bouwwerken, en alzoo de verminking 

of slooping van menig merkwaardig monument zoo niet 

verhoed, althans minder  schadelijk gemaakt worden voor 

de studie dor  nationale bouwkunst. 

r  gelukkig is de uitvoering geslaagd van de 

gravures van den schouwburg, ontworpen door  den heer 

E B E E S O N, in het begin dezes jaars aan de leden toege-

zonden. Aanvankelijk was deze gravure begonnen dooi-

den heer , die sedert naar  Londen is vertrokken, 

doch zoo onnaauwkeurig bewerkt, dat men zich later  ge-

noodzaakt heeft gezien het werk op nieuw te beginnen. 

Behalve de vertraging, hierdoor  in de uitgave veroor-

zaakt, heeft deze zaak over  het geheel meer  dan gewone 

kosten gevorderd, zonder  nogtans den verwachten uitslag 

op te leveren. t ontwerp voor  eene slagtplaats, mede 

door  den heer , zal binnen weinig tij d in plaat 

zijn gebragt, en vermoedelijk nog in den loop van dit 

jaar  kunnen uitgereikt worden; het bestuur  meent te mo-

gen verzekeren, dat de uitvoering der  platen aan de 

billijk e eischen der  leden zal beantwoorden. 

n het afgeloopen jaar  zijn als gewoonlijk drie prijs-

vragen door  het bestuur  uitgeschreven, en wel voor: een 

gasthuis voor 800 a 1000 steken, een militair wachthuis 

voor eene residentie, en eene glazen togtpui in eene vesti-

bule. t programma daartoe is opgemaakt door  de 

bestuurders ,  en , gedrukt 

en aan de leden rondgedeeld, en bovendien door  de dag-

bladen bekend gemaakt. t 1 November dezes jaars 

worden daarop de antwoorden ingewacht. 

«Op do drie in het jaar  1852 uitgeschreven prijsvra -

gen zijn ingekomen 11 antwoorden, te weten: 3 ontwer-

pen voor  een postkantoor, met de spreuken: lelt ringe 

mich in meinen Schijpfungen nach Wahrheit und SchthJteit 

enz.,  hoop en  4 ontwerpen voor  eene 

bewaarschool, met de spreuken: 1st nicht die  das 

schiiuste  der  L'inspiration dans 

tous les arts enz., Faire un projet véritablement utile enz., 

Oefening beschaaft de kunst; 4 ontwerpen voor  een houten 

trap, met de spreuken: Amor arti, Zur Beurtheilung, Alle 

begin is moeijelijk on Hierdoor tot hooger. e zijn door 

het bestuur  gesteld in handen van eene kommissie van 5 

leden, zijnde de heeren V A N , , O E F E N -

,  en . Uit het verslag, door 

deze kommissie aan het bestuur  ingediend, niet welks 

inhoud het zich heeft vereenigd en waarmede deze ver-

gadering zal worden bekend gemaakt, is gebleken dat 

twee antwoorden de bekrooning zijn waardig gekeurd, te 

weten: het ontwerp voor  oen postkantoor, met de spreuk 

lelt ringe mich in meinen Schöpfungen enz., met 4 van de 

5 stemmen, en het ontwerp voor  eene bewaarschool, met 

de spreuk 1st nicht die  das schïmste

der  met algemeene stemmen. Aan het ont-

werp voor  een houten trap, met de spreuk Alle begin is 

moeijelijk, is een loffelij k getuigschrift toegekend, zoo de 

inzender  zich aan het bestuur  wil bekend maken. Bij  do 

opening der  naambiljetten, bij  de twee bekroonde ontwer-

pen behoorende, is gebleken dat beide zijn vervaardigd 

door  onzen stadgenoot en medelid, den heer S 

S , reeds vroeger  door  onze maatschappij 

eenmaal bekroond. 

«A l do hier  genoemde ontwerpen zijn, als in vorige 

jaren, door  de goedgunstige beschikking van den raad 

van bestuur  tier  akudemie van beeldende kunsten 

alhier, gedurende deze week ten toon gesteld voor  de 

leden onzer  maatschappij, in eene der  zalen van het ge-

bouw der  akademie. 

«Op voorstel van den heer  P. J .  heeft het be-

stuur  daarbij  overgelegd een afschrift van het rapport der 

kommissie van beoordeeling, opdat men beter  in staat 

zou zijn de gemaakte bedenkingen met de teekeningen te 

vergelijken: welke maatregel ook voortaan zal gevolgd 

worden. 

«Naar aanleiding van een des betreffend verzoek door 

heeren direkteuren der  Vereeniging voor volksvlijt hier  ter 

stede, waarvan reeds in het vorige verslag werd melding 

gemaakt, benoemde het bestuur  eene kommissie tot mede-

werking voor  eene tentoonstelling van bouwmaterialen, 

oorspronkelijk zamengesteld uit de bestuurders V A N G E N O T , 

 en , doch waarin later, door  het 

vertrek van eerstgenoeniden heer  naar  de stad Zwolle, de 

heer  vico-voorzitter N heeft zitting genomen. Wi j 

mogen onderstellen, dat gij  allen, mijne heeren! bekend 

zijt geworden met den uitslag dezer, in hare soort voor 

ons land geheel nieuwe, onderneming, en golooven de 

Vereeniging, die onze medewerking inriep, met volle regt 

geluk te hebben mogen wensclien met het welslagen dezer 

eerste poging, om meer  algemeen de belangstelling op 

te wekken voor  de waarlij k praktische bouwkunst, en 

zoowol de zaakkundigen als het groote publiek bekend te 

maken met de mate der  hulpmiddelen, die de industrie 

en techniek ons heden ten dage aanbieden.  voorstel 

van genoemde direkteuren, tot het houden eener  alge-

meene bijeenkomst van leden der  boido ligchamen hier 

ter  stede, tot het bespreken van onderwerpen van bouw-

kundigen aard, in verband met de alstoen gehouden ten-

toonstelling, vond dan ook bij  het bestuur  onzer.maat-

schappij  onverdeelden bijval , en werden de leden daartoe 

in de maand September, bij  cirkulair e n°. 89/588, tegen 

don 10'1" 1 Oktober, in het lokaal Odéon bijeengeroepen. 

t verslag van het aldaar  verhandelde is in zijn geheel 

geplaatst in het 4dt'  stuk des 8stü"  deels der  Bouwkundige 

bijdragen, in de maand Apri l dezos jaars uitgekomen, 

waarnaar  ik alzoo de vrijhei d neem voor  omstandiger 

medodeelingen to verwijzen. t zij  mij  echter  vergund 

te herinneren, dat bij  die gelegenheid door  den hoor  dr. 

, president der  Vereenigimj voor volksvlijt, een 

voorstel is geformuleerd, betreffende het onderwijs van 

den ambachtstand, waaromtrent alstoen is besloten de 

denkwijze dezer  vergadering in te wachten, en hetwelk 

alzoo straks aan uw oordeel zal worden onderworpen. 

Na afloop der  genoemde tentoonstelling heeft het bestuur 

der  Vereenigimj den heer  voorzitter  l>. .  uitge-

noodigd, om gezamenlijk met de drie leden der  kommissie 

van medewerking en nog zes andere heeren, zich te wil-

len belasten met de beoordeeling der  ingezonden voor-

werpen en de toekenning der  medailles. Na hieraan te 

hebben voldaan, is het bestuur  onzer  maatschappij  door 

direkteuren der  Vereeniging uitgenoodigd geworden ter 

bijwoning van do plegtige uitreikin g der  medailles aan 

de bekroonde inzenders, op den 10''" '  Apri l , waarbij 

met genoegen werd opgemerkt, dat aan menig inlandsch 

fabriekant cn medelid onzer  maatschappij  de welverdiende 

hulde voor  zijne kennis en werkzaamheid werd toegebragt. 

liet mag welligt overbodig geacht worden voor  bouw-

1
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kundigen, alsnog te wijzen op het nut der  doorloopende

tentoonstelling, in het gebouw der  Vereeniging, op de 

Bloemmarkt alhier, van de meest opmerkenswaardige 

voorwerpen der  vroeger  gehouden tentoonstelling in de 

militiezaal , waardoor als het ware een blijvend museum is 

gesticht van uitgestrekt praktisch belang, dat door  ieder 

te allen tijd e kan geraadpleegd worden, en waardoor  alzoo 

in eene behoefte onzes tijd s voorzien wordt , die door de 

leden onzer  maatschappij  voorzeker  meermalen zal zijn 

gevoeld, doch tot wier  voldoening onze instelling de 

middelen niet aanbood. 

« t betrekking tot de werkzaamheden der  afdcelingen 

van onze maatschappij, ben ik thans in staat gesteld voor 

het eerst verslag te doen van hetgeen dienaangaande door 

het bestuur der  amsterdamsche afdeeling is medegedeeld. 

« S e d e rt de oprigtin g op den 15 Oktober 1852 tot ul -

timo r 1853 is het getal leden geklommen tot 

135, van welke door  overlijden en vertrek naar  elders 

slechts 10 leden moeten afgetrokken worden. e bijeen-

komsten zijn gehouden om de veertien dagen, met uitzon-

dering van de maanden Junij  , Juli j  en Augustus, zoodat 

in het geheel, gedurende dat tijdvak , 23 vergaderingen 

hebben plaats gehad, die steeds door een groot aantal 

leden werden bijgewoond. t bestuur is zamengesteld 

uit de heeren mr . E . E , voorzitter , w. j . j . O F -

, vice-voorzitter, p. J . , kommissaris , . 

, penningmeester en . V A N , sekretaris. 

e behandelde onderwerpen betroffen, in de eerste plaats, 

eene vraag door den heer  G . E voorgesteld, aan-

gaande het verschil in hechtheid der  funderingen van 

kapital e bouwwerken hier  ter  stede en die van woonhui-

zen uit hetzelfde tijdvak , waaromtrent door den heer P. 

j .  een breedvoerig antwoord , met teekeningen 

verduidelijkt , werd geleverd. e heer A . C. N 

deelde bij die gelegenheid eenige bijzonderheden mede, 

betreffende de inrigtin g der  funderingen hier  ter  stede. 

r  deelde de heer E zijne denkbeelden mede 

omtrent den wederstand, en de houtsoorten, die het meest 

geschikt zijn voor  kespen en funderingplaten, en hierui t 

ontstond eene belangrijk e gedachten-wisseling tusschen vele 

der aanwezige leden. e heer J . . S sprak bij 

die gelegenheid over de eigenschappen en hoedanigheden 

van het eikenhout, en andere houtsoorten voor den bouw 

geschikt, welk onderwerp later  nog zeer  breedvoerig door 

dien heer  werd besproken. e heer . S han-

delde over  verschillende hardsteensoorten en meer be-

naald over het Aberdeemche graniet, en verduidelijkt e zijne 

voordragt door een aantal monsters van de gezegde steen-

soorten, die aan de afdeeling welwillend werden afge-

staan. e heer , terugkomende op hetgeen vroe-

ger  aangaande de funderingen van kapitale gebouwen 

hier ter  stede was medegedeeld, deed opmerken dat toen-

maals aan vele openbare gebouwen ook slecht ingerigte 

funderingen zijn gevonden, hetgeen hij  staafde met tee-

keningen en een stuk dwarsdradig funderinghout daarvan 

afkomstig. e heer  lichtt e daarop nader het door 

hem gesprokene toe cn weet de ontstane gebreken voor 

een gedeelte aan de latere verzwaringen van vele bouw-

werken, vooral torens. e heer  G . A .  sprak over 

de aanwending van schroefpalen voor  zijmuren van ge-

bouwen, waarover een belangrijk onderhoud tusschen vele 

aanwezige leden ontstond. 

e heer  E . . N handelde over den aard en 

de eigenschappen der  metalen, die van toepassing zijn 

voor  bedekking van goten, platten enz., lichtt e hunne 

scheikundige werkin g door  proeven toe, gaf een overzigt 

van hunnen betrekkelijken wederstand in verschillende 

toestanden, en maakte een en ander ten slotte van toe-

passing op eene vergelijkende berekening van de dikt e 

van lood, z ink , gegalvaniseerd ijzer en koper. e heer 

. F gaf ter  bezigtiging eene teekening van den 

zoogenaamdcn « o n v o l m a a k t en t o r e n» van de Nieuwe 

kerk alhier, ontworpen door  wijlen den architect V A N 

A U T , bij  welke gelegenheid een onderhoud ontstond 

over de grieksche, romeinsche en gothische bouwstijlen. 

e heer is.  handelde over  den oorsprong 

en de inrigtin g der  romeinsche amphitheaters, door hem 

op zijne reizen in  en Sicilië bezocht, sprak over 

hunne bouwkunstige zamenstellingen, en behandelde te-

vens eenige vragen betreffende gezigtslijnen in schouw-

burgen , kerken enz., de middelen tot versterking en 

weerkaatsing van het geluid. 

e heer Z gaf een geschiedkundig overzigt van 

de heistellingen hier  te lande en behandelde tevens soort-

gelijke inrigtingen in  en

in gebruik , en eenige daarmede uitgevoerde werken. j 

kwam tot het besluit, dat de oude bekende heistelling 

voor ons land de meest geschikte is. Bi j  deze gelegen-

heid ontstond eene wisseling van denkbeelden omtrent 

den zoogenaamden stuit der  heipalen, en werd, na een 

breedvoerig betoog deswege door den heer . V A N Z O E -

N , eene kommissie van vier  leden , bestaande uit de 

heeren Z , ,  en , benoemd om 

daarover  rappor t uit te brengen, gelijk dan ook later  door 

door hen is gedaan , en waaruit o. a. bleek , dat de we-

derstand der  palen niet alleen moet toegeschreven worden 

aan den grond onder de punt van den paal, maar ook 

vooral aan de wrijvin g van den omringenden grond langs 

hol geheele oppervlak. 

e heer Z handelde ook over de eigenschap-

pen , soorten en afmetingen van het eikenhout, waarna 

het geoktroijeerd werktui g van de heeren V A N

en V A N , genaamd Hollandsclie waterbalg, werd 

ten toon gesteld en in werking gebragt. 

e heer  A . C. N hield eene voordragt over de 

toepassing der  schroefpalen in  en hier te lande, 

meer  bepaaldelijk te  en te Halfweg Haarlem, 

en sprak ook over het indrijve n van holle ijzeren palen 

door den dru k des dampkrings. 

e heer Z leverde eene vertaling uit het hoog-

duitsch van eene verhandeling over den kerkbouw door 

 te Berlijn, waarbij  sommige punten door den 

heer  werden toegelicht. 

« e heer N handelde breedvoerig over  de lucht-

verversching in gebouwen voor de mindere klassen en 

sommige huishoudelijke inrigtingen daarbij  in het oog te 

houden. Ook omtrent het rooken van de schoorsteenen 

werden door hem voorbeelden aangehaald, die aantoon-

den , dat de ongelijke drukkin g der  lucht hierbi j  eene 

hoofdrol vervult . 

« e heer Y gaf ter  beschouwing de teekenin-

gen van het door hem ontworpen en uitgevoerd gebouw 

voor de leden der . N . Yacht-club te  en hield 

daarbij  eene voordragt over  genoemd werk, met toezeg-

ging van later de déta i l - teeken ingen mede te deelen. 

e heer E sprak over de toepassing van holle 

gebakken steenen en gebakken steenen ornamenten, en 

gaf ter  beschouwing het plaatwerk van E over de 

baksteen-bouwkunst van

t eerstgenoemde onderwerp werd later  nog uit -

voerig behandeld door de heeren N en , 

en gaf aanleiding tot een uitgebreid onderhoud tusschen 

vele der  aanwezige leden. 

« e heer Z handelde over  eene der  soliditeit na-

deelige versiering aan huisgevels door de toepassing van 

halfcirkelbogen boven de lichtopeningen, terwij l de hee-

ren E en S van gedachten wisselden omtrent 

de aan wendbaarheid van sieraden van gebakken steen in 

tegenoverstelling van gehouwen steen. 

« e heeren E en S bespraken de hier  ter 

stede bestaande keuren op het timmeren en rooijen , meer 

bepaald met betrekking tot de stoepen en ingangen der 

woonhuizen, waaromtrent de voorzitter  nadere inlichtin -

gen toezeide. 

« e heer N vestigde de aandacht der  leden op 

eene zeer  vreemde verzakking van den grond en wal op 

het Bikkers-eiland , veroorzaakt door  storm en lagen wa-

terstand, waarover de heeren E en P later 

hunne beschouwingen mededeelden. 

« e heer  mr . E . E S gaf de beloofde inlich -

gen aangaande het steeds van kracht zijn der  keuren op 

het timmeren en rooijen naar  aanleiding van art . 484 van 

het kriminel e wetboek; vervolgens werd eene kommissie 

benoemd, bestaande uit de heeren E S , E , 

S en , ten einde middelen te beramen ter 

voorziening in dc bezwaren uit de toepassing der  verou-

derde keuren ontstaande. 

« e heer  gaf in bedenking , of'  naar  aan-

leiding van de heerschende duurt e der  levensmiddelen, 

door  verhooffinff der  daggelden iets zou kunnen verrijd t 

worden ter  tegemoetkoming van de ambachtslieden, waar-

over  vele leden hunne beschouwingen mededeelden en 

besloten werd, ieder  voor  zich hierin te doen handelen 

volgens zijne eigene overtuiging; terwij l lezing werd ge-

daan van eene missive van het medelid den heer v i s, 

waarin hij  berigt de wijze, waarop hij  met goed gevolg 

sedert dri e jaren zijne werklieden is te gemoet gekomen 

in soortgelijke omstandigheden. 

r den heer E werd aangedrongen op het 

verbeteren van het onderwijs van den ambachtsstand in 

het algemeen, naar  aanleiding van een voorstel gedaan 

in de bijeenkomst der  leden van de maatschappij  , in het 

Odcon alhier. 

« e heer N , als gast daartoe uitgenoo-

digd, hield eene voordragt over  galvanisinus, oxydatie 

van ijzer en zink , en bedekking van ijzer met zink , door 

proeven opgehelderd. 

« Op eene door den heer N gedane vraag om-

trent de inrigtin g van togt- en walerdigte draai- en 

schuiframen, werd door  eene daartoe benoemde kommis-

sie, bestaande uit de heeren , S en G O -

, uitvoerig verslag gedaan, en daarbij  overgelegd 

teekeningen op de volle grootte en modellen op ver-

kleinde schaal van de door hen voorgeslagen inrigtingen. 

e heer  legde bij  die gelegenheid over de teeke-

ning op de volle grootte van eene door hem voorgestelde 

inrigtin g met beweegbaren onderdorpel, welke stukken ter 

kennisneming van de leden werden beschikbaar  gesteld. 

« U i t deze kort e opsomming blijk t reeds genoegzaam 

hoe veelsoortig de onderwerpen waren die beurtelings 

werden behandeld, en de ijver  door  vele leden aan den 

dag gelegd, om tot onderlinge voorlichtin g bij  te dragen, 

l iet bestuur  verheugt zich dan ook in den voortdurenden 

bloei dezer  jeugdige afdeeling, en heeft reeds stappen ge-

daan tot het bekomen van mededeeling der  gedane ver-

handelingen en voordragten, voor  zoover die in het bezit 

der afdeeling inogten zijn , ten einde die in de Bouw-

kundige bijdragen te doen opnemen, zoo als reeds met 

die van den heer  , over de funderingen hier 

ter  stede, is geschied; waardoor de leden onzer  maat-

schappij  meer van nabij  met het werk der  afdeeling zul-

len bekend gemaakt worden en er  tevens nut en voordeel 

van zullen kunnen trekken. 
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« O ok de rotterdamsche afdeeling verkeert steeds in 

toenemendcn bloei en telt thans 140 leden. t bestuur 

is zamengesleld uit de heeren vv. N . , voorzitter , 

. , penningmeester, j . F . , P. -

T E N , . C. G en . S G , kom-

missarissen, en F . , sekretaris. Aangaande de 

werkzaamheden, die mede zeer  afwisselend geweest zijn , 

ontleen ik aan het verslag der  afdeeling het volgende: 

r den heer . .T.  zijn proeven genomen 

wegens de veelvuldige toepassingen van het Portland-

cement, waarvan het verslag reeds vroeger was toege-

zonden. 

e heer . G .  leverde eene vertaalde 

bijdrag e over  kunsttnarmer  (stuc lustre) , waarin zijne be-

standdeelen en wijze van bewerking werden behandeld. 

e heeren  en  verklaarden de 

inrigtin g en werkin g van den hydraulischen ram, door 

proeven, met modellen in het klein verduidelijkt , die 

echter  niet aan de verwachting beantwoordden; waarop 

de heer G werd uitgenoodigd zijne denkwijze mede 

tc deelen omtrent de verbeteringen, die aan het werktui g 

dienden gemaakt te worden. t bleek uit het ver-

slag van genoemden heer, dat voorshands slechts één 

vierde gedeelte van de aangebragte hoeveelheid water 

kon worden opgevoerd, terwij l dri e vierde gedeelte ver-

loren gaat. 

e heer n. S G gaf verslag we-

gens eene proeve met metselspecie, die men zich voor-

stelt op grootere schaal te herhalen. 

e heer . J . T gaf cene beschrijving van het 

standbeeld van  den Groote te Berlijn, en de 

wijze van vervoering en plaatsing door  platen opge-

helderd. 

e heer E verklaarde de inrigtin g cn werkin g 

van een oven voor  heete lucht volgens C . 

« e heer G gaf eene verklarin g van de inrig -

tin g en werking der  elektrische klokken, door  proeven 

verduidelijkt . 

« e heer . S G bood ter  bezig-

tigin g stalen of'  monsters kunstmarmer, vervaardigd door 

den stukadoor N , op twee verschillende wijzen 

bewerkt. 

« e heer J . F .  sprak over de inrigtin g 

van Comfortable-houses te  en beschreef den aanleg 

van nieuwe wijken en straten. 

e heer  J . A . N hield eene voordragt over 

de oudste monumenten van ons vaderland, namelijk de 

n in

e heer w. N bood ter  bezigtiging een ge-

deelte van het plaatwerk  und Schulhauser. ' 

« e heer . S vestigde de aandacht op eene verf-

stof ter  vervanging van de menie, bijzonder  geschikt voor 

ijzeren vaartuigen. 

e heer S G sprak over de zuivere 

bewerking van engelsche bouwstoffen in het algemeen, en 

vertoonde daarbij  eenige pannen en roeven, voor  water-

digte muurbedekking aan te prijzen. 

e heeren  en S gaven eene vertaalde 

beschrijving van twee verschillende werktuigen, om palen 

onder  water af te zagen, met ronde en regte zaag, die 

met goed gevolg in  zijn aangewend. 

« E e ne kommissie, bestaande uit de heeren , 

N en , benoemd tot beantwoording eener 

vraag van laastgenoemden, aangaande de uitwendige ver-

schijnselen en kenteekenen der  inwendige gebreken van 

verschillende houtsoorten, bragt een uitgebreid verslag 

uit , waarin over het eikenhout werd gehandeld, door 

afbeeldingen opgehelderd, welk stuk ter  opname in de 

Bouwkundige bijdragen is ingezonden. 

e heer  P. N gaf eeno beschrijving der  in-

rigtin g en zamenstelling van de havens, grachten, water-

leidingen en sluizen te Schiedam, en der  in de laatste 

jaren daaraan gebragte verbeteringen. 

e heer G verklaarde het veelzijdig gebruik 

van den engelschen maatstok, waarvan te  eene 

beschrijving in het hollandsch is verschenen, en toonde 

het wenschelijke aan van de vervaardiging van zoodani-

gen maatstok met nederlandsche maat. 

e heer J . A . N verklaarde het kalorische 

werktui g van EltlCSON, door  teekeningen opgehelderd. 

e heer A . V A N  P OT hield eene voordragt 

over het glasschilderen van de vroegste tijden tot zijnen 

grootstcn bloei; en gaf daarbij  ter  beschouwing eenige 

platen uit hot engelsche werk: « s works of early 

masters of christian decoration. » 

e heer E ving aan met de behandeling der 

egvptische bouwkunst, en sprak bij  wijze van inleiding 

over de eigenaardigheid van het land en zijne be-

woners. 

e heeren J . J .  en . J . S leverden 

do teekeningen van het stadhuis te  door hen 

in den vorigen zomer opgemeten cn legden er  bij  over 

eene geschiedkundige beschrijving van dit monument, 

voor  zoover zij  die uit eenige bronnen hadden kunnen 

samenstellen. Ook deze teekeningen zijn weder  door de 

afdeeling ter  beschikking gesteld van het bestuur der 

maatschappij, en zullen in plaat worden gebragt 

« E r is eene kommissie benoemd geworden tot onder-

zoek van de werking van een instrument, genaamd « Ci-

magraaf,» dienstig om alle soorten van profille n over te 

nemen en af te teekenen, waarvan bij  het opmeten van 

bestaande gebouwen veel parti j  zou te trekken zijn. e 

uitslag van haar  onderzoek was niet gunstig, zoodat de | 

afdeeling besloten heeft er  geene te doen vervaardigen. 

« V e r d er hield de afdeeling zich bezig met het behan-

delen der  vragen voor de algemeene bijeenkomst te Am- 1 

sterdam, en met het bespreken der  vereischten van ge-

zonde en goed ingerigte woningen voor de arbeidende 

klasse. 

« e afdeeling Zutphen verkeerde nog onder  den on-

gunstigen indru k van de omstandigheden des vorigen 

jaars, en telt thans 30 leden, doch men verwacht een 

toenemenden bloei door de werking der  herziene wetten, 

die onlangs de goedkeuring van het bestuur der  maat-

schappij  hebben erlangd. n het personeel van het af-

deel ingsbestuur is sedert het vorige jaar  geene verande-

rin g gekomen. 

« Aan twee werklieden , in dienst van leden gekwetst, 

is, volgens het reglement, wekelijksche onderstand ver-

leend. e verhooging der  daggelden kwam ook bij  deze 

afdeeling ter  sprake, en veroorzaakte veel beweging 

onder de leden, door het indienen van een adres des be-

treffende door  bijna den geheelen ambachtsstand ondertee-

kend , waaromtrent echter de afdeeling zich onbevoegd 

verklaarde. e overvloed van werk schijnt voor als nog 

de oorzaak te zijn , dat hierover  niet verder is gespro-

ken. Wijder s hebben de bijeenkomsten, gewijd aan de ; 

beschouwing van boek- en plaatwerken, geregeld plaats 

gehad, en hebben enkele leden het woord gevoerd over 

onderwerpen , tot het gebied der  kunst behoorende. 

e heer  A . B. VV. G behandelde eenige 

bijzonderheden betreffende het metselwerk in gebakken 

cn gehouwen steen. e heer . J .  sprak 

over den invloed van het klimaat , en van de zeden en 

gewoonten der  volkeren op hunne bouwkunst. e heer 

J . A . N toonde den vooruitgang aan met betrek-

kin g tot het schoone in vele nieuwe bouwwerken in ons 

vaderland. r  handelde hij  over het vochtige en duffe 

in vele gebouwen, en gaf middelen aan de hand om dit 

gebrek bij  nieuwe gebouwen te voorkomen en in reeds 

bestaande gebouwen weg te nemen. 

e rondzending van boekwerken aan de leden beeft 

opgehouden, daar het bestuur de gelden beter  besteed 

achtte tot den aankoop van werken van blijvende waarde 

voor de bibliotheek, waarvan dan ook vele leden ruim -

schoots gebruik maakten. 

e nieuwe school van Z . .  op het 

 gesticht, is door het meerendeel der  leden bezocht 

geworden, en de daar  bijeenverzamelde werktuigen en 

gereedschappen voor  verschillende ambachten zijn met veel 

belangstelling bezigtigd. 

« t bestuur der  maatschappij  inogi zich weder  ver-

eerd zien met de toezending van de navolgende boek-

werken als geschenken, waarvoor bij  deze openlijk wordt 

dank gezegd: 

« V a n het  instituut van ingenieurs, Verhan-

delingen 1852—53 en van 1853—54, n°. 1 en 2; Uit-

treksels uit vreemde tijdschriften 1852—53 , 2"  en 3° stuk; 

idem 1853— 54, l c , 2e en 3° stuk, en  de 

carles, 1*  et 2° livraison 

« V an den heer  J. A .  , een exemplaa

van  bouw der St. Janskerk te 's Hertogenbosch, door 

dr . c. u. , overgenomen uit  katholiek, als-

mede een exemplaar  van  el l'archéologie en Hollande 

 par J. A . . 

« V an dun heer  E . . , een exemplaar van 

het werk , getiteld:  sterfte in het Stade- Werk/tuiste Am-

; sterdam, door  dr . C. E . 

« V an de direkti e der  leidsche boutgraveerschool, een 

exemplaar  van de Geschiedenis der Bouwkunst, door  P. . 
F B B U T E E A . 

« V an den heer S te Brussel, de sedert vcr-

| .schenen nommers van het Journal beige de

« V an de  du  des sciences historiques, 

des arts et de la bibliographie , te Gent, een dubbel 

exemplaar van genoemd werk over de jaren 1853 en van 

1854, 1"  aflevering. 

« V an direkteuren der  Vereeniging voor volksvlijt al-

hier , de 2 eerste nommers van het tijdschrif t de Volks-

vlijt. 

« A a n de dri e laatstgenoemden cn aan het

instituut van ingenieurs zijn wederkeerig exemplaren toe-

gezonden van de Bouwkundige bijdragen. 

, . ! is, naar ik vermeen, mijn e taak, 

tot het geven van verslag omtrent de aangelegenheden 

onzer  instelling, volbragt. k vertrouw, dat gij  er  het 

bewijs in moogt vinden van meer  ontwikkelin g en 

vooruitgaanden bloei, waartoe do oprigtin g van afdee-

lingen voorzeker nog ruimschoots kan bijdragen; het zij 

mij dus geoorloofd te besluiten met den wensch, dat de 

volgende jaarkrin g even voldoende resultaten moge ople-

veren , en onze maatschappij  door  vereende zamenwer-

kin g zich meer en meer eene plaats moge verzekeren 

onder de inrigtingen , die tot veredeling van smaak en 

vermeerdering van kennis cn wetenschap b i jdragen.» 

Na het voorlezen van dit verslag, wordt de penning-

meester  door den voorzitter  uitgenoodigd tot het mede-

deelen van den staat der  maatschappelijke kas, en blijk t 

het uit de door hem voorgelezen en overgelegde reke-

ning en verantwoording, dat de ontvangsten beliepen voor 

hetgeen regtstreeks de 
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maatschappij  betreft, <lc som van. . . ƒ 4fi34.f>9 

cn voor de liouick. hydrogen » 1153.70 

te ramen . . ƒ 5788.39 

en dat de uitgaven bedroegen voor: 

de maatschappij  ƒ 2C25.3S 

et] voor dc Jiomrk. bijdragen » 3124.92 

tc zaaien . : ƒ 5750.30 

blijvende alzoo in kas ccn saldo van / 38.09 

terwij l de waarde van eenige rentegevende effekten, boe-

ken, platen, teekeningen, en nog in voorraad zijnde 

werken der  maatschappij  eene som beliep van ƒ 4 4 0 2 . 1 6. 

e voorzitter  noodigt de heeren T . , P. -

T E N en . 8 uit tot het nazien der  rekening, die 

zich tot dat einde met den penningmeester  verwijderen. 

s wordt op voorstel van den voorzitter  over-

gegaan tol het verkiezen van twee bestuurders, in plaats 

van do heeren . .  en G. , die volgens 

den rooster dit jaar  moeten aftreden. t bestuur  draagt 

daartoe voor de heeren n. . , G . , . E 

, B. E F 37.. en w. F . . Zes-en-zeven-

ti g stembriefjes opgehaald zijnde, blijk t dat uitgebragt zijn : 

op den heer . .  . . . . 69 stemmen, 

» » » G. E 63 « 

» » » B. E F 37.. . . . 12 » 

» » » . E  5 » 

» » » W . F . N . . . 1 )) 

en in blanko bevonden 2 » 

te zamen . . . 152 stemmen. 

e heeren . .  en G. E zijn alzoo met 

volstrekte meerderheid herkozen tot bestuurders, en verkla-

ren zich bereid deze betrekking andermaal te aanvaarden. 

e kommissie tot het nazien der  rekening en verant-

woording geeft, bij  monde van den heer  p. , verslag 

van hare bevinding, en verklaar t alles in de beste orde 

te hebben bevonden, zoodat zij  voorstelt de rekening en 

verantwoording goed te keuren, onder  dankbetuiging aan 

den penningmeester  voor  zijne gehouden administratie. 

e voorzitter  zegt der  kommissie dank voor de geno-

men moeite, en vereenigt zich gaarne met haar  voorstel, 

dat door de vergadering algemeen wordt toegejuicht. e 

rekening cn verantwoording wordt vervolgens door den 

voorzitter  en den sekretaris onderteekend, waarna de 

werkzaamheden eenigen tij d worden geschorst. 

Bi j  het hervatten der  werkzaamheden, brengt de voor-

zitter  in behandeling een voorstel van den voorzitter  der 

Vereeniging voor volksvlijt, dr . 8. , betreffende 

het onderwijs van den ambachtstand, ingediend bij  gele-

genheid der  algemeene bijeenkomst van de leden der 

genoemde Vereeniging en van deze maatschappij, gehouden 

den 10d* n Oktober des vorigen jaars. t luid t als volgt: 

«1°. t deze vergadering verklare: dat de klagten 

over de mindere vorderingen der  bedrijven hier  te lande, 

vooral in verband met het zoo belangrijk e vak der  bouw-

kunst, grootelijk s zijn toe te schrijven aan de mindere 

kennis bij  den aankomenden ambachtsman. 

t het eenige middel tot verbetering daarin is, 

eene betere opleiding, betere scholen. 

« t dit onderwerp verdient aan de zorg van 's lands 

regering ten dringendste te worden aanbevolen. 

«2" . t de maatschappij  Tot bevordering der bouw-

kunst in verband met de Vereeniging voor volksvlijt zich 

zal bereid verklaren met de regering over  deze zaak te 

korresponderen, of op alle daartoe dienstige middelen 

het beoogde doel te helpen bevorderen .» 

e voorzitter  doet opmerken dat, blijken s de onder-

vindin g met de zaak der  livretten het voeren van korres-

pondent iën met de hooge regering aanleiding geeft tot 

vertraging, en ten slotte de zaak onafgedaan blijft . j 

vestigt de aandacht op het voornemen van vele plaatse-

lijk e besturen tot het oprigten van industriescholen, en 

betwijfel t of door  eene algemeene inrigtin g wel aan het 

doel zou beantwoord worden. t bestuur  acht het 

daarom wenschelijk, de zaak aan te houden, tot dat van 

regeringswege de wet op het lager  onderwijs wordt inge-

diend , en alsdan de noodige stappen te doen tot berei-

kin g van het oogmerk des voorstellers. 

e heer  E . . N zogt, dat onlangs hier  ter 

stede eene inrigtin g is ontstaan tot verbetering en oplei-

ding van den ambachtstand, maar  oordeelt het allezins 

raadzaam de hooge regering op deze aangelegenheid op-

merkzaam te maken. 

e heer  mr . E . E S geeft in bedenking, of inmid -

dels door  partikulier e instellingen niets zou kunnen ver-

rig t worden der  zake dienstig, in afwachting van de 

handelingen der  hooge regering of gemeente-besturen. j 

ziet geen verband tusschen de wet op het lager  onderwijs 

en het hier  bedoelde onderwerp, en acht het zeer  wensche-

lijk , dat deze zaak in behandeling worde genomen. 

Geen der  aanwezige leden het woord verder  over dit 

onderwerp vragende, stelt de voorzitter  voor, het bestuur 

te magligen met direkteuren der  Vereeniging voor volksvlijt 

in overleg te treden, om alles te doen wat zij  noodig 

mogten oordeelen; welk voorstel door de vergadering 

met toejuiching wordt goedgekeurd. 

Op uitnoodiging van den voorzitter , verklaar t de sekre-

tari s zich bereid tot het voorlezen van het rappor t der  kom-

missie tot beoordeeling der  ontwerpen, ingezonden op de 

prijsvragen van het jaar 1852. r  echter een afschrift 

van het rappor t r  lezing heeft gelegen bij  de tentoonge-

stelde prijsontwerpen in het gebouw der  aka-

demie van beeldende kunsten, zoo vereenigt zich de ver-

gadering met het gevoelen van den voorzitter  en eenige 

leden om het rappor t niet voor te lezen , daar het bui-

tendien door den dru k wordt bekend gemaakt. t ver-

slag der  kommissie van beoordeeling is van dezen inhoud: 

Aan hel bestuur der maatschappij: 

T o l bevordering der  boi iwkunsl , 

tc Amsterdam. 

e leden der  kommissie, vereerd met de uitnoodi-

ging tot beoordeeling der  ontwerpen, ingekomen als ant-

woorden op de drie in het jaar 1852 uitgeschreven prijs -

vragen , na vooraf'  kennis genomen te hebben van de 

mededingende stukken, hebben z ich, ingevolge art . 28 

der wet, op den lsica i des jaars 1854 vereenigd tot 

het doen van uitspraak, en nemen de vrijhei d den uit -

slag van hun onderzoek hierbi j  aan de overwegingen des 

bestuurs aan te bieden. 

« Op de als eerste onderwerp uitgeschreven prijsvraag , 

zijnde een gebouw voor een postkantoor voor eene groole stad, 

zijn ingekomen dri e antwoorden, met de volgende spreu-

ken, als: n°. 1,  ringe (midi) in meinen Schöpfungen 

nach wahrheit enz.; n». 2,  Hoop en no. 3, Tlarpocrates. 

« t algemeen gevoelen van beoordeelaren is, dat de 

voorgestelde vraag wel is opgelost in den geest en vol-

gens de bedoeling van het programma, en dat, ofschoon 

op elk der  ingekomen antwoorden gegronde aanmerkin-

gen zijn te maken, niettemin twee hunner  (namelijk n°. 1 

en n». 3) ook veel goeds bevatten, zoodat er  allezins 

aanleiding bestond tot het toekennen van den uitgeloof-

den prijs . e aanmerkingen, op de beide genoemde ont-

werpen, komen hoofdzakelijk hierop neder: 

e aanleg van het plan van ontwerp n" . 1 geeft 

blijke n van gezette studie en kunstvaardigheid in het 

konibineren der  verlangde lokalen, terwij l do bij  het pro-

gramma gestelde eischen omtrent afzonderlijk e toegangen 

hierbi j  het best zijn geobserveerd. Nogtans had de kom-

missie gaarne gezien, dat de bepalingen van het pro-

gramma omtrent afzonderlijk e kantoren, in cenigzins 

ruimeren zin waren opgevat, daar het haar  toeschijnt, dat 

er in dit plan te veel lokaliteiten voor de dienst zijn aan-

gewezen, waardoor een overdadig groot personeel wordt 

vereischt, hetgeen als van zelf de surveillance van den 

direkteur  bemoeijelijkt e ontwerper  schijnt dit reeds 

eenigermate gevoeld te hebben, en doet dan ook den eersten 

beambte hierin behulpzaam zijn ; de plaatsing der  daartoe 

bestemde bureaux werd bijzonder  goedgekeurd. r 

was dit het geval mcl sommige der  voornaamste kantoren; 

zoo toch is hier  het bureau van frankerin g p. in. 40 e! 

. . 

verwijder d van het bureau der  vertrekkende posten; het 

bureau der  poste-restante behoorde in do onmiddellijk e 

nabijheid van de aankomende post te zijn , cn de bestelders 

vereischen een van laatstgenoemd geheel afgezonderd ver-

trek . Voor de dienst is alzoo de distributi e niet gemak-

kelij k en vooral niet genoeg gecentraliseerd; ook zijn de 

afmetingen der  kantoren over  liet algemeen te bekrompen. 

n dit opzigt gaf één li d der  kommissie de voorkeur aan 

n°. 3, onder de spreuk:  waarbij , naar  zijne 

zienswijze, het verband tusschen de hoofdlokalen voor de 

aankomende en vertrekkende posten, en de afzonderlijk e 

kantoren voor do publieke dienst, beter was in het oog 

gehouden. n oordeelde echter  algemeen, dat bij  liet 

ontwerp n" . 3 de planverdeeling al te simetrisch was ont-

worpen, waaruit het nadeel was ontstaan, dat vertrekken 

van geheel verschillende bestemming niettemin denzelfden 

vorm en afmetingen hadden bekomen, terwij l alles over 

het algemeen te zoor  ineengedrongen was, niettegen-

staande de oppervlakte in plan tot het maximum bij  het 

programma bepaald (1200 vierkante ellen) was opgevoerd. 

Ook miste men in laatstgenoemd plan de verlangde afzon-

derlijk e toegangen voor de woningen der  ondergeschikte 

beambten, en oordeelde men hel toezigt van den direk -

teur  onvoldoende. 

e aanleg van de bij  het programma verlangde over-

dekte binnenplaats werd in het ontwerp no. 1 verreweg 

beter  gekeurd dan de kruisgang van slechts 5 el breedte 

van het ontwerp n«. 3; en hoezeer  beide aanleiding gaven 

tot gegronde bedenkingen, omtrent don graad der  dag-

verlichting , werd echter het sisteem van n" . 1, dat alleen 

staande lichtramen aantoont, beter  gekeurd dan dat van 

n°. 3, waar het licht uit eene hoogte van 10 el invalt 

door  glasramen, in het dak geplaatst, die alzoo bij  den 

winter  meermalen door  sneeuw kunnen belemmerd wor-

den. t baarde bevreemding, dat de ontwerper  van n". 1 

zich hierin niet is gelijk gebleven, daar hij  bij  zijne me-

mori e van toelichting het invallend licht , om de zoo even 

genoemde reden, bepaaldelijk afkeurt , en nogtans bij  een 

voornaam gedeelte zijner  lokalen er  zonder  bezwaar een 

vri j  uitgestrekt gebruik van maakt, zoodat hij  hierin met 

zich zeiven in tegenspraak is. 

« t betrekking tot de bij  het programma gevraagde 

woningen voor den direkteur en twee beambten, voldeed 

het plan n°. 1 beter dan n" . 3, aangezien in het eerstge-

noemde meer  gemak en afwisseling werd gevonden dan 

in het laatste, en als het ware de ruimten in evenredig-

heid waren gebragt met den rang der  bewoners, hetgeen 

geheel in den geest van het programma werd geacht. 

l>ij  n" . 3 treft men niet minder dan 8 vertrekken (slaap-

kamers) aan, die hun licht en lucht moeten ontvangen 

door de ornementen, geplaatst in de halfcirkelvormig e 
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bogen van den kruisgang, hetwelk te eenenmale afkeu-

rin g verdient. r  het weglaten dezer  vertrekken had-

den de woningen der  beambten nog rui m genoeg kunnen 

blijven , cn was de gelegenheid ontstaan tot het aanvoeren 

van direkt licht door  de genoemde staande halfcirkelramen. 

j  het plan n°. 1 is de toegang tot het uurwerk zeer 

ongeschikt, aangezien die moet plaats hebben door  do 

woning van een der  beambten en over  het plat boven 

den algemeenen toegang; niet minder  afkeurin g verdient 

de wijze van beklimming van het dak boven de binnen-

plaats, door  middel van buitenaf' geplaatste ladders. 

e stijl waarin het ontwerp n°. 1 is opgevat, kwam 

aan het meerendeel der  beoordeelaars minder  gepast voor, 

en bragt huns bedunkens, vooral bij  de overdekte binnen-

plaats, een aan het onderwerp geheel vreemden klooster-

achtigen indru k te weeg. Over  het algemeen vond men 

de behandeling dor  bijgebouwen gelukkiger  dan die van 

het predominerend middengedeelte, en geloofde men dat 

de kolossale inskriptie :  briecenposterij, maar  al 

te zeer  tot juist begrip van de bestemming des gebouws 

zou noodig zijn. Een dor  beoordeelaren bespeurde daar-

enboven eene groote overeenkomst tusschen de vormen 

van het uitwendige van dit ontwerp, en die van een 

projek t voor  een vorstelijk paleis te  van den 

architekt , te vinden in zijn werk:  der 

höheren Baukunst, 1* , zoodat de oorspronkelijk -

heid van het ontwerf» in dit opzigt hem twijfelachti g 

voorkwam. e vormen van den hoofdingang oordeelde 

men eenigzins heterogeen met die der  aangrenzende par-

tijen , waardoor  deze zich eenigennate geïso leerd vertoont, 

en over  het algemeen de behandeling van het geheel te 

fantastisch voor  een gebouw van zoodanige prozaïsche 

bestemming. e overdekking van het middenplein mot 

gegoten ijzeren spanten vol ornementen, scheen meer  te 

doelen op efl'ekt in teekening, dat dan ook door  de alle-

zins nette uitvoering is bereikt, dan wel op konstruk-

tieve verdiensten, daar  althans het denkbeeld van eene 

spaarzame, doch wetenschappelijke toepassing van het ma-

teriaal vergeefs wordt gezocht. n uitvoering zou zooda-

nige bckapping niet alleen te kostbaar, maar  ook aan veel 

bezwaar  onderhevig zijn , onder  anderen met betrekking 

tot do veranderlijkhei d der  afmetingen van het gegoten 

ijzer , in verband met de wisseling der  temperatuur. 

j  het ontwerp n" . 3 oordeelt de meerderheid der 

kommissie den stijl van het uitwendige veel meer  geschikt 

voor  dadelijke toepassing, en getuigen de stij l en do wijze 

van versiering (ofschoon wat druk voor  het inwendige) 

van goedo beginselen en veel kunstvaardigheid in de be-

handeling der  pen. n dit opzigt blijk t de ontwerper  van 

n°. 1 minder  bedreven te zijn , althans de uitmonstering 

van de monumentale brievenbus in het voorportaal (wel-

ker doelmatigheid algemeen werd betwijfeld , als vereischen-

de eene afzonderlijk e ligting) en het meermalen herhaald 

zinnebeeld van een gevleugeld rad , geven blijke n van ge-

ringen zin voor  beeldhouwkundige en ikonografische voor-

stellingen , en strekken het ontwerp n°. 1 tot luttel sieraad. 

t ontwerp n°. 2, onder  de spreuk  hoop, waar-

van tot dus verre geene melding is gemaakt, werd een-

stemmig geoordeeld te weinig verdienste te bezitten, om 

ook slechts van verre met de beide anderen in vergelijkin g 

te kunnen komen. e oppervlakte is noodoloos bekrom-

pen (rui m 800 vierkante ellen), de indeeling slecht, zoo-

wel uit een statisch als aestetisch oogpunt; de lokalen zijn 

op do bontste wijze tegen elkander  gevoegd, met ver-

waarloozing van alle convenances. e overdekte binnen-

plaats ligt als verzonken tusschen de omringende gebouwen, 

zoodat bij  winterdag het ongerief niet te overzien is. l iet 

ongelukkig voorbeeld, door O V O N E in dc Wal-

halla bij  gegeven, om eene kolom te doen die-

nen tot maskering van de waterloozing der  daken, vindt 

men in dit ontwerp op eene walgelijke wijze uitgewerkt. 

e ontwerper  bestemt zijne kolommen (blijkens de toedich-

tende memorie) tot privaat - en gootsteenpijpen enz. n 

vergelijke hiermede do denkbeelden over  de beteekenis 

der kolommen van de duitsche architekten , 

 en anderen. e opstanden en doorsneden zijn 

onbeduidend en karakterloos. e plans en dc doorsneden 

mogen ware arehitektonischo kakograf iën genoemd wor-

den, die met alle regels den spot drijven . 

t is alzoo, na eene gezette overweging der  ver-

diensten van de ontwerpen n°. 1 en n°. 3, dat de groote 

meerderheid der  beoordeelaren heeft gemeend aan n°.

de voorkeur  te moeten geven, terwij l aan één hunner 

bepaaldelijk n" . 3 beter  voorkwam als algemeene oplossing 

der gestelde vraag. e kommissie stelt alzoo voor  aan 

den vervaardiger  van het ontwerp, met do spreuk:

ringe in meinen Schöpfungen nach Wahrheit enz., den uit -

geloofden prij s toe te kennen. 

« Op het tweede onderwerp , eene bewaarschool voor 

twee honderd kinderen van beiderlei geslacht, zijn ingekomen 

vier antwoorden, onder  de navolgende spreuken: n" . 1, «1st 

nicht die  das sehöntte  der

n°. 2,  dans tous les arts,» enz.; n°. 3,

un projet,» enz. en n». 4, « Oefening beschaaft de kunst » 

« O ok deze vraag werd algemeen geacht wel te zijn 

opgelost in den geest van het programma, ofschoon de 

denkwijze eenigzins verdeeld was aangaande de bepa-

lin g van het programma omtrent de plaatsing van het 

gebouw tusschen belendende perceelen. Twee leden dor 

kommissie vermeenden dat, volgons de letter  van het pro-

gramma, het aanbrengen van lichtramen aan de zijgevels 

moest vermeden worden, zoo als in hot ontwerp n" . 4 
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was gedaan. e andere leden oordeelden echter  dat, aan-

gezien er  bij  het programma geene breedte tusschen de 

belendenden was voorgeschreven, men volkomen vri j  was 

in de keuze van den vorm van het terrein . Al len stem-

den echter  daarin overeen, dat het ontwerp n°. 1« « 1st 

nicht die  enz. het best van de ingezonden antwoor-

den aan het gevraagde voldeed, en bepaalden zich de 

aanmerkingen voornamelijk tot het kostbare van den aan-

leg, die, wat de inrigtin g betrof, zeer  goed werd geoor-

deeld, het overdadige van de schoolruimte, de ongeschikte 

plaatsing van de keuken, don trap en het privaat in het 

voorgebouw, het ondoeltreffende der  aangewezen middelen 

van verwarming en luchtverversching, en het geheel ont-

breken van bergplaatsen voor  kleederen, welke laatste 

evenmin in de andere ontwerpen worden aangetroffen. 

e stij l van do facade vond algemeen bijval , doch de 

gebroken lij n van den kordonband boven de deur  werd 

niet navolgenswaardig gekeurd. o uitvoering der  tee-

keningen voldoet zeer  goed en geeft blijke n van eene 

zorgvuldige behandeling. Eenstemmig werd dit ontwerp 

den uitgeloofden prij s waardig gekeurd. 

t ontwerp n°. 2, «l'inspiration,» enz. werd geoor-

deeld niet onverdienstelijk te zijn , voor  zoover  betrof de 

indeeling van het plan, ofschoon de wijze van kombinatic 

der vertrekken minder  geschikt werd geacht. e speel-

zaal is te klein , en niet goed ten opzigte van de school 

geplaatst. t uitwendige mist uitdrukkin g van karakter 

en verraadt weinig bouwkunstige kennis. 

« l i e t ontwerp n°. 3, «faire un projet,» enz. werd ten 

opzigte van de planverdeeling met lof door  sommige leden 

der kommissie beoordeeld, ofschoon het geheel van el-

kander  afzonderen der  school- en speelzalen minder  doel-

matig voorkwam, en onvri j  was voor  de bewoners van 

het overige des gebouws. t terugtrekken van het mid-

dengebouw achter  een hek tusschen 2 muurtjes, werd ver-

keerd geoordeeld; beter  achtte het de kommissie, wanneer 

de beide nevenlokalen, tot school- cn speelzalen bestemd, 

een zoodanigen achterwaarlschen stand hadden bekomen, 

waardoor  deze van de straat eenigzins waren verwijder d 

geworden. Ook de verlichtin g der  school en speelzalen 

van de aan weerszijden aangebragte smalle binnenplaatsen 

werd ongeschikt geacht tot het bekomen van eene goede 

dagverlichtiiig . e wijze van verwarming werd almede 

aan veel bezwaar  onderhevig geoordeeld door  de groote 

verwijderin g van de kagchels; hetgeen de memorie van i 

toelichting daaromtrent aanvoert is niet juist . t uitwen-

dige vond men algemeen zwaarmoedig, cn deed sommige 

leden denken aan eene bewaarplaat» voor volwassenen, ter-

Wij l ook het efl'ekt der  nevenlokalen, met hunne vele ramen, 1 

het denkbeeld eener  bloemenkast deed ontstaan. t ont-

werp is, ofschoon in haast, toch geestig geteekend. 

« Z oo de drie vorige ontwerpen allo op een vri j  breed 

terrei n zijn aangelegd, het 4% onder  de spreuk: «Oefe-

ning beschaaft de kunst,» is daarentegen op een terrein 

van de buitengewone diepte van rui m 50 el, bij  ongeveer 

12 el breedte, ontworpen. Over  het geheel voldeed dit 

ontwerp het minst en betroffen de aanmerkingen omtrent 

de inrigtin g voornamelijk het afwezig zijn der  gradins 

voor  het gemeenschappelijk onderrigt , het onvoldoende 

der verlichtin g van de schoolzaal, vooral bij  den winter , 

als wanneer  de lantaarnramen dikwer f met sneeuw bedekt 

[ zullen zijn , en de ongeschikte distributi e van hot v ó ó r - en 

 woongebouw. n is de stijl en ordonnantie van 

; den voorgevel niet karaktermatig , en zijn de proportio n in 

het algemeen onbehagelijk; alles is als ware het uitgerekt 

boven zijne natuurlijk e afmetingen. 

« Oj) grond van een en ander, meent de kommissie te mogen 

j , voorstellen, aan den vervaardiger  van het ontwerp n". 1, 1st 

nicht die  enz., den uitgeloofden prij s toe te kennen. 

« O p de als derde onderwerp uitgeschreven prijsvraag , 

een houten trap in een vierkant lokaal zijn ingekomen vier 

: antwoorden, mot do navolgende spreuken: n" . 1, «Amor 

 Arii,» nn. 2, «Zur Beurtheilung,» n°. 3, «Alle begin is 

moeijelijk» en n°. 4, « r tot hoar/er.» 

« V an deze antwoorden is eenstemmig n°. 3 het best ge-

keurd , vooral wat betreft de uitvoering der  teekening, die 

allezins net en zuiver  genoemd mag worden; n». 4 bekwam 

mode voor  do teekening eenigen lof, terwij l n°. 1 en 2 

door  hunne onjuiste uitvoering buiten aanmerking zijn 

gebleven. 

« l i e t ontwerp n° 3, «Alle begin is moeijelijk» heeft 

aanleiding gegeven tot de navolgende aanmerkingen: 1°. zijn 

bij  den uitslag de verkantelingen van den buitenboom 

geheel, en die van don binnenboom of slaper  aan de on-

derzijde vergeten; 2". is de slaper  in plan met de buiten-

of holle zijde en in opstand met de binnenzijde voorgesteld, 

en bovendien in do kepen te ligt van afmeting gehouden; 

3". is de dikt e der  buitenboomen te zwaar, en het verband in 

de hoeken niet doeltreffend, als gevende aanleiding tot het 

opentrekken der  borsten. e kommissie vermeent daarom 

aan dit ontwerp de bekrooning niet te mogen toekennen, 

maar stelt voor, zoo de ontwerper  zich wil bekend maken, 

zijnen arbeid met een loffelij k getuigschrift te beloonen. 

« V e r t r o u w e n d e hiermede aan de haar  opgedragen 

taak te hebben voldaan, beveelt de kommissie haar  rap-

port aan de welwillende overwegingen des bestuurs. 

 leden der kommissie van beoordeelinij: 

(w. g.) . . 

Amsterdam, W ^ J . J . O F F E N B E B O . 

4 i 1854. . J . . 

J . G . V A N . 

A . N. » 
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e voorzitter  noodigt hierop den vervaardiger van 

het ontwerp voor de derde prijsvraag , met de spreuk: 

«Alle begin is moeijelijk,» uit , zich bekend te willen ma-

ken, zoo hij  mogt tegenwoordig zijn , waaraan door den 

heer J. U U Y N wordt voldaan, met opgaaf van het kenne-

lij k teeken op zijn naambiljet, hetwelk door  den voorzitter 

geopend zijnde, zulks nader  bevestigt. 

Vervolgens worden aan den heer  J . . N de beide 

door hem behaalde prijzen en getuigschriften met een 

toepasselijken gelukwensch ter  hand gesteld, waarop de 

bekroonde kortelij k antwoordt met hartelijk e wenschen voor 

den bloei der  maatschappij. 

e werkzaamheden der  algemeenc vergadering hier-

mede afgedaan zijnde, betuigt de voorzitter  zijnen dank 

aan de leden voor de betoonde belangstelling, en verzoekt 

hun nog eenige oogenblikken te wijden aan eene voor-

loopige regeling der  werkzaamheden voor de algemeene 

bijeenkomst van den volgenden dag. Nadat zich eenige 

sprekers over  bepaalde onderwerpen der  voorgestelde vra-

gen hadden doen inschrijven, wordt de vergadering 

door den voorzitter  gesloten. 

Overeenkomstig de aanteckcnhigen van dc, in liet 

hoofd dezes genoemde vergadering. 

De sekretaris, . ! 

A . N . . 

g van het verhandelde op dc algemeene 

bijeenkomst van de leden der  maatschappij 

Tot bevordering der Houwkunst, gehouden 

op Vrijda g den 23 Juni j  1851. 

Tegenwoordig de bestuurders . . , voor-

zitter , . , r . J . , G. E en A . N . G O -

, sekretaris. e heeren c. w. . N en A . C. 

N verschijnen later  ter  vergadering. n het geheel 

wordt de bijeenkomst, blijken s de lijsten, door  G2 leden 

bijgewoond. 

e voorzitter  vangt aan met te herinneren, dat het 

voornemen is dc bijeenkomst te doen duren tot half vier 

ure, met eene pause van half één tot één ure. j  ver-

zoekt de sprekers alzoo bij  de diskussiën de beknoptheid 

te willen in het oog houden, en stelt daarop in behande-

lin g de 2"  vraag: « W e lk nut kunnen bouwkundige ten-

toonstellingen h e b b e n ?» waarover de heeren . W E G E -

S en E . n. N namens de amsterdamscho afdee-

l ing , en de heer w. N . , namens de rotterdamsche 

afdeeling, hunne beschouwingen mededeelcn. 

e zijn van, den volgenden inhoud: 

l c . Van den heer . 

n de amsterdamscho afdeeling zijn do heeren -

N en ik verzocht over de beantwoording der  vraag 

eenig rapport uit te brengen. e tij d heeft mij  ontbroken 

met den heer N daarover te konfereren, en heb-

ben wij  toen elk op eene volgende vergadering daarover 

ons gevoelen gezegd. t mijne was aldus: 

« N a ar mij n inzien hebben de bouwkundige tentoonstel-

lingen bet voordeel dat er  onderscheidene voorwerpen 

voor elk zigtbaar  worden gesteld, die anders niet onder 

iemands bereik komen; men leert daardoor lot dusverre 

weinig bekende zaken kennen, dikwijl s van eenvoudiger 

bewerking dan tot heden gebruikelij k was, ook van nutti -

ger  aard. n leert ons bestanddeelen kennen, die of tot 

heden onbekend waren of waaraan eigenschappen zijn 

verbonden die men niet daaraan toegekend had. g 

werkman ziet zaken zijn vak betreffende, die uitmunten 

door  soliede of fraaij e bewerking, j a zelfs uitmunten boven 

het tot heden door hem geleverde werk en elk werkman 

die liefde cn lust voor  zijn vak heeft, zal er  voorzeker  door 

aangespoord worden om niet ten achteren te blijven , maar 

zich te bevlijtigen om ook uitmuntender  werk te maken, en 

te zorgen dat bij  eene volgende gelegenheid hij  ook iets 

te voorschijn kan brengen dat volmaakter is, hetzij  door 

soliditeit, eenvoudiger  bewerking, minder  kostbaarheid, 

of door  meerdere kunst en fraaiheid. Ook geven de bouw-

kundige tentoonstellingen aanleiding dat er  menige nieuwe 

uitvinding , hetzij  in grondstof, hetzij  in bewerking wordt 

in 't licht en in toepassing gebragt, die anders in de ver-

getelheid zou geraken en die in de toepassing van het 

grootste nut kan zijn. 

t alles en nog zooveel meer  hebben de bouwkun-

dige tentoonstellingen met alle andere tentoonstellingen 

gemeen; doch ook naar  mij n inzien kunnen de bouwkun-

dige tentoonstellingen ook het voordeel hebben dat het 

eigenaren van perceelen aanspoort lot meerderen bouwlust. 

Zooveel schoons, nieuws en ongewoons geeft lust dit ook 

zoo te laten maken, en vermeerdert daardoor de bestel-

lingen en werkzaamheden; de ambachtsman krijg t daar-

door  meer  werk en vermeerdert dus de algemeene wel-

vaart. c bouwkunde, die in vergelijkin g van zoovele 

andere kunsten en wetenschappen over 't algemeen zoo 

weinig beoefend wordt en zoo weinig bekend is, krijg t 

daardoor  meer  aanzien, wordt meer  algemeen bekend, 

krijg t meer  liefhebbers, cn wordt , om eene gemeen-

zame spreekwijze te gebruiken, meer in trek. t 

lijd t ook geen twijfe l dat jonge beoefenaren der  bouw-

kunde, die daarvan hun beroep, hun middel van bestaan 

willen maken, de bouwkundige tentoonstelling als eene 

oefenschool kunnen aanmerken, waar zij  niet enkel theo-

retische zaken leeren door  teekenen enz., maar  waar zij 

praktische zaken leeren kennen, die zij  dikwijl s tot voor-

beeld kunnen nemen. e bouwkundige tentoonstellingen 

hebben ook die eigenaardigheid, dat zij  lieden die vol-

strekt niet fiet minste begrip hadden van de prijzen van 

bouwkundige voorwerpen, daarmede eenigzins bekend 

maken, hetwelk almede aanleiding kan geven tot meerde-

ren bouwlust, in het gegeven geval dat die prijzen naar de 

meening van sommigen vroeger  veel hooger  voorkwamen, 

en ze nu werkelijk , zoo als men zegt, meevallen; ik zal in 

't midden laten en niet beslissen of die bekendwording der 

prijzen altij d hare nuttige zijde heeft; er  kunnen prijzen 

bekend gemaakt worden, waarvoor op den duur  niet te 

leveren is, of die tc veel door  tijdsomstandigheden vari -

eren, waardoor de leverancier  of werkbaas in moeijelijk -

heden kan geraken, om zijnen werkelij k verdienden prij s te 

bedingen. Ook gaat dikwijl s een partikulie r  te veel op 

die prijzen af, en door de onbekendheid met de verschil-

lende vakken maakt hij  niet de juiste vergelijkingen tusschen 

het tentoongestelde en het verlangde of reeds geleverde 

werk , en verkeert daardoor  dikwijl s in den waan te veel 

betaald te hebben of'  nog te moeten betalen, al is dit 

werkelij k zoo niet. 

t alles en nog zooveel meer zou van de bouwkun-

dige tentoonstellingen gezegd kunnen worden, door  meer 

begaafde of bespraakte schrijvers of geleerden, doch ik 

verzoek u dit slechts als eenige losse gedachten wel te 

willen beschouwen .» 

2". V an don heer . 

e heeren! 

« W e lk nut kunnen bouwkundige tentoonstellingen hebben? 

t is de vraag, welke op de aanstaande algemeene 

bijeenkomst ter  sprake zal gebragt worden, en waarover 

i k , in onze laatste vergadering, zeer  overijlend op mij 

nam mijne denkbeelden mede te deelen. 

k zeg, overijlend heb ik dit op mij  genomen, want 

ik moet bekennen dat ik de vraag niet genoegzaam over-

wogen had. e vraag was mij  voor den geest geko-

men, nog onder den indru k van de gehouden ten-

toonstelling van bouwmaterialen, en onwillekeurig had ik 

de vraag daaraan verbonden. h toen ik beginnen 

wild e om mijne denkbeelden op het papier te brengen, 

werd de algemeenheid van de vraag mij  een zoodanig 

struikelblok , dat ik gedurig in verlegenheid geraakte, 

een begin te maken. l ik de uitgestrektheid der 

vraag niet kende, was het mij  moeijelijk ze af te ba-

kenen. A l s een vreemdeling zat ik daar, die over de 

doelmatige inrigtin g van een land zou oordeelen, waarvan 

ik de uitgestrektheid niet kon overzien, cn waarvan ik de 

geografische ligging niet kende. Zeer  natuurlij k wilde 

ik nu het beste middel voor een vreemdeling (namelijk 

tc vragen wat men niet weet) te baat nemen. h wien 

zou ik vragen, en toen ik niemand om mij  zag, begon 

ik mij  zeiven maar te vragen: Wat zou de voorsteller 

van de vraag toch wel door  bouwkundige tentoonstelling 

bedoelen? 

« Z ou hij  bedoelen eene tentoonstelling van alles wat in 

den uitgestrektsten zin tot de bouwkunde behoort? -

beschouwingen zoo wel van het oude als nieuwe tijdvak ? 

Eene voorstelling van de betrekking waarin de bouwkunde 

toen stond en nu staat tot de zeden, gewoonten, gebrui-

ken of levenswijze, en de daardoor  ontstane behoeften 

zoowel noodwendig, als tot gemak en weelde, alsmede 

tot onderhoud en bevordering der  gezondheid? Word t 

hier  door  bouwkundige tentoonstelling verstaan alles wat 

behoort tot dc dri e hoofdafdeelingen, burgerlijke , militair e 

en waterbouwkunde ? 

« n wij  ons voor te stellen, dat die tentoonstelling 

zal bevatten eene verzameling van stoffen uit het rij k dei-

natuur , tot dit uitgebreide geheel benoodigd? Zoo wel 

die welke wij  onbewerkt noemen, als die waaraan wij 

meer  zigtbaar  eenige bewerking door dc natuur  ontdek-

ken? Eene verzameling van produkten , welke door het 

menschelijke vernuft met behulp van werktuigen , of ge-

reedschappen en mach ine r i én, worden daargcstcld, als 

ook die, waaraan men den naam van half of van geheel 

bewerkte produkten geeft? Eene verzameling van al 
; die werktuigen, gereedschappen en roachineriën zeiven, 

die tot de vervaardiging van die produkten noodig waren, 

zoo wel die werktuigen, welke noodig zijn , om de ver-

anderde stoffen tot dienstbare produkten voor dc bouw-

kunde te maken , op het gebied van natuur - en werktuig- , 

, als op het gebied der  scheikunde? Zal die tentoonstelling 

al die kunstvoorwerpen moeten bevatten, die een hoogen 

graad van volmaaktheid bezitten, en waar tot voldoening 

van gemak cn weelde het nuttige met het smaakvolle ver-

bonden is, waar  het goede en het schoone gepaard gaan om 

de gebouwen zoo wel inwendig als uitwendig te versieren ? 

n wij  hier  te denken aan eene tentoonstelling 

van stoffen en produkten, op eigen of ook op vreemden 

grond gewonnen? 

k zou nog meer  vragen hebben kunnen doen, doch ik 

zag, dat hoe meer ik vroeg hoe moeijelijker mij  de taak 

viel de grens aan te wijzen, waar  tusschen men eene 

bouwkundige tentoonstelling kon insluiten. s de 

bouwkunde is aan zoo veel bedrijven onmiddellij k verbon-

den , dat men alleen kleeding en spijziging van al het ons 

omringende bedrijvig e leven zou kunnen afzonderen, en 

dan nog niet geheel, want toen men voor  eenige jaren, 

aan de kleederen een zoodanigen stijven vorm gal', dat 

zij  het ligchaam van den mensch tot hunne figurering  niet 

behoefden, maar veeleer aan dat ligchaam zelf een figuur 

gaven, ging er  een algemeene klagt op, dat men in niet 

één huis een k leêrenkast vond, doelmatig ingerigt om de 
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kleêren in hunnen vorm te bewaren. E n nog zeer  onlangs 

kwam bij  mij  een akkerbouwkundige en tevens goed 

gastronoom, die zich beklaagde dat de bouwkundigen in 

het algemeen zeer  slecht met de gastronomie schenen be-

kend te zijn , dewijl zij  behalve de ondoelmatigheid, van 

zoogenaamde vliegenkasten zeiven — zc j a met een door-

luchti g gaasje voorzagen, maar  aan de kast gewoonlijk een 

plaats gaven, waar  de omringende lucht meestal niet ge-

noegzaam ververscht kon worden. j  wilde daarom 

vliegenkasten hebben, die rondom doorluchtig waren, en 

die gemakkelijk vervoerbaar, naar  verkiezing in de open 

lucht , even als de papogaaikooijen, konden worden opge-

hangen, waartoe hij  meende dat het doorgeslagen zink 

zeer  geschikt was. 

« U i t dit een en ander  raakte ik in verzoeking om tc 

besluiten, dat naar  mijne wijze van zien de vraag beter 

ter  beantwoording geschikt was,— indien zij  aldus luidde: 

Welk nut kunnen bouwkundigen uit algemeene nijverheids-

tentoonstellingen hebben ? 

« W a s mij  die omzetting der  vraag noodzakelijk, om-

dat ik de grens niet begrijp tusschen welke men een bouw-

kundige tentoonstelling kan besluiten, — even noodzake-

lij k was mij  die omzetting, toen ik dacht over  het nut van 

bouwkundige tentoonstellingen. s als ik zeer  onbe-

paald lees: Welk nut kunnen bouwkundige tentoonstel- jj 

lingen hebben? — dan komt van zelve de vraag bij  mij 

op: op wien slaat dat nut? Wal heeft de voorsteller  be- j 

doeld? Bedoelt hij : welk nut kunnen bouwkundige ten- ; 

toonstellingen hebben, voor  do producenten hetzij  beoefe-

naren of'  uitoefenaren? of wordt hier  bedoeld: welk nut 

kunnen konsumenten of verbruiker s daarvan hebben? 

«Voor do eersten zou ik niet anders weten te antwoorden, 

dan ik met betrekking tot het nut van iedere andere nijver -

heids-tentoonstelling zou antwoorden, en hetgeen reeds meer-

malen gezegd is: dat zij  namelijk daarstellen een wedstrijd , 

om een edelen naijver  tusschen de uitoefenaars van hetzelfde 

bedrij f op tc wekken; dat zij  kunnen strekken tot een nut-

ti g onderrigt , voor  zuiverheid van bewerking, tot sierlijk -

lijkhei d van vorm, tot volmaking van de hulpmiddelen 

voor  de bewerking noodzakelijk, als ook dat zij  kunnen 

medewerken om de minst kostbare wijze tot de daarstel-

lin g aan dc hand te geven; dat zij  nutti g kunnen zijn 

tot aanknooping van nieuwe betrekkingen; dat zij  sluime-

rende of pas ontwikkelde krachten kunnen opwekken. 

« Even zoo zou ik ook antwoorden aangaande het nut 

voor  den konsument of verbruiker ; zoo als dit voor  ieder 

partikuher , omtrent eene algemeene nijverheids-tentoonstel-

lin g het geval is, dat hij  daar  kan zien, hoe cn waar 

hij  het best met de minste kosten, in de behoefte voor 

zich, zijn huisgezin cn maatschappelijke betrekkingen kan 

voorzien. j  kan daar  leeren wat de nijverheid bijdraagt 

om hem het leven aangenaam en gemakkelijk te maken. 

j  kan daar  zien wat de nijverheid bijdraagt om aan 

een gepaste zucht tot weelde te voldoen. 

n meer  bijzonderheden zou ik niet weten te treden, 

omdat mij de vraag te onbepaald voorkomt. Gaf die vraag 

bepaald op het onderzoek naar  het nut, dat bouwkundigen uit 

algemeene nijverheids-tentoonstellingen kunnen trekken, ik 

zou mogolijk kans gezien hebben iets meer  tot beantwoor-

ding der  vraag bij  te dragen; thans kan ik niet anders 

doen dan u vergeving vragen voor  de overijling , waarin 

ik op onze vorige vergadering op mij  nam, mijne ge-

dachten over  deze vraag mede te deelen. 

« E v e n w el kan ik niet nalaten, om tt mijne vreugde 

te doen kennen, dat de vraag niet luidt : welke schade kun-

nen wel bouwkundige tentoonstellingen hebben? want dan 

voorzag ik meer  schadelijke sprekers voor  het schadelijke, 

dan ik nu nuttige sprekers voor  het nuttige voorzie. 

n immers zouden wij  op do algemeene bijeenkomst 

nog hebben gedoemd kunnen worden, om onze ooren te 

leenen aan de gedrogtelijke redeneringen van die zwart-

galligen, die in alle openbare zaken iels kwaads zien, 

van die blinde voorstanders van monopo l i ën, die zich 

helaas! ook nog in deze dagen tot dat doel vereenigen; 

die liever  in het donker  beramen wat naar  hunne meening 

een eenzijdig voordeel kan opleveren, dan zich de moeite 

te geven om rondom zich in hel heldere licht , veelzijdig 

en algemeen nut tc stichten. k zeg gelukkig dat dezul-

ken door  deze vraag niet opgeroepen worden. 

«Vraagt men mij  nu wat ik over  nijverheids-tentoonstel-

lingen denk, dan weet ik niet beter  en korter  mij n ant-

woord te geven, dan door  de volgende verklaring : dat 

mijn e overtuiging is, dat al het geschapene met al onze 

vermogens is daargesteld, tot geluk van de algemeene 

menschheid, als het voortreffelijkst e op deze wereld, dat 

de meer  bekrompene ideeën van vroegere eeuwen door 

m o n o p o l i ë n, hetzij  door  geheele regeringen of door  veree-

niging van enkele personen, der  algemeene menschheid 

hebben te kor t gedaan, door  zoowel verschillende grond-

stoffen, als edele mensclienvermogens binnen enge grenzen 

te sluiten, en dat nu algemeene nijverheids-tentoonstel-

lingen dc geschiktste middelen zijn , om aan de algemeene 

menschheid terug te geven, wat haar  te lang reeds door 

bovengenoemde afsluitingen ontnomen is. 

«Wi j  mogen echter  die voorgeslachten verontschuldigen 

en doen het ook gaarne, want do beoefening van kunsten 

en wetenschappen, en het overgeven van onze edele ver-

mogens ten nutte van het algemeen, is het goddelijke in 

den mensch, cn dat goddelijke werk moest door  mensehen 

verrig t worden: geen wonder  dat er  zich ook iets raen-

schelijks mede vereenigde, en voor  een groot gedeelte den 

boventoon verkreeg. Ook waren die beperkingen mogelijk 

voo  die voorgeslachten goed en welligt voo  hunne vat-
baarheid noodzakelijk. 

 wij  weten voor  hen die in omen tij d zich vereeni-

gen om grondstoffen en talenten te beperken, geene ver-

ontschuldiging. e eer  die den vorigen geslachten toekomt 

is, dat zij  door  hunne deugden en gebreken aan onze op-

voeding gearbeid hebben. h wij  zijn begonnen waar 

zij  geë ind igd zijn. AVi j  zijn vatbaar  geworden voor  alge-

meene kennis. Wi j  hebben het bewustzijn van en behoefte 

aan alle krachten voor  allen. Schande daarom op allen 

die zich vereenigen om, door  vuig eigenbelang gedreven, 

hunne edele vermogens in bet donker  te begraven, en ze 

het algemeen te onttrekken. Eere hun, die door  openbaar-

heid waar  zij  kunnen hunne talenten ten nutte van het 

algemeen duizendvoudig op woeker  zetten, dat zij  zich 

schatten vergaderen in de harten van dezulken die door  hen 

geleerd en veredeld zijn , schatten even onvergankelijk als 

de geest waardoor  zij  gedreven werden, het loon zij  dan 

ook dat hun die al zoo veel vergaderden , nog meer  zal 

gegeven worden, en dat van hen die alzoo niet wilden 

vergaderen ook zal genomen worden wat zij  hebben. 

«Z iedaar mijne heeren! mijne gedachten over  nijverheids-

tentoonstellingen in het a l gemeen .» 

3''. Van den heer  U O S E. 

« W at nut kunnen bouwkunstige tentoonstellingen hebben? 

e vraag is vatbaar  voor  eene tweeledige opvatting. 

n zou daardoor  kunnen verstaan: l e eene tentoonstel-

lin g van alle voorwerpen, die tot dc bouwkunde behooren; 

van de bouwmaterialen af tot de bouwkundige projekten 

en modellen medegerekend, zoo als in het voorleden 

jaar  in Amsterdam heeft plaats gehad; 2' eene tentoon-

stelling van alles, wat alleen tot de schoone kunst en dc 

wetenschap behoort van de bouwkunde; met uitsluitin g 

van het technische gedeelte, zoo als dit in de groole steden 

in  cn in ons vaderland plaats grijpt , bij  de ten-

toonstellingen van schilder- cn beeldhouwkunst. 

«B i j  dc tentoonstellingen van de eerste soort, zijn de 

projekten en modellen slechts meestal eene bijzaak, de nij -

verheid is daar  de hoofdzaak, cn neemt bijn a do geheele 

ruimt e in , zoo als zij  ook bijn a bij  uitsluitin g de belang-

stelling gaande maakt. 

« e tentoonstellingen hebben ongetwijfeld ecnc nuttige 

zijde: zij  deelen in al do voordeden der  tentoonstellingen 

van nijverheid , genoegzaam algemeen bekend, dan dat 

het noodzakelijk zou zijn die hier  andermaal te ontwikkelen. 

« E en van de leerzaamste zijden van die tentoonstellingen, 

maar  die voor  onze eigenliefde niet altoos zeer  streelend is, 

bestaat in dc mogelijkheid om ons inlandsch fabriekaat met 

dat der  buitenlanders te vergelijken, en in dat opzigt was 

de tentoonstelling te Amsterdam ongetwijfeld zeer  leerzaam. 

« O n g e l u k k i g hangt, in dit opzigt, niet alles van den 

; fabriekant af'; de verbruike r  moet hem te hulp komen, en 

! evenzoo naijveri g zijn in het aanwenden van inlandscho 

| voortbrengsels, als de fabriekant moet wezen om onze 

naburen te evenaren, j a zoo mogelijk lo overtroffen. N u 

is dit niet zoo algemeen het geval, of het blijf t altoos zeer 

wenschelijk, dat hierin eene merkelijk e verbetering en 

een meer gepast nationaal gevoel zich moge ontwikkelen. 

Zekerlij k kan de gehouden tentoonstelling daaraan veel 

goed doen; men heeft leeren kennen, en is onderrigt ge-

worden met zaken en namen, die denkelijk bij  velen min-

der bekend waren. r  men mag het niet ontkennen, 

dat eene te groote gehechtheid aan het eenmaal bekende, 

nog lang ecnc spoedige ontwikkelin g zal tegenwerken. 

e meeste tentoonstellingen van nijverheid dragen het 

kenmerk van eene tweeledige rigting , namelijk : men vindt 

er  twee zaken, die niet met elkander  vergeleken kun -

nen worden, cn wel ten eerste, tot welke hoogte de techni-

sche kunst het kan brengen, zonder  inachtneming van de 

geldswaarde van het voorwerp; cn ten tweede, wat de fa-

briekant voor  een bepaalden prij s kan leveren. 

| e eerste heeft maar  een betrekkelijk e waarde, om-

dat het alleen dan van wezenlijk nut kan zijn , wanneer 

de voorwerpen de kenteekens dragen beter  dan het ge-

wone werk tc zijn , namelijk van een voortreffelijk e be-

handeling, en zoo zeer  voltooid te zijn , als men aan 

dergelijke voorwerpen nog niet heeft aangetroffen. 

t dit alles geene plaats, dan kan nog het gemak 

dat het verschaft, dc smaakvolle vo rm , do bevallige 

versieringen, of het vernuftige der  vinding, zijne ver-

dienstelijke zijde hebben. 

t het echter  ook dit , is dc verdienste alleen gelegen 

in het te boven komen van gezochte moeijelijkheden, in 

het groote geduld of de taaije volharding, in het ontwik -

kelen van zekere handigheden of kunstgrepen, hetgeen 

men in  tt tours de foree» noemt, cn die eigenlijk 

geen bestaande zwarigheden oplossen, of geen nutti g doel 

beoogen, en nog veel minder  aan verlangde behoeften 

voldoen, dan komt het ons voor, dat zoodanige voorwer-

pen, op cene plaats van verlustiging beter, cn op cene 

tentoonstelling van nijverheid , minder  op hunne plaats zijn. 

Want kunststukjes, aardigheden, vreemde zamenstellingen 

cn grillig e invallen kunnen aandacht trekken, dc toeschou-

wers lokken, maar  noch handelaar, noch fabriekant stelt 

er  eenige waarde in , en het doel der  tentoonstellingen 

is dan toch hoofdzakelijk voor  hen en door  hen daarge-

steld, en niet om den nieuwsgierigen eenige verstrooijin g te 

verschaffen. 

o tweede soort van zaken heeft eene werkelijk e 

waarde voor  allen, die zich met handel en nijverheid bezig 

houden. 
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r  vallen alle kunststukjes en aardigheden weg. E r 

bestaat een bepaald doel en een zekere maatstaf'  van 

vergelijking , hetgeen bij  het eerste geval niet bestond. 

t vernuftige en vindingrijk e dor  zamenstellingen, 

de regeling en verdeeling van den arbeid en de kennis 

en behandeling der  grondstoffen, leiden tot beter  of good-

kooper  werk, en dat is het wat men verlangt en wat be-

kend gemaakt moet worden, want voor  den handel is dit 

de hoofdzaak. 

« A l l e s komt dus hier  op de prijzen aan; daarvan dient 

men verzekerd te wezen, want anders vervalt do maatstaf 

en de opgaven hebben dan geen waarde. E r  zouden dus 

maatregelen genomen moeten worden, om hierin te voor-

zien en iedere teleurstelling te voorkomen. 

e twee verschillende rigtingen hebben geen gemecn-

schappelijken grondslag, en kunnen bijgevolg niet met elkan-

der vergeleken worden. n zou dus bij  eene bekrooning 

twee verschillende soorten van medailles moeten geven, 

want de eene is meer  voor  den technischen kunstenaar, 

en de andere voor  den ijverigen, vindingrijke n en met 

orde regelenden ambachtsman of fabriekant bestemd. e 

verdiensten, hoe groot ieder  ook moge wezen, zijn geheel 

verschillend, en wel zoo dat men somtijds bij  den kunste-

naar geene der  verdiensten van den fabriekant , en'ook 

omgekeerd, kan aantreffen. 

n worden deze, uit verschillende beginselen 

voortgebragte voorwerpen, op de tentoonstellingen, naast 

en door  elkander  geplaatst, hetgeen aan het geheel iets 

hebridisch geeft, dat kan vermaken en aantrekken, cn 

door  de afwisseling het stroeve verminderen, dat somtijds in 

dergelijke tentoonstellingen bestaat, maar  het kan niet ge-

schieden zonder  haar  eigenlijk doel te verzwakken. 

e tentoonstellingen hebben een zedelijken grondslag; 

die zedelijke grondslag is in het doel der  handeling go-

legen, en wel in de poging om der  maatschappij  in 't alge-

i n e en en den nijveren personen in 'tbijzonder  van nut te zijn , 

in datgene waarin zij  zich verdienstelijk en nutti g betoenen, 

omdat daardoor  meer  nijverheid wordt ontwikkeld , en meer 

arbeid wordt voortgebragt, r  vermindert de armoede, 

en bijgevolg wordt de zedelijkheid vermeerderd. 

t mag niet ter  zijde worden gesteld, om plaats te 

maken voor  streeling van ijdelheid, en voor  begeerte, om 

door  kunststukjes en aardigheden de bewondering op te 

wekken, waardoor  de toeschouwers dikwer f van het nut-

tige worden afgeleid. 

« O n g e l u k k i g werkt de geldkwestie deze tweeslachtige 

tentoonstellingen sterk in de hand, omdat het geld gevon-

den moet worden om de kosten te bestrijden; men moet 

het dus zoodanig inrigton , dat er  veel menschen komen, 

dat de tentoonstelling aardig, pleizierig en mooi is, want 

dan eerst komen de ledigloopende en zich vervelende 

menschen in menigte opzetten, en hierdoor  verkrijge n 

de tentoonstellingen weder iets bijzonders, want nu moet 

er  ook iels gedaan worden voor  heteffekt, waardoor  het 

nuttige en zedelijke doel nog meer  op den achtergrond 

wordt geschoven. 

« r  wij  meenen hiermede genoeg van de voor- en 

nadeelen der  nijverheids-tentoonstellingen te hebben ge-

zegd, o i n nu tot het tweede gedeelte te kunnnen voortgaan. 

e tentoonstellingen van schoone bouwkunst, zoo als 

j zij  thans gehouden worden, vereenigd met schilder- en 

beeldhouwkunst, hebben tot dus verre weinig nut gesticht 

en zelfs doorgaans weinig voorwerpen opgeleverd. Wat 

; is de oorzaak hiervan? t willen wij  zoo beknopt mo-

gelijk nagaan. 

« o tentoonstellingen van schilder- en beeldhouwkunst 

leveren de kunststukken zeiven ter  aanschouwing. e bouw-

kunde daarentegen levert eene afbeelding van een voor-

; werp dat niet bestaat, en waarvan de waarde niet gemak-

kelij k door  een ieder, naar  de voorgestelde teekeningen, 

. kan beoordeeld worden. e voorstellingen zijn horizontale 

of vertikal e pro jekt iën , en stellen dus eene waarheid voor 

j bij  benadering. t alles is reeds een groot, een werke-

lij k nadeel voor  die teekeningen. 

s zij  treden niet in konkurrenti e met schilderijen 

i '  die stadsgezigten voorstellen; zelfs de bouwkunstige teeke-

ij  ningen, die in perspektief gebragt zijn , kunnen daarmede 

i niet vergeleken worden, om de eenvoudige reden dat de 
1 schilderkunst iets anders beoogt dan de bouwkunst: be-

ginselen die even zoo min verlaten kunnen worden, als 

jj  dat de bouwkunst de haren mag ter  zijde stellen, zonder 

'! op te honden schilder  of bouwkundige te zijn. 

« A l s teekening op zich zelve moet het dus reeds veel 

verliezen in vergelijkin g van de andere voorwerpen; het 

li heeft niet dat schitterende, dat levendige, dat bezielde dat 

' de schilderijen bezitten. t is een ander  nadeel waardoor 

! de bezoekers niet uitgelokt worden zich lang bij  de bouw-

' kunde op te houden, en er  meestal dan eerst eenige aan-

dacht aan wijden, wanneer  zij  reeds vermoeid en verza-

digd zijn van alles wat zij  reeds gezien hebben. 

«Einde l i j k is de moeijelijkheid die in het beoordeelen 

der bouwkunstige projekten is gelegen, mede een der 

redenen, waarom zij  op de openlijke tentoonstellingen 

meestal weinig uitwerkin g doen, en slechts zeer  opper-

vlakki g bekeken worden. 

« W a n n e er wij  zeiven nagaan wat er  toe gevorderd wordt 

i 'om dit werk te verrigten, de moeite die wij  moeten aan-

wenden en de tij d die er  toe vereischt wordt voor  dat wij 

;: ons oordeel durven uitspreken, dan is het niet te verwon-

l deren dat ingewijden geene of een hoogst onvolledige beoor-

' deeling er  over  kunnen uitspreken, en bij  de overtuiging 

daarvan zich er  meestal van onthouden. 

« O n g e l u k k i g is hier  het spreekwoord eene waarheid, 

onbekend maakt onbemind; de weinige belangstelling 

spruit voort uit onkunde; zelfs de meeste liefhebbers zijn 

zelden in het bezit der  algemeene grondbeginselen, waar-

naar  de aesthetische waarde van de kunstvoorwerpen der 

bouwkunst moeten beoordeeld worden. t is dus voor 

deze kunst van het hoogste gewigt, dat die kennis op alle 

mogelijke wijze wordt uitgebreid; ons aller  belang vor-

dert het in eene hooge mate. 

«Ve len meenen dat smaak daarvoor  als voldoende kan 

gerekend worden, zonder  door  dien smaak tc verstaan 

hetgeen de aesthetika daarvoor  aanneemt, namelijk : den 

smaak des oordeels, dat is het redegevende van de vor-

men, de verhoudingen en overeenstemmingen. e smaak 

is wel degelijk de ware, maar  hij  is zonder  studie evenzoo 

onmogelijk te verkrijgen , als dat men zonder  een gezetten 

arbeid een schei- of natuurkundig e kan worden. 

« W a n n e er wij  een projekt hebben te beoordeelen, gaan 

wij  de plannen, standen en doorsneden na, lezen de 

memorie van toelichting, en komen daarbij  telkens tot de 

teekeningen terug, terwij l wij  bij  dit alles opteekenen 

wat wij  opmerken, zoowel omtrent hotgene de konstruk-

tie als tot de schoone bouwkunst behoort, en het is 

eerst na dezen arbeid, dat zich onze meening begint te 

vestigen. 

« t oordeel hangt dus hier  van verschillende zaken 

en onderscheidene teekeningen af. t is niet ééne teeke-

ning, maar  het zijn ze allen te zamen. t is niet alleen 

de kunst, maar  ook wel degelijk de wetenschap. E n ei-

genlijk geven die teekeningen er  alleen de aanleiding 

toe; want wij  trachten, om het goed te kunnen beoordee-

len, ons voor  te stellen hoe de werkelijkhei d wezen zal, 

wij  doen dit , geleid wordende door  de teekeningen, om het 

daarna te beoordeelen. 

t is altoos een min of meer  moeijelijke arbeid van 

onzen geest. e scheppende verbeeldingskracht in werking 

te brengen, kost altoos veel inspanning, zelfs voor  diege-

nen die er  in geoefend zijn , hoeveel te meer  voor  hen 

die ze alleen in werking brengen door  de herinnering, 

of na ontvangen indrukken , wanneer  daardoor  het ge-

moed in beweging is gebragt. r  echter  moet het om-

gekeerde plaats grijpen , men moet zich eerst de zaak 

voorstellen en dan afwachten of zij  eenigen indru k op 

ons zal maken. 

« W a n n e er wij  dit alles nagaan, moet het ons nog ver-

wonderen dat er.architekten gevonden worden, die hunnen 

arbeid op tentoonstellingen brengen. 

« Om al de hier  opgegeven redenen komt ons de uit -

slag van eene tentoonstelling, uitsluitend uit bouwkunstige 

projekten zamengesteld, vri j  onzeker  voor. e inspanning 

die bij  de beoordeeling gevorderd wordt , maakt het zien 

. . 

van vele bouwkunstige ontwerpen ongemeen vermoeijend; 

want een oordeel over  verscheidene bij  elkander  beboe-

rende teekeningen te moeten uitspreken, zal altoos een 

werk van inspanning blijven en daardoor  aan die tentoon-

stellingen voor  het publiek iets geven, dat het onvoldaan 

of onverschillig zal laten, en men kan niet vermoeden hoe 

het ingerigt zou moeten wezen om den ongeoefenden toe-

schouwer die beoordeeling gemakkelijk te maken, ten einde 

hem zooveel genoegen te verschaffen, dat hij  beter  voldaan, 

telkens wenscht terug te koeren. 

m zou eene strenge, maar hoogst regtvaardige 

bcoordeeling zijn ; deze zou dan de tentoonstelling vooraf 

moeten gaan en bij  den katalogus gevoegd kunnen worden. 

e toeschouwer zou dan voor  hem dat bewerkt vinden, 

hetgeen hij  niet kan verrigten tenzij  hij  een deskundige 

is, en zelfs zou voor  dezen daardoor  veel arbeid bespaard 

worden. 

t zoude een analytische kritie k behooren te zijn van 

ieder  projekt op zich zelf'  zonder  een paralel met ande-

ren te trekken, omdat het geheel objektief moet blijven ; 

want het is geen wedstrijd , maar  een prijsvraag , hetgeen 

altoos veel overeenkomst heeft met een vergelijkend examen. 

« N u is eene zelfstandige, analytische, objektieve kritie k 

eene zeer  moeijelijke zaak, en denkelijk zal er  wel geen 

ingenieur  of architekt in ons land evenmin als in eenig land 

van de wereld gevonden worden, die gereed zal zijn alle 

voorkomende onderwerpen op die wijze te behandelen, 

tc meer  daar  men redelijkerwijz e mag aannemen, dat bij 

het openbaar  maken der  beoordeeling ook de beoordee-

laar  bekend zal zijn ; al wilde men zelfs zijnen naam niet 

vermelden. 

« E r zou dus eene kommissie moeten benoemd worden, 

die het werk onder  zich verdeelde, waarbij  ieder  dat ge-

deelte voor  zich nam waarvoor  hij  meende eene op goede 

gronden gevestigde opinie te kunnen uitbrengen. 

« l werk zou vervolgens door  de gezamenlijke leden 

van de kommissie in behandeling moeten worden genomen, 

en in zoo verre omgewerkt dat het dan hunne zienswijze 

voorstelde, in welk geval het altoos is blootgesteld aan 

eene onzekere uitkomst, namelijk : wanneer  het zoo zeer 

wordt gewijzigd, dat het de zienswijze der  meerderheid 

uitdrukt , welke zienswijze dan wel eens niet die van den rap-

porteur  kan zijn , of'  wel het blijf t in de hoofdzaak zijn ar-

beid, hetgeen in de meeste gevallen wel zoo wezen zal. 

n de eerste veronderstelling verliest het uitgesproken 

oordeel alle kleur , en hierdoor  verkrijg t het een tint van 

algemeenheid, waardoor  het strenge verloren raakt en de 

logische ontwikkelin g aanmerkelijk wordt verzwakt en 

verduisterd. 

j  de tweede veronderstelling zal dit het geval niet 

zijn , maar  nu blijf t ook hel individuele inzigt geheel op den 

3 
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voorgrond, hetgeen voor  hem, wiens werk beoordeeld

wordt , des te gevaarlijker  is, daar  het den stempel draagt 

van het werk der  kommissie. 

« En toch meenen wij  dat dit laatste nog het beste is. 

s de kritie k verschoonend , bepaalt zij  zich bij  eene 

beschrijving om cr  vervolgens zoo wat om heen te praten, 

dan zal zij  weinig leerzaam zijn. t ontledend bewijzen 

der deugden en gebreken kan alleen juist en kernachtig 

wezen; maar  dit is de overtuiging van een persoon, het ; 

draagt het kenmerk van zijne individualitei t en met den 

besten wil om objektief te willen zijn , zal juist het individua-

e het snbjektieve er  in brengen; en dat kan wel niet 

anders, omdat bij  do beoordeeling van kunstvoorwerpen 

ons gevoel eene hoofdrol speelt, en dat heeft altoos eene 

sterke- overhelling tot het subjektieve. 

« V an welke zijde men dus het vraagstuk beschouwt, 

het sluit groote moeijelijkheden in zich; want eens aange-

nomen dat het gelukte om eene zoodanige kommissie za-

men te stellen, zal men dan veel kunstenaars vinden, die 

enkel uit liefde voor  de kunst zich aan die kritie k zullen 

blootstellen; hunne namen zijn bekend, terwij l daarentegen 

de kommissie een onkwetsbaar  ligchaam blijft . E r  behoort 

veel moed en eene groote zelfverloochening toe om zijnen 

arbeid ten toon te stellen, terwij l men dien dooreen ieder 

met de kritie k in de hand zal zien bezigtigen en dat ge-

durende vele dagen en mogelijk weken. 

«Omtren t afbeeldingen van bestaande gebouwen die tot 

dezen of genen stij l behooren, en waarvan de bouwmeesters 

niet meer  leven, of zelfs niet bij  naam bekend zijn , zou 

zoo iets beter  kunnen geschieden. e bcoordeelaar  behoeft | 

hier  niet te vreezen dat hij  iemand zal kwetsen of bena-

deelen, en het kan daarom toch even leerzaam zijn , daar 

het boven een projekt het voordeel bezit, van in de wer-

kelijkhei d te bestaan. t heeft het nut der  fabelen: men 

ziet dc gebroken alleen, do personen blijven geheel hui- i1 

ten het spel; men spiegelt zich aan het werk, terwij l de 

kunstenaar  zelf niet vermeld wordt , en dat is juist wat 

bij  levende meesters de hoofdzaak zou zijn. 

« Z oo iets zou men kunnen beproeven, leerzaam zou ;

: 

het ongetwijfeld wezen, en mogelijk wel een der  beste 

middelen, om de kennis der  schoone bouwkunst meer  al-

gemeen te verspre iden.» 

Geen der  aanwezigen over  dit onderwerp verder  wen-

schende te spreken, stelt de voorzitter  ter  behandeling 

aan de orde de 5at'  vraag: 

« W at zijn spiergronden? Waarui t bestaan zij? Wat 

zijn hunne eigenschappen? o is hunne ligging, en 

vindt men verschillende soorten van sp ie rg ronden?» 

e heer  w. N. É erlangt het woord, en deelt 

het navolgende mede: 

« Tot onze eigene leering hebben wij  een aantal vragen 

aan verscheidene deskundigen gerigt; velen hebben zich 

de moeite gegeven, om daarop schriftelij k te antwoorden; 

onder  warme dankbetuiging aan de heeren r . V A N -

, J . , A . B O S, A . E , . E 

J O N G  en J . V A N A A F T E N , nemen wij  de vrijheid , die 

vragen en antwoorden aan u mede te deelen. 

«1* . Bestaat spiergrond hoofdzakelijk uit klei? 

« Al le r  antwoord is bevestigend; één maakt de opmerking, 

dat de zamenstellende zelfstandigheden, die men gewoonlijk 

in do klei vindt , hier  waarschijnlij k in eene andere verhou-

ding aanwezig zijn. t schijnt bevestigd te worden door  de 

opmerking door  allen gemaakt, namelijk dat de spier  droog 

zijnde, eerst hard cn dan fijn , savclig en zanderig wordt . 

«2°. Wat vindt men doorgaans in de spiergronden? 

e antwoorden zijn , dat men daarin altij d vindt plan-

ten vezels, lies, zwarte blaadjes die zeer  smal zijn , en 

bruin e vezels, zoo als men die in den tur f aantreft. e 

antwoorden stemmen dus daarin overeen, dat cr  plantaar-

dige voorwerpen in gevonden worden. 

«3" . t men magere en vette spiergronden? 

« T w ee antwoorden hierop bepaald ja; één zegt zelfs, 

dat die vettigheid meestal verschillend is; een derde ver-

moedt dat cr  wel verschil in zal bestaan, en eindelijk is 

er  één die zich hierover  niet bepaald verklaart . n zou 

dus hierui t meenen te kunnen opmaken, dat er  wel ver-

schil in de vettigheid bestaat; het minder  vette kan ech-

ter  niet aan de plantenvezels worden toegeschreven, 

want een der  antwoorden meldt hieromtrent , dat de spier 

met vezelen en lies vermengd het vetste is. 

«4°. Vind t men veen in den spiergrond? 

« A l l e n antwoorden hierop ontkennend, tenzij  men de 

plantaardige zelfstandigheden, die men in verdeelden toe-

stand er  in aantreft, voor  veen wil aannemen, hetgeen 

toch doorgaans daarvoor  niet gehouden wordt . 

«5°. Zij n de plantenvezels, die men in de spiergron-

den aantreft, altoos aanwezig? 

n verschillen de antwoorden; twee zeggen neen, 

één met bijvoeging, dat men ze niet vindt in die soort 

welke de polderjongens blaauwe specie noemen; een ander 

zegt ja , maar voegt er  bij , dat het vermindert , naar  mate 

do specie dieper  ligt . 

. s de spiergrond altoos met water  doortrokken? 

« A l l e n komen hierin overeen, dat de spier  in haren na-

tuurlijke n toestand altoos water  bevat, echter  in den regel 

weinig water  doorlaat of afgeeft; zij  is als een stevige 

brei , en wel zoo, dat, wanneer  men eene laag doorgraaft, 

daaruit niet zoo veel water  vloeit, dat men last daar-

van heeft. 

« 7°. s zij  altoos slap, week en gemakkelijk indringbaar ? 

« A l l e n antwoorden hierop ja ; één voegt er  bij , dat dit 

vermindert , wanneer  zij  gedurende een geruimen tij d door 

een zwaar  voorwerp, b. v. een dijk , is gedrukt geworden. 

«8" . s spier  altoos even zwaar? 

e antwoorden zijn het daarover  eens, dat er  ver-

schil van zwaarte bestaat, maar  zij  stemmen niet overeen, 

in welke gevallen. E én zegt, dat het bovenste gedeelte 

van de spierbank het zwaarst is; een ander, dat dat ge-

deelte het slapst is, en dat slappe spier  ligter  is dan de 

meer vaste, terwij l hij  er  bijvoegt, dat spier  onder  de klei 

in den regel zwaarder  is, dan die onder  de veen is gele-

gen, hetgeen welligt aan de meerdere drukkin g moet wor-

den toegeschreven. 

«9*. e zwaar  is de spier? 

« A l l e n stemmen overeen, dat zij  ligter  is dan klei , 

maar  zwaarder  dan veen of zand. 15ij  het uitdroogen ver-

mindert de hoeveelheid, maar  vermeerdert het gewigt. 

« 10". Waar vindt men de spier? 

« O n d er de veen, hierin zijn zij  het allen eens; één 

voegt er  echter  bij , ook onder  de klei , en zelfs zijn 

er  voorbeelden, dat men die onder  het zand gevonden 

heeft; onder  anderen te  waar  men 2 ellen 

klei , 1 el zand en daaronder  >/2 el spiergrond heeft ge-

vonden. e spier  was zeer  slap, gaf veel water  en was 

zeer  genegen om te schuiven. Onder  de spier  vindt men 

zand, hierover  is men het echter  niet eens; ééne opgave 

vermeldt dat men er  veen onder  vindt , en eene andere 

zegt dat dit onzeker  en veranderlij k is. 

«11°. e diep onder  den grond vindt men do spier? 

e opgaven komen hierin overeen, dat dit zeer  ver-

anderlij k is, zoodat men die vindt van 1.00 el tot 4.00 el 

en dieper  onder  het maaiveld. e dikt e der  lagen is mede 

zeer  ongelijk, en gaat van 0.50 el tot 9.00 el dikte. 

« 1 2 '. Vind t men de spier  ook bloot aan den dag 

liggen? 

« t antwoord is neen. A l s reden wordt door  een der 

deskundigen opgegeven, dat wanneer  de spier  aan de lucht 

is blootgesteld, zij  haar  water  verliest, uitdroogt en ineen 

saveligen toestand geraakt en daardoor  geheel van natuur 

verandert, waardoor  de spiergrond al zijne kenmerken 

verliest. Een ander  doet opmerken, dat men de spier  bij 

het droogmaken van polders heeft moeten vinden, hetgeen 

wonderwel overeenkomt met de verklarin g vaneen derde, 

die vermeldt, dat men ze thans in het drooggemaakte 

Haarlemmermeer bloot en dus aan den das heeft aange-

trollen . 

«13"' . e spierbanken waterpas? 

« A l g e m e en is het antwoord neen; men heeft in den 

 polder spier  gevonden, die op do eene 

plaats 3.50 el en op eene andere plaats 5.00 el dik was. 

n den regel schijnen de verschillen echter  niet zeer  groot 

te zijn. 

«14" . Welke kleur  heeft de. spier? 

« e meesten geven aan den spiergrond de volgende kleu-

ji ren: grijsgraauw, grijsblaauw, bruinachtig , bruin , donker-

bruin , en één vermeldt gelen spiergrond gevonden te hebben. 

Wat de oorzaak van dit verschil is, schijnt niet bekend 

; te wezen; denkelijk hebben de daar  tusschen gemengde plan-

tenvezels of de daarop liggende veen hierop eenigen invloed. 

« 15''. Welke zullen de gevolgen zijn van het plaatsen 

van een gebouw op den spiergrond ? 

« A l de antwoorden stemmen hierin volkomen overeen, 

dat de spier  sterk ineengedrukt zal worden, waardoor 

meestal het gebouw in een gevaarlijken toestand zal gera-

ken n de spier  daarbij  uitwijken , dan is eene afscheu-

rin g of geheele instortin g van het daarop geplaatste voor-

werp zoo goed als zeker. n ieder  geval moet dus die 

afschuiving worden verhinderd, want zonder  dit kan de 

spiergrond zoo goed als niets dragon. 

«16*. n men den spiergrond gebruiken voor  dam-

men en dijken? 

« A l g e m e en is men van gcvi telen, dat het zeer  is af 

te raden de versch gegraven spier  dadelijk voor  een dam 

te gebruiken; voornamelijk uit hoofde van hare gladde 

en weeke natuur . Voor  dijken zou zij  beter  geschikt 

zijn , maar  zij  vordert dan altoos eene langzame be-

werkin g en flaauwe taluds, en immer bij  de uitvoering 

veel beleid; onder  deze voorwaarden is een der  deskun-

digen van gevoelen, dat de spier  dan zeer  goed voor 

het maken van dijken kan worden aangewend. 

«17°. e bewerkt men de spiergronden, en welke 

moeijelijkheden kunnen hierbi j  voorkomen? 

n verwerkt dio met de zoogenaamde molschop, 

omdat zij  te glad is voor  dc spade. e spier  kan met 

kruiwagens vervoerd worden, even als klei , want zoodra 

zij  gestoken is verliest zij  veel van haar  water  en wordt 

handelbaar. e voorkomende moeijelijkheden bestaan 

hoofdzakelijk in het scheuren van den bovengrond, en de 

uitschuiving of'  toezetting van de spierlaag, waartoe zij 

bijzonder  geneigd is. t laatste kan zeer  bezwarend we-

zen en tot groote kosten aanleiding geven. 

«18" . Wanneer  men bij  het graven van een kanaal 

eene spierbank doorsnijdt , wat valt daarbij  le verrigten? 

n moet dan zoo mogelijk flaauwe taluds maken, 

de randen van liet kanaal zoo weinig mogelijk belasten, 

en dikwer f zal men verpligt zijn den uitgegraven grond 

i zoo ver  mogelijk te vervoeren, om alle drukkin g op den 

bovengrond te vermijden, Somtijds kan de spierbank den 

op haar  rustenden grond niet dragen, zoodat men tot de 

geheele ontgraving van het kanaal niet kan komen, zon-

der gevaar  van eene belangrijk e toezetting van de spier-

bank; men moet dan de uitgravin g staken en zoo spoedig 

mogelijk het water  inlaten: de verdere uitdieping moet 
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dan door  uitbaggering worden verkregen. Ten einde dit zoo 

min mogelijk te doen, is liet raadzaam om, wat de uit -

graving aanbelangt, zoo snel te werken als men kan, 

terwij l daarentegen de ophooging met spiergrond langzaam 

en met beleid moet geschieden; de tegenstrijdigheid die in 

deze beide handelwijzen is gelegen, kan tot veel bezwaar 

en kosten leiden. 

« e hebben wij  de verkregene antwoorden me-

degedeeld, l iet verdient opmerking dat er  in de wijze 

van bewerking en in de eigenschappen van de spiergron-

den, die daarbij  in aanmerking komen, geen verschil van 

meening bestaat. Wat echter  de ligging en de physische 

eigenschappen van den spiergrond betreft, ten deze 

heerscht niet altoos eene volkonieno overeenstemming. l iet 

ware wel te wenschen dat dit gedeelte wetenschappelijk 

wierde onderzocht; zoo lang dit niet is geschied en moer 

volledig bekend is geworden, zullen nog vele eigenschap-

pen verborgen, en bijgevolg alle gevolgtrekkingen daar-

omtrent vooreerst moeten achterwege blijven , daar  zij 

thans nog als voorbarig zou moeten beschouwd w o r d e n .» 

Na het aanhooren dezer  bijdrage, deelt de heer  G . 

E mede, dat hij , bij  gelegenheid van den bouw 

van een verschwaterbak voor  stads rekening, op het 

emplacement der  tegenwoordige engelsche gas-fabriek (bol-

werk Nieuwkerk, tusschen de  en

hier  ter  stede, ook spiergrond heeft aangetroffen. n 

had een gat gegraven van 6 el diep, waarvan do grond 

bestond uit veen, waarop de spier  volgde. s na het 

uitgraven op deze diepte, was de bodem van den put een 

half el gerezen, en de omringende gebouwen vertoonden 

sporen van verzakking. Op raad van den metselaarsbaas 

liet men het gat volloopen, en zag men zieli verpligt den 

bak op 5 el diepte te verminderen en tot behoud van de 

capaciteit in oppervlak naar  evenredigheid te vergrooten, 

zoodat het roosterwerk op den spiergrond kwam te lig-

gen. e geaardheid van den grond was vezelachtig en 

week; lager  bevond zich blaauwe klei. 

e heer  w. A .  zegt den spiergrond in het 

Gooiland te hebben aangetroffen boven de veen, en zulks 

ter  plaatse waar  de zandgronden in derri e overgaan. Bi j 

opdrooging vermindert zij  voel in volumen en wordt stof'. 

e heer  E O SE deelt nog mede, dat men deze grond-

soort heeft aangetroffen bij  den bouw der  nieuwe gas-

fabriek te  onder  do gemeente j 

oordeelde ze aanvankelijk geschikt vo< r boetseeraarde, en zij 

had op het gevoel veel overeenkomst mot groene of weeke 

zeep; later  echter  bij  opdrooging bleek zij  tot het gezegde 

doel ongeschikt te zijn en werd zeer  hard. 

e heer  F E O G E E zegt, dat de Franschen deze grond-

soort met de eigenaardige benaming van terre savonneuse 

aanduiden, en er  veel last van hebben ondervonden bij 

| den bouw der  vestingwerken van 5'peren, door

1 beschreven. c hollandsche werklieden bewerken dezen 

grond met zeer  flaauwe taluds, en ontlasten hem van het 

daarin bevatte water  door  het insteken van latten of juffers. 

e heer  P. N berigt, dat men dezen grond 

j  almede heeft aangetroffen bij  het graven van het Yoorn-

! sche kanaal, nabij  Hellevoeteluis, alwaar  afschuivingen ont-

i stonden, zoodat men verpligt was over  eene lengte van 

i 3 a 400 el het water  in te laten, en den grond ter  ver-

eischte diepte uit te baggeren. 

Bi j  de droogmaking van den Zuidpias heeft men geene 

| spiergronden aangetro f fen.» 

Alsnu wordt in behandeling genomen de G' 6 vraag: 

r  tot heden zeer  verschillende wijzen van ver-

warmin g voor  onderscheidene, zoo partikulier e als open-

bare gebouwen worden aangewend, zoo als met verwarmde 

lucht , door  stoom, of'  door  warm water, zoo wordt ge-
1 vraagd, welk van deze stolsels het minst gevaarlijk , liet 

\ minst kostbaar, en het meest doelmatig te achten i s?» 

e voorzitter  verleent hierover  het woord aan den 

\ heer  is. , die tie vraag niet voor  eene absolute 

beantwoording vatbaar  acht, daar  zij  veeleer  eene volledige 

verhandeling zou vereischen. j  zal zich daarom bepa-

 len met kortelij k zijne gedachten mede te doelen omtrent 

i de gevraagde punten. Beginnende met het meest doel-

\. matige, oordeelt hij  dat dit te e'enenmale afhangt van den 

aard en de bestemming der  gebouwen. e toestel met 
1 warme lucht is geschikt voor  beknopte inrigtingen , en het 

,, meest doeltreffend wanneer  de te verwarmen lokalen zijn 

i gelegen boven de heete-lucht-kamer, aangezien de bewe-

ging der  verwarmde lucht uit den aard der  zaak opwaarts 

i gerigt is. e heet-water-verwarming is in twee stelsels 

te splitsen. t eerste, met 'horizontale waterpijpen, is zeer 

geschikt om de warmte horizontaal over  groote uitgestrekt-

heden te verspreiden, doch overschrijdt niet de tempora-

li tuur  van kokend water. l iet tweede stelsel, dat van 

, kan in alle willekeurige rigtingen worden ge-

leid. t berust op de verhittin g van water, waarbij  de 

 vorming van stoom wordt belet, waardoor  de temperatuur 

naar  welgevallen boven het kookpunt kan opgevoerd 

! worden, l iet vereischt weinig ruimte , doch is door  do 

' geweldige spanning der  pijpen niet vri j  van gevaar. o 

! stoomverwarming is het meest geschikt voor  groote etablisse-

l ! menton, alwaar  buitendien de stoom als beweegkracht wordt 

'< aangewend. e buizen kunnen in alle rigtingen worden 

geleid cn zijn als ware hot aan geene maat in uitbreidin g 

gebonden. r  het noodzakelijke toezigt is deze inrig -

tin g voor  woonhuizen min geschikt. n kan hierbi j  de 

 temperatuur  willekeuri g opvoeren, doch boude in het oog 

dat zulks altij d en alleen geschiedt door  meer  opoffe-

ring van brandstof; van daar  is het eene dwaling te zeg-

gen dat stoomverwarming voordeeliger  zou zijn dan 

heet-water-verwarming. d water  van 100° C. geeft 

bij  afkoeling 100 warmte-eenheden af, en stoom van 

100'  C. 050 warmte-eenheden; doch om van kokend water 

van 100» C. stoom te maken van 100", is men verpligt 

zooveel brandstof aan te wenden, als voor  de 550 ont-

brekende warmte-eenheden noodig is. 

t betrekking tot de toestellen regelt zich alles we-

derom naar  plaatselijke gesteldheid, en is dus eene alge-

meene of absolute oplossing onmogelijk. A l s minst ge-

vaarlij k moet de heetwater-verwarmingstoestel worden ver-

meld , die hoofdzakelijk bestaat uit een ingemetselden hoet-

water-ketel, waarin de temperatuur  niet boven 100° C. stijgt. 

Bi j  den heetelucht-toestel loopt men gevaar  van ver-

koling , ten zij  men zorg drage dat uitsluitend steen en 

ijzer  (metaal) worden gebezigd. 

Bi j  de stoomverwarming loopt men gevaar  van explosie 

van den ketel en de pijpen, waartegen intusschen door  vei-

ligheidskleppen voorzorgen te nemen zijn. t gevaar-

lijk e van het m is reeds vroeger  aangevoerd. 

Al s het minst kostbaar  oordeelt de heer  het 

heete-lucht-stelsel, aangezien de kanalen tot leiding van 

de warme lucht reeds bij  den bouw zijn uit te sparen. 

Bi j  bestaande gebouwen is dit somtijds bezwaarlijk goed 

uit te voeren. t kostbaarst mag de stoom verwarming 

geacht worden, wanneer  de stoom uitsluitend daartoe 

gebezigd wordt . 

l iet minst nadeelig voor  de gezondheid is de heet-

waterverwarming, waarbij  de temperatuur  niet boven 

100"  C. stijgt. n volgt de heete lucht, waarbij  door 

overstoking gloeijing van het metaal kan ontstaan, hetgeen 

nadeelig voor  de ademhaling is; tegen de felle droogte 

der lucht kan voorzien worden, door  het plaatsen van 

een waterbak in de heetelucht-kamer, die door  verdam-

ping de vereischte vochtigheid herstelt. Bi j  stoomverwar-

ming ontstaat veelal ontwijkin g van stoom en eene onaan-

gename lucht , die welligt ten deele is toe te schrijven 

aan de middelen ter  digting van de aansluitingen der 

stoompijpen. 

t woord is daarop aan den heer  E . n. . 

j  oordeelt almede de vraag veel te algemeen voorge-

steld; bij  het aanleggen van verwarmingstoestellen, begint 

hij  met zich de volgende vragen te stellen, en regelt 

zijne keuze naar  de beantwoording dier  vragen. 

Spreker  uit zich o. a. als volgt: 

« A l s ik over  de doelmatigheid van een kunstmatigen 

verwarmingtoestel geraadpleegd word, dan stel ik de vol-

gende vragen: 

«1°. t de ruimt e die ik verwarmen moet veel ap-

partementen ? 

«2'' . n die appartementen alle verwarmd wor-

den, of slechts eenige? 

«3'' . t men naar  verkiezing of eenige of alle 

tegelijk kunnen verwarmen? 

«4°. t het gebouw geheel met zijne gangen, por-

talen, trappen enz., of moeten do woon vertrokken alleen 

verwarmd worden ? 

«5°. t die warmte voortdurend of op enkele ge-

deelten van den dag verschaft worden ? 

«Ge. Brengt het gebruik maken der  lokalen mede dat 

zij  op bepaalde tijden verwarmd worden, of moet dit ook 

snol op onbepaalde tijden kunnen geschieden? 

«1'. e groot is de geheele ruimt e die verwarmd 

 moet worden? 

«8" . Welke gelegenheid bestaat er  in de verschil-

lende lokalen of vertrekken voor  de voorwerpen waar-

mede aldaar  de verwarming moot aangebragt worden? 

«9" . Welke gelegenheid heb ik lot plaatsen van den 

toestel waaruit de warmte haren oorsprong moet hebben? 

« 1 0 '. Tot welke soort van verwarming geeft het 

gebouw, hetzij  fabriek , Werkplaats, kerk , hospitaal, 

enz., de meeste aanleiding en voordooien? en eindelijk : 

«11°. Bestaat er  genoegzaam kapitaal, zoodat men 

den tij d heeft om do voordooien op den langen duur  in 

de brandstoffen te vinden, of moet reeds dadelijk het min 

kostbare bij  de aanleg in aanmerking k o m e n ?» 

Bi j  stoomverwarming, oordeelt vervolgens de heer 

, ontstaat verlies door  kondensatie, en wordt 

de lucht bij  eene verhittin g boven 100"  C. van water-

damp beroofd. Warmwater-verwarmin g is het best naar 

het eerste stelsel; het tweede stelsel (van ) is 

niet meer  gevaarlijk dan stoomverwarming, en kan met 

j een veiligheids-toestel worden in verband gebragt. -

lucht-verwarmin g is geschikt voor  afwisselende stoking, 

en is o. a. te  in het nieuwe ziekenhuis met 

goed gevolg toegepast, en daarbij  is gebruik gemaakt 

; van een zich zeiven voedenden waterbak met vlotter-

kraan. Voor  onafgebroken verwarming (trekkassen, oran-

jor ië n enz.) is de heetwater-toestel verkieslijk . l 

de verwarming met luchtverversching gepaard moet gaan, 

zal men bij  laatstgenoemde afzonderlijk e ventilatie-haarden 

noodig hebben, hetgeen bij  de heeteluclit-verwarniing kan 

vermeden worden, zoo als insgelijks te  met 

goeden uitslag geschiedt. 

e heer  w. N. E deelt, als architekt van het zie-

kenhuis le  nog eenige bijzonderheden mede 

aangaande de inrigtin g van de verwarmingstoestellen. Aan-

vankelij k bestonden deze uit ijzeren buizen die uitwendig 

direk t door  de vlam verhit werden, terwij l de buiten-

lucht dóór de buizen werd ingevoerd. t gloeijend ijzer 

heeft echter  het nadeel de waterdampen van de lucht te 
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ontbinden, in zijne elementen zuurstof en waterslof. r 

de verbinding met bet eerste roestte het ijzer , terwij l de 

waterstof'  zich met de organische stofdeeltjes, in de lucht 

aanwezig, verbond, hetgeen een zeer  onaangenamen stank 

verwekte. n verving de ijzeren buizen door  gemetselde 

kanalen van vuurvasten steen, die echter  door  de afwisse-

lende uitzetting en inkrimpin g van lieverlede scheuren 

verkresen, waardoor  de rook in de luchtkanalen en dus 

doende in de vertrekken drong. p bezigde men ijze-

ren kokers met vuurvasten steen bemetscld, die na eenigen 

tij d tot hetzelfde gebrek aanleiding gaven. Eindelij k slaagde 

men door  het aanwenden van gegoten ijzeren buizen, met 

flensen aan de einden, waarin eene andere buis van vuur -

vasten steen (op de tentoonstelling van bouwmaterialen 

ingezonden door  de wed. E te Utrecht) rondom in zand 

gelegd, zich vri j  kan bewegen; de slijtin g is als gewoonlijk. 

n het algemeen merkt de heer E nog aan, dat bij 

heete luchtverwarmingskanalen eene helling van 45"  reeds 

ongeschikt is, en men vooral moet vermijden hoeken om 

le gaan. 

n de militair e akademie tc Breda is do stoomvcrwar-

ming toegepast, doch onvoldoende bevonden. E r  ontstaat 

eene luchtstrooming in de stoompijpen, vergezeld van 

hevige slagen. n heeft dit in d verholpen,'door 

onder  de stoompijpen aan tc brengen doorgaande kleine bui- ! 

zen met eerstgenoemden op bepaalde afstanden in verbinding 

gebragt, zoodat het kondensatie-water, ontstaande door  de 

afkoeling van den stoom, zich geregeld kan ontlasten. 

e heer  w. A . E deelt mede, dat men te Breda 

veel last heeft gehad bij  den winter , door  hot bevrie-

zen van de kondensatie-hevels. j  acht niettemin een j 

stoomtoestel minder  wijdloopi g dan eene heetwaterverwar-

ming. 

c diskussiën worden alsnu eenigen tij d geschorst 

Bi j  het hervatten der  werkzaamheden wordt aan de 

orde gesteld de 8d e vraag: « Welken weg moet men inslaan 

om onze middelceuwsche gebouwen te doen he rs te l l en?» 

r  verzoekt de heer  w. N. E het woord cn 

draagt daarop het navolgende breedvoerig vertoog voor. ; 

l i ij  betuigt zijnen dank aan het bestuur  voor  de opname 

dezer  vraag cn acht haar  cene der  gewigtigsto cn eervol-

ste in hare gevolgen voor  deze maatschappij. 

e heeren! 

« O n d er dc zeven voorgestelde vragen, komt mij  geene 

zoo gewigtig vóór als deze. Ongetwijfeld heeft het bestuur 

van de  tot bevordering der bouwkunst volkomen 

ingezien dat het hier  niet gold de belangen der  kunsten al-

leen, maar  ook de eer  van het vaderland; ik zeg haar 

daarvoor  mijnen hartelijke n dank, en verzoek uwe welwil-

lende toegevendheid, indien ik , overeenkomstig die bedoe-

lingen over  deze zaak handelende, mogelijk wat meer  tij d 

zal noodig hebben, dan gewoonlijk door  do sprekers in 

deze vergadering aan hunne voordragtcn wordt besteed. 

«B i j  dc behandeling van deze vraag hebben wij  ons 

de volgende vij f punten voorgesteld: 

« 1°. Zij n onze middelceuwsche gebouwen in eenen staat 

van verval ? 

« 2°. Zoo ja ; wat is de daarvan de oorzaak? 

« 3e. Verdienen zij , als gedonkteekenen van onze kunst 

en geschiedenis, bewaard te worden ? 

« 4 e . Wat wordt daartoe gevorderd? en 

« 5 °. e zalmen zich de middelen daartoe verschaffen? 

« O ns doel is alleen zooveel te ontwikkelen, als 

vercischt wordt om te overtuigen, niet om eene verhande-

lin g over  dit onderworp zamen te stellen; wij  kunnen dus 

mot dc beantwoording van vele dezer  vragen kor t zijn. -

mers hetgeen algemeen erkend wordt en bekend is, be-

hoeft geene uitvoerige vermelding, geen grondig betoog. 

« Z oo is het al dadelijk gelegen met den toestand van 

verval van onze middelceuwsche gebouwen. Wi j  weten 

het allen, zoowel kerken als openbare gebouwen zijn niet 

behoorlij k onderhouden geworden; geen enkel is daarvan 

uitgezonderd, het verschil ligt slechts in den graad, en de 

beteekenis van het woord verval. Wi ld e men dit betwij-

felen door  te beweren dat hetgeen zich in een bruikba -

ren staat bevindt, niet daaronder  mag gerekend worden, 

dan gelooven wij  dat die opvatting van hetgeen niet in 

staat van verval zou verkeeren, te bekrompen is. s 

cene kerk kan in - cn uitwendig van alles beroofd zijn 

wat haar  kunstwaarde bijzette, en toch nog bruikbaar 

wezen. Vele gebouwen zijn bovendien van bestemming 

veranderd, sommigen zelfs voor  industrie, j a voor  berg-

plaatsen ingerigt, en kunnen dan ligt voldoende wezen 

wanneer  zij  slechts wind- en waterdigt zijn. n dien zin 

zal men dat toch wel niet willen verstaan hebben; het is 

hier  toch niet het stoffelijke nut dat men van die gebou-

wen trekt , hetgeen hunne waarde bepaalt. 

«Bedel i j kerwi jz e mag men voor  een go'eden staat 

van onderhoud aannemen dat de gebouwen hunne vor-

men, afmetingen en versieringen behouden hebben, zoo-

wel van hel geheel als van de onderdeden, cn wel sedert 

den tij d hunner  oprigtin g zoo als zij  oorspronkelijk zijn' 

daargesteld geworden. 

«Zi j n wij  het hierover  eens, dan lijd t het geen twijfe l 

meer  of allen zijn achteruitgegaan, velen zelfs zeer  aan-

merkelijk , zoodat zij  althans uitwendig naar  bouwvallen 

gelijken; en er  zijn er  onder  die hooge kunstwaarde bezit-

ten, cn in dat opzigt ons vaderland tot eer  verstrekken. 

e gebouwen die geheel verlaten zijn , zijn meest 

allen gesloopt; hoe kan dit ook anders? n het een 

volk niet de moeite waard is zijne kunststukken tc onder-

houden, hoe zou men dan mogen veronderstellen dat de 

natie alleen uit eerbied voor  het voorgeslacht, of liefde 

voor  do kunst, zich eenige opofferingen zou getroosten? 

t is mij  niet bekend dat er  ergens een gebouw 

uit do middeleeuwen bestaat, dat in een volledigen toestand 

van onderhoud is gebleven; hetgeen men veranderd heeft, 

is niet verbeterd; de herstellingen zijn of gebrekkig ge-

weest, of zijn geschied geheel tegen den stijl van het ge-

bouw in, hetgeen uit het oogpunt van de kunst beschouwd, 

met eene langzame slooping gelijk staat. E n het is treu-

ri g tc moeten bekennen, dat dit nog dagelijks plaats grijpt , 

en wel het meest die groote en merkwaardige voortbreng-

selen der  kunst treft , die onze steden tot sieraad konden 

verstrekken, en waaraan het schoone, het eerwaardige 

en het verhevene van den gothischen stij l het krachtigst 

te voorschijn komt. 

« 2°. Wat is de oorzaak van dit verval ? 

e oorzaken zijn velerlei. 

« a. e tijd . t is niet te ontkennen dat deze, reeds 

op zich zeiven genomen, veel gedaan heeft. 

, waar  de bouwstoffen uit den aard der  bestand-

deelen gemakkelijk voor  bederf, ontbinding of'  afschilfe-

rin g vatbaar  waren, zou regen cn vorst, weer  en wind 

alles verrig t hebben, ware het niet dat de mensch bij  dat 

werk der  vernieling een krachtigen bijstand en medewer-

kin g had geleverd. 

« b. j  voegt zich dikwer f brand en oorlog. 

« O n ze geschiedenis, zoo als die van geheel

zou als bewijs hiervan kunnen bijgebragt worden. n 

rekent dat in  gedurende den vreesel ijken 

30jarigen oorlog moer  dan de helft der  monumenten is 

vernield geworden; men behoeft slechts in onze grensste-

den de kerken te beschouwen, om zich tc overtuigen hoeveel 

schade de belegeringen in de vorige eeuwen daaraan toege-

bragt hebben, en het is algemeen bekend dat bij  het bom-

bardement van Bergen op Zoom in 1748, een der  schoonste 

kerken te eenenmale verwoest is geworden. 

«c. Eene derde reden ligt in den verkeerden gods-

dienstijver, die voedsel gaf aan een ongelukkigen hartstogt 

die vele mensehen bcheerscht, maar  bij  minder  beschaaf-

den voornamelijk gevonden wordt : namelijk de verniel-

zucht. T c zamen hebben zij  do beeldstormerij  te voorschijn 

gebragt, die altoos eene donkere vlek op dat gedeelte onzer 

geschiedenis zal werpen; maar  daar  de beeldstormerij  zich 

meer  tot het beeldwerk, kerkelij k huisraad en versieringen 

bepaalde, deed zij  over  het algemeen minder  kwaad, dan: 

ud. e geringschatting dier  eerwaardige overblijf -

sels der  oudheid, waardoor  men geen lust gevoelde 

er  kosten of moeite aan te besteden. e geringschatting 

vloeide voort uit gebrek aan kennis onzer  vaderland-

fche geschiedenis, maar  ook voornamelijk uit een ver-

keerd opgevat denkbeeld. n meende namelijk dat, 

daar  alles bij  godsdienstige plegtighoden eenvoudig moet 

zijn , de kerk alle versieringen, als voortbrengsels van 

weelde, moest missen. e dwaling lag niet zoo zeer  in het 

beginsel als wel in de toepassing, veroorzaakt door  het 

! verkeerd opvatten van het denkbeeld dat in het woord 

eenvoudigheid is gelegen, wanneer  men het in zijne aes-

thetische beteekenis beschouwt. e dwaling was oorzaak dat 

j men het naakte, ledige, kale, kleingeestige, en over  het alge-

meen de armoede der  kunst voor  eenvoudigheid aannam. 

c eenvoudigheid is een gewigtig deel der  orde, en 

werkt bijgevolg krachti g mede tot het verkrijge n der 

schoonheid. N u staat in de schoone kunsten, even als in 
1 het dagelijksch leven, rijkdo m tegenover  armoede en niet 

tegenover  eenvoudigheid; laatstgenoemde heeft dus met 

armoede niets te maken; tegenover  eenvoudigheid, staat 

] het overdrovene, gezochte, onnatuurlijke , met één woord 

alles wat niet eenvoudig is. t lag dus in het verkeerd 

begrip der  zaak, maar  het werkte hier  nadcclig en is 

ji oorzaak dat men veel heeft opgeruimd om die quasi-

eenvoudigheid te bereiken. 

t is eene dwaling om dit aan een protestantsch 

beginsel toe tc schrijven, want dat beginsel is volstrekt 

niet vijandi g aan eenige schoone kunst; dit is volkomen 

overtuigend tc bewijzen, doch dit bewijs behoort niet tot 

i ons onderwerp. e zaak moet alleen toegeschreven worden 

j aan de gebrekkige kunstkennis van dien tijd , die alge-

meen was, want de lvoomschen bedreven hetzelfde kwaad, 

hoewel dikwer f in tegenovergestelde rigting . 

«e. Eene oorzaak sproot mede voort uit eene andere 
! gebrekkige of verkeerde kunstkennis, namelijk : het zooge-

naamde moderniseren, of civiliseren, zoo als het anders 

ook wel, merkwaardig genoeg, genoemd wordt : want 

immers zoodanige civilisatie mag wel barbaarsch boeten; 

j  dit is volledig aan te toonen, maar  het zou ons te ver 

!; van het onderwerp brengen. r  zal het genoeg zijn te 

doen opmerken dat daardoor  alle eenheid, zelfs dikwer f 

alle overeenstemming verloren raakte. 

« t moderniseren lag in de voorliefde voor  de klas-

sische kunst, en het miskennen der  verdiensten van de 

romantische stijlen; het was dus partijdighei d of onvol-

ledige kunstkennis; en ware het nog maar  dit alleen ge-

: weest, dan had het gedurende dri e ecuwen zooveel bijval 

niet gevonden, maar  het ontsproot ook uit die onbepaalde 

begeerte naar  nieuwigheden, die dikwer f tot wispelturig-

heid overslaat, cn daardoor  met grill ige , j a zelfs met onge-

rijmd e voorstellingen ingenomen is , altoos echter  onder  de 

i; voorwaarde, dat het nieuw, vreemd en verrassend moet zijn. 

« A l die oorzaken mogen in zekere mate verminderd 

wezen, geheel weggenomen zijn zij  zeker  niet, even zoo 

min als de 
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«ƒ. Voorkeur  voor  do stoffelijke belangen boven de 

zedelijke, waardoor  wij  grootendeels onverschillig worden, 

zoowel voor  het verledene als voor  de toekomst, zoowel 

voor  de eer  en den roem onzer  voorvaderen, als voor 

het oordeel en dc dankbaarheid van het nageslacht. 

« O n ze bezigheden, onze belangen en onze genoe-

gens honden ons zoo zeer  bezig, dat wij  geen tij d hebben 

om te leeren inzien dat een volk zonder  geschiedenis ge-

lij k staat met een ongelukkigen vondeling zonder  ouders; 

en dat zonder  herinnering, zonder  roem, j a zonder  geza-

menlij k lijden en voorspoed, geen gemeenschappelijke band 

bestaat tusschen de verschillende deelen van een volk. 

« e monumenten zijn de gedenksteenen van het ver-

ledene, omdat zij  de getuigen, somtijds zelfs de voorwer-

pen vyaren van vroegere handelingen. e monumenten leve- i 

ren ons eene geschiedenis op eene andere wijze, namelijk 

in vormen, die eene gehcele reeks van waarheden en denk-

beelden in zich sluiten en bij  ons opwekken; zij  verhalen 

ons juist niet al het gebeurde, maar  zij  leeren ons kennen 

hoe het voorgeslacht leefde, dacht en gevoelde, en dat heeft 

voor  het minst even zooveel waarde, als de vermelding ! 

van eene reeks van gebeurtenissen. 

e wijze om ons de historie mede te deelen, 

geschiedt door  de gebouwen en kunstvoortbrengsels, oven-

zoo aan ons van het verledene, als van ons aan onze na-

komelingen; onze nazaten zullen de ware beoordeelaars zijn 

van onze deugden en gebreken, van de bewijzen van onze ; 

kunstkennis en van den omvang van onze vaderlandsliefde; zij 

zullen ons prijzen of laken, ons zegenen of verwenschen, 

naar  mate wij  hunne goed- of'  afkeuring, hunne achting 

of minachting zullen weten te verdienen. o als wij 

onze voorvaderen vereeren om hunne groote daden, zul-

len zij  ons achting toedragen, als wij  de bewijzen nalaten 

dat wij  onze waarde hebben gevoeld door  het huldigen van 

vroegere verdiensten, en wanneer  wij  hun het voorbeeld 

zullen hebben gegeven van het in stand houden van de 

kunstvoortbrengsels der  vroegere tijden, zal dit voor 

hen een dubbele pligt geworden zijn , zoo als het  ; 

ook voor  hen eeiie dubbele waarde zal hebben ver-

kregen, 

e beantwoording der  voorgestelde vraag sluit dus 

in zich de erkenning onzer  tegenwoordige waarde, name-

lijk : of deze hoog genoeg staat om te kunnen gevoelen dat 

in het behoud der  monumenten niet alleen de erkenning 

van de verdiensten van het voorgeslacht is gelegen, maa
ook die van onze eigenwaarde en van hetgeen wij  aan het 

nageslacht verschuldigd zijn. 

n bestaan tot dusverre geene bewijzen, en het 

mag e onder  de oorzaken gerekend worden van het 

verval onzer  middeleeuwsche gebouwen. 

« g. E n eindelijk de splitsing en deeling der  bij  de ge-

bouwen behoorende goederen. n liet de kerken aan de 

kerkelijk e administratie, de openbare gebouwen aan de 

steden en prov inc iën, en de goederen en inkomsten be-

hield de staat voor  zich en rangschikte ze onder  's rijk s 

domeinen. r  werd het voor  de bestuurders der 

kolossale monumenten onmogelijk en voor  die der  mindere 

gebouwen zeer  bezwarend, om ze naar  behooren te onderhou-

den, veel minder  ze te herstellen ; men moest naar  alle zijden 

om hulp en onderstand omzien, en dan nog op alle wijzen zui-

nig wezen. t lood werd verkocht en door  zink vervangen; 

de opengewerkte balustrades moesten plaats maken voor  ge-

metselde borstweringmuurtjes, en waar  zouden wij  eindigen 

indien wij  deze noodlottige zuinigheid verder  wilden ontwik-

kelen. t heeft iets van die ongelukkige schipbreukelingen, 

die de schoonste schilderijen gebruiklen om de lekken van 

hun vaartuig te stoppen. Eene handelwijze die, zoo zij  der 

wanhoop niet nabij  was, geene verschooning zou vinden, en 

bij  onze kerken de zekere getuige zou zijn van onmagt en 

een meer  en meer  zinkenden staat van zaken. 

r  uit dit alles volgt dan ook dat de Staat een 

groot deel heeft aan het verval onzer  kunststukken, dat 

hij  er  dus verantwoordelijk voor  mag gesteld worden; zoo-

dat het dan ook zijn pligt is krachtdadig mede te wer-

ken , om te behouden wat nog gered kan worden. 

«3C . Verdienen de middeleeuwsche gebouwen, als gedenk-

teekenen van kunst of'geschiedenis, bewaard te blijven? 

r  springt van zelve in het oog de verdeeling in ge-

denkteekenen van geschiedkundige, en in gedenkteekenen 

van kunstwaarde. 

« W a t de geschiedenis betreft, mij  dunkt , wij  be-

hoeven hier  niet veel van te zeggen. AVi e bemint zijn va-

derland niet? wie hecht geene waarde aan alles wat er 

aan herinnert , wat er  van spreekt? J a! zelfs wat er  in de 

verte op zinspeelt is ons lief'  en trekt onze aandacht. 

« E en kabinet van nederlandsche oudheden heeft die 

waarde en verschaft dat genot, wat sommige voorwerpen 

ons verschaffen, die ons aan de dagen onzer  jeugd herin-

neren; beide vorderen bekendschap met de zaak, en die 

mag men, zoodra het den geboortegrond aangaat, bij  elk 

beschaafd Nederlander  vooronderstellen. 

r  zelfs bij  mindere kennis van zaken, bij  onvolle-

dige en duistere overleveringen, of'  zelfs bij  het geheim-

zinnige, dat hier  en daar  zekere daden of inrigtingen 

omsluijert , ontwaren wij  in ons, bij  de beschouwing van 

voorwerpen, die ons aan het verledene herinneren, een 

gevoel van belangstelling, eene neiging tot overpeinzing; 

wij  zouden willen weten, wat daar  al gedaan en gedacht 

is geworden; het is als of die tijden door  onze fantasie 

in het leven worden terug geroepen; men zou van liever-

lede beginnen te gelooven, dat men de denkbeelden van 

dien tij d kon kennen en begrijpen; het is als of'  de oude 

en nieuwe denkbeelden elkander  bij  dat gedenkteeken ont-

moeten, en wij  gevoelen ons gelukkig daarbij . Beproef het 

slechts aan een ouden burg , b. v. het beroemde

stein, en gij  zult ontwaren, dat bij  u denkbeelden ge-

boren worden, en gij  gewaarwordingen ondervindt, die 

gij  op eene onverschillige plaats, waar  daartoe geene 

aanleiding bestaat, niet zult verkrijgen . 

s dit waar, wat behoeven wij  dan nog verder  de 

verdiensten en het belang dier  geschiedkundige monu-

menten te onderzoeken. n zijn redenen van geschied-

kundige waarde, zoo als bewijsstukken voor  die weten-

schap, of van vereering en hulde aan het voorgeslacht, 

hoe gewigtig en waar  zij  ook zijn mogen, slechts bij -

zaken voor  eenen kunstenaar, want het eerste geeft kunst-

genot, en dit alleen is reeds eene groote verdienste dier 

oude vaderlandsche overblijfselen. 

« hm wat nu de voortbrengsels der  kunst aanbelangt, 

daarover  zou een boekdeel kunnen geschreven worden. 

e schoonsten behooren tot de romantische stijlen , en dee-

len dus de waarde en verdiensten van hunne eigen-

aardige manier  om het schoone te ontwikkelen, die niet 

vri j  van gebreken mag zijn , wanneer  men de klassische 

stijlen er  bij  vergelijkt , maar  daarentegen met eene kracht 

op ons gemoed werkt , die ons tot nadenken dwingt, en 

ons in ons zeiven doet keeren, en wel in die mate, als 

aan de klassische stijlen niet is gegeven. e mytische 

voorstellingen zijn hunne grondslagen; het groote, majes-

tueuze, tot zelfs het verhevene, is hunne algemeene strek-

king ; al wat daartoe kan leiden is heerschende in de ge-

heele zamenstelling; de vormen zijn redegevend uit de 

konstruktie , en de verschillende deelen overheerschen de 

aesthetische eenheid niet. r  onderdeel vervult zijne 

bestemming, en het geheel heeft het doel om tot ons te 

spreken van God en eeuwigheid. W i e dat nooit heeft ge-

voeld , hij  ga naar  den m te Utrecht geheel in gothischen 

rayonnant-stij l gebouwd, en waarvan naauwelijks de helft 

meer  bestaat. r  vooral zal hij  dien indru k ontvangen, 

wanneer  hij  zich in de St. Janskerk te'sHertogenbosch, on-

der den n plaatst. Wi e daar  in eenzaamheid het 

geheel aanschouwt, eu niet getroffen, verrukt , j a diep 

geroerd huiswaarts keert, voor  hem is de kunst een geslo-

ten boek; hij  zal daar  niets uit leeren, omdat hij  een zwak 

kunstgevoel bezit, of liever, omdat het heerlijk e geschenk, 

hetwelk God aan ons menschen, in Zijn e oneindige goedheid 

gaf, als eene onuitputtelijk e bron van het zuiverste en 

edelste genot, bij  hem nog sluimert, en mogelijk wel al-

toos zal blijven slapen. 

« E n buiten die twee, hoeveel schoone en merkwaar-

dige kerken zijn er  niet in ons land, te veel om op te 

noemen, en daaronder  zelfs van eene geheel zeldzame 

konstrukti e zoo als de St. Stevenskerk te Nijmegen en de 

. . 

" e kerk to e eerste bezit zij-transsepten 

' en zij-beuken die even hoog zijn , als de transsept en groote 

beuk zelve, en mij  is het niet bekend dat dit elders in 

:  gevonden wordt . 

« V e le kerken zijn merkwaardig om deze of gene re-

i den, welke wij  hier  niet kunnen ontwikkelen; anderen hebben 

| iets eigenaardigs, dat men zeldzamer in andere landen 

j aantreft; de meesten zijn voltooid geweest, en dat niet alleen 

|| in denzelfden stijl , maar  in dezelfde periode van dien 

stijl , hetgeen mede buitenslands onder  de zeldzaamheden 

behoort. r  bestaat er  in onze kerken eeno 

, eenheid, die elders niet wordt aangetroffen. E n de een-

ij  beid is noodzakelijk, wil men het karakter  van het eer-

waardige, krachti g en treffend, in het verhevene uit -

drukken . 

« W i j  behoeven ons, na dit alles, niet bij  de openbare 

; gebouwen op te houden. Zi j  zijn niet zoo menigvuldig als 

| in andere landen, maar  die er  zijn , hebben onbetwistbare 

verdiensten, en verdienen hersteld en bewaard te blijven. 

« 4 °. Wat wordt er  vereischt om die herstellingen te 

kunnen bewerkstelligen? 

t antwoord kan een ieder  daar  op geven. j 

dunkt ik hoor  mij  toeroepen : Ge ld! veel geld! Ja voorze-

ker , dat is volstrekt noodig, maar  geld alleen is niet ge-

noeg, want aannemende dat men dit kan krijgen , dan 

wordt er  nog zeer  veel kennis gevorderd, om het goed 

te gebruiken. t herstellen der  oude monumenten is 

geene gemakkelijke zaak; daartoe wordt eene diepe studie 

der romantische stijlen gevorderd, en of'die studie op dezen 

oogenblik zoo algemeen in ons land verspreid is, zal den-

kelij k wel aan eenigen twijfe l onderhevig zijn. r  dat 

kan spoedig genoeg komen; doch eerst moet er  iets anders 

j  voorafgaan, en dat is: eene algemeene belangstelling. e 

 zal tot deelneming en medewerking aansporen, en plaats 

maken voor  dien geest van blauwheid en onverschilligheid, 

i die nog te veel bij  ons bestaat. r  hoe zal men dat 

wegnemen? Bestond er  een werk, waarin men de af'beel-

| dingen en beschrijvingen van onze monumenten vond, dan 

 zou de verspreiding daarvan zeker  zeer  veel nut doen; 

ij  maar  dusdanig werk bestaat niet, en hetgeen veel erger  is, 

 er  is vermoedelijk niet één kunstenaar  in ons land, die ze 

allen gezien heeft, en dus veel minder  een, die in staat zou 

wezen er  een goed verslag van te geven. s zulk een 

staat van zaken niet bijn a even onbegrijpelijk , als ver-

nederend voor  ons? 

« W at moeten wij  antwoorden, wanneer  een vreemdeling 

ons om eene lijst vroeg, van hetgeen, u i tbel oogpunt 

van de kunst beschouwd, in ons vaderland bezienswaar-

dig is? Wi j  zouden onze onkunde met schaamte moeten be-

 kennen. Zullen wij  nu wachten, tot dat de kunstliefde 

' der  vreemden, en hunne bereidvaardigheid om daarvoor 

4 
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oilers te brengen, aan ons Nederlanders zullen geleerd 

hebben, wat de verdiensten onzer  voorvaderen waren? 

« En wat zullen zij  daarbij  van ons moeten denken ? Zou 

dit hunne achting voor ons niet aanmerkelijk verminde-

ren? en zouden wij  niet moeten toestemmen dat wij  die 

minachting zouden verdienen? 

« W a n n e er wij  nagaan wat men in de laatste jaren bij 

onze naburen heeft verrigt , dan zullen wij  ontwaren, dat 

men in  veel heeft gedaan, en wel aan de 

kerken te  Soest, Wer-

den en vele anderen, om niet te spreken van den geheelen 

opbouw van de k te ; dat in

jaarlijks , aan de herstelling van oude kerken 7 millioe-

nen francs worden besteed; dat in België, toch niet 

rijke r dan ons land, tonnen schats worden aangewend 

voor  hetzelfde doel; dat in  alles in een goe-

den staat van onderhoud is gebragt geworden, en dat 

zelfs in  geen enkele der  oude en kostbare ker-

ken zich in een staat van verval bevindt, en men zelfs 

thans bezig is er  een pracht-plaatwerk over uit te geven. 

«Verge l i j ken wij  ons hierbij , dan vinden wij  niet alleen, 

dat wij  niets hebben hersteld, maar  integendeel jaarlijk s 

zijn achteruit gegaan. Wanneer  wij  telken roize vernemen 

dat er  weer  iets gedeeltelijk afgebroken of geheel gesloopt 

is geworden, dan moet de vraag bij  ons opkomen, zul-

len wij  dit langer met onverschilligheid blijven aanzien? 

Wat moet er  toch gedaan worden, om de belangstelling 

op te wekken en een einde te maken aan die koelheid, 

slapheid en lusteloosheid, opdat zij  door  warmte, kracht 

en voortvarenden ijver  worden vervangen? 

« E en vijand , die ons onwillens eene groote dienst be-

wijst , is beter  dan een vriend, die ons in onze zwakhe-

den versterkt. n die vijand , in een buitenlandsch tijd -

schrift , ons den tegenwoordigen staat van zaken, in harde 

en beleedigendc woorden verweet, onze eigenliefde en ons 

vaderlandsch gevoel kwetste, zoodat wij  boos, regt boos 

wierden, zou dat mogelijk een doeltreffend middel kun-

nen zijn? 

 « n heeft wel eens gezegd dat wij  Nederlanders dan 

eerst goed zijn , wanneer men ons kwaad heeft gemaakt, 

dat wij  dan warm worden, in geestdrift geraken, en in 

dien toestand schoone daden verrigten. Was men daar 

slechts zeker van, hoe zouden wij  hem bewonderen en 

lof toezwaaijen, die zich aan dien toorn vrijwilli g durfd e 

blootstellen, en moedig aan smaad en beschimpingen 

het hoofd durfd e bieden, alleen in het vooruitzigt , dat 

do gevolgen daarvan heilrij k zouden kunnen worden voor 

onze middeleeuwsche gedenkteekenen, en bijgevolg ook 

voor de eer  en den goeden naam van ons vader-

land! 

«5" . e zal men zich die middelen verschaffen ? Onze 

maatschappij  kan veel, maar  bijn a alleen van de zedelijke 

zijde verrigten , want het geld ontbreekt haar  bijna voor 

eigen noodzakelijke verrigtingen. o afdeelingen kunnen 

ieder  naar  haar  vermogen bijdragen, tot het leveren van 

teekeningen van gebouwen , die door de leden opgeme-

ten en beschreven zijn geworden. r dit is, hoe nut-

ti g ook, slechts een begin, en kan nooit zoo ver  reiken, 

dat men langs dien weg tot de herstellingen der  gebou-

wen zal kunnen geraken; dit zal wel buiten tegenspraak 

zijn ; cr  wordt te veel toe gevorderd, dan dat zulk eene taak 

zonder de algemeene medewerking ware te volbrengen. 

Tot het verkrijge n van deze medewerking is in ons land maar 

één persoon in staat, namelijk onze . n Z . . 

zich do zaak met warmte wilde aantrekken, dan ware er  alles 

van te verwachten; zijn voorbeeld zou de grooten en rijke n 

medeslepen; weldra zou het als een bewijs van vader-

landsliefde worden beschouwd, en dengene, die er  zich 

aan onttrok , zou dit als schande worden toegerekend. n 

de middeleeuwen droeg ieder bij  tot het stichten der  Gods-

gebouwen , de rijk e door  geld , de ambachtsman door ar-

beid, en zou nu iets dergelijks in onze tijden onmogelijk zijn? 

Zouden wij  de zedelijke krachten niet bezitten, om te on-

derhouden, wat zij  door  zooveel meer  ijver  konden tot 

stand brengen ? Wi e zoo iets durf t beweren, moet wel aan 

zijn vaderland wanhopen. 

« E n wat onzen koning betreft, voorzeker  klopt 

bij  geen van ons het hart voor het vaderland warmer 

in den boezem, dan bij  hem. Wat kan er  voor Z . . 

schooner  worden uitgedacht, dan het voorbeeld te geven 

van de hulde aan het voorgeslacht! t is de verenring 

van onze geschiedenis, waarvan schier  iedere bladzijde 

hem van zijne voorvaderen spreekt. e zou hij  onver-

schillig kunnen zijn , bij  het denkbeeld, dat de her-

stelling onzer  geschiedkundige en kunstmonumenten 

van zijne regering dagteekent, en eenmaal het dankbaar 

nageslacht met vereering den naam van  zal 

uitspreken, omdat de nakomelingen het aan zijne liefde voor 

ons land te danken zullen hebben, dat zij  zich in het be-

houd dior  gedenkteekenen kunnen verheugen. 

« W a t verrig t moet worden om daartoe te geraken , 

moeten wij  aan de wijsheid van het bestuur  onzer  maat-

schappij  overlaten. t dit bestuur het goedvinden zich 

bij  verzoekschrift tot Z . . te wonden, ik heb allen grond 

om te gelooven dat die poging de meest gezegende vruch-

ten zal dragen. W i j , van onze zijde, moeten al onze 

krachten inspannen, om de belangstelling overal op tc 

wekken: dat is onze pligt , dat zijn wij  aan ons zeiven, 

aan onze maatschappij  en aan ons vaderland verschuldigd. 

Niet alleen is het onze pligt als kunstenaars en kunstliefheb-

bers, maar tevens als staatsburgers en als zedelijke men-

schen. E n onze eerste bijeenkomst te dezer  plaatse zou 

reeds nut genoeg gesticht hebben, indien het ons, met 

vereenigde krachten, mogt gelukken, in deze ure de kiem 

van den boom te doen ontluiken, die eens, tot ons aller 

eer, de schoonste vruchten voor de toekomst zal d ragen .» 

Na deze voordragt, die met levendige toejuiching door 

de aanwezigen wordt ontvangen, neemt de voorzitter  het 

woord. j  meent in de toejuiching der  leden een bewijs 

te vinden voor de algemeene belangstelling in het behan-

delde onderwerp. j  acht het voorstel van den spreker 

allezins geschikt om door het bestuur te worden behan-

deld, en geeft de toezegging dat deze zaak bestuurderen 

ernstig zal bezig houden. 

e heer mr . E . E A U  AS verschilt in gevoelen 

met den heer . j  betuigt zijnen dank voor de 

betoonde belangstelling in de nederlandsche kunst, doch 

veroorlooft zich eenige bedenkingen. j  erkent het wen-

schelijke van de herstelling der  middeleeuwsche gedenk-

teekenen , doch vermeent in de algeheele verandering 

van de taal-, krijgs - en geneeskunde, de regtsgoleerdheid, 

de vorderingen der  industrie, de stoomwerktuigen, het 

bewijs le vinden, dat men zich niet altij d aan het oude 

kan vasthouden. j  zijn de middelen van den koning 

beperkt; de herstellingen van oude gebouwen zijn niet 

altij d verbeteringen; ook zou hij  de hulp willen inroepen 

van de zusterkunsten, teekenen en schilderen. 

p wordt overgegaan tot do behandeling van de 

1"  vraag: n ziet bij  onderscheidene gemeenten van ons 

vaderland de gemeentewerken publiek aanbesteden, terwij l 

men in andere gemeenten daarentegen de meeste harer 

werken onder  eigen en onmiddellij k bestuur  ziet uitvoeren 

en daarstellen. Welk van deze stelsels verdient de voor-

keur? beschouwd: 

« a. in het belang der  gemeente; 

ah. in het belang van de onderscheidene daarin be-

trokke n ambachten; 

«c. in het belang der  bouwkunst in het a lgemeen .» 

e heer E geeft hierop te kennen, dat in de 

amsterdamsche afdeeling de behandeling dezer  zaak is op-

gedragen geworden aan eene kommissie, bestaande uit de 

heeren ,  cn den spreker. t is hun ech-

ter  niet mogen gelukken hunne denkbeelden geheel te 

doen overeenstemmen, zoodat hij  voorstelt de beschouwin-

gen van ieder  hunner  achtervolgens aan deze vergadering 

mede te deelen, welk voorstel wordt aangenomen. 

e heer n. N heeft hierop het woord en leest 

het navolgende : 

t daarstellen van geheel nieuwe werken zonder 

onderscheid ofwel groote amelioration, welke aan onder-

scheidene werken kunnen voorkomen en waarvan alles vol-

komen kan worden opgegeven zoo in soort, hoeveelhe-

heden, zwaarten, lengten enz., wordt verondersteld het 

meest geschikt te zijn voor  publieke aanbestedingen. 

n bij  het dagelijksch werk en gewoon 

onderhoud, zoowel van gebouwen, bruggen, sluizen enz., 

als dit van eenigen omvang is, en voornamelijk waar 

eene eigene fubriekaadj e bestaat, komt het mijns bedun-

kens verkieslijker  voor, dat het onder  eigen beheer  wordt 

ten uitvoer  gebragt. E n wel om de navolgende re-

denen : 

«1 " . t daarstellen van nieuwe werken of belangrijk e 

amelioration aan gebouwen is zeer  geschikt voor  publieke 

aanbestedingen, omdat bij  een werk van grooteren omvang 

het personeel bij  alle gemeenten wel te klein en alzoo de 

hulp tot uitvoering van anderen wel benoodigd zal zijn , 

zoowel voor  aankoop van materialen als ook in het admi-

nistratieve voor  dagelijkschc geldelijke uitgaven, zoodat 

de gemeenten alleenlijk maar  verpligt zijn om een bepaald 

dagelijksch onafgebroken toezigt le houden, dat deze 

werken overeenkomstig dc voorschriften en konstrukt ië n , 

benevens de deugdelijkheid van materialen en het gebruik 

derzelve naar de beste methode en alzoo in het belang 

der gemeente geschieden. 

« V o or het dagelijksch oppertoezigt komt het den stel-

ler  voor, dat de besturen ook dienen te zorgen dat niet 

alleen een man van theoretische kennis, maar  iemand die 

bewijzen kan leveren van zijne praktische bekwaamheden, 

wordt aangesteld, ten einde een aannemer zich niet aan 

de willekeur van dusdanige persoon hebbe te onderwerpen. 

« 2". Voor  dagelijksch of gewoon onderhoud van welken 

aard ook, is het verkieslijk dat het onder  onmiddellij k beheer 

geschiede, daar men moet veronderstellen dat nimmer 

de wezenlijke behoefte daarvan vooruit kan worden be-

paald, en er  alzoo eene toevlugt moet gezocht worden in 

zoogenaamd tarief-werk . s het tarief te laag, dan komt dit 

ten nadeele van den aannemer en de daarin betrokken am-

bachten; is het omgekeerde het geval, en het tarief te hoog, 

dan lijd t de gemeente het nadeel; maar een middenweg 

hieri n te zoeken is bezwaarlijk , daar  voor  alle werkzaamhe-

den een goed tarief in het belang van den aannemer en van 

den besteeder is, ten einde in al de daarbij  voorkomende 

werkzaamheden in beider  belang te kunnen voorzien. t 

men bij  bestedingen bepalingen gemaakt van geheele of ge-

deeltelijke vernieuwingen, en bevond men bij  het los of open-

maken dat zij  met kleine herstellingen te behouden zijn , 

zoo moet in dit geval de zaak altij d ten nadeele der 

gemeente uitvallen en alzoo komen ten voordeele der 

daarin betrokken ambachten. t men geene tarie-

ven, dan vervalt men in gedurige onderhandsche kontrak -

ten, of er  komen zoogenaamde buiten-rekeningen der  meer-

dere verrigt e werken, welke zoo al niet ten voordeele van 

den aannemer, toch meestal ten nadeele der  gemeente 

uitvallen. 
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« 3P . n zal welligt kunnen zeggen, waarom zou 

eene gemeente niet even goed hare onderhouds-werken 

kunnen aanbesteden, als dit bij  het rij k plaats heeft, waarbij 

alle werken van welken aard ook in onderhoud worden 

aanbesteed? e vraag is gemakkelijk te beantwoorden: 

Omdat men van het rij k niet kan veronderstellen dat het 

in alle steden of plaatsen fabrieken aanlegge om het 

dagelijksch onderhoud te verrigten. t zou een groot 

bezwaar  opleveren: eensdeels daar  lands gebouwen in 

sommige steden van kleinen omvang zijn en op verre af-

standen in de distrikte n uit elkander  zijn gelegen; dit 

zou altij d nadeeliger  voor  het rij k zijn , dan dit bij  eene 

gemeente het geval is. j  moet men niet uit het oog 

verliezen dat eene fabrikaadj e zoo als in deze stad eene 

groote behoefte is om in onmiddellijk e defekten, welke 

dagelijks soms veelvuldig voorkomen, terstond te voor-

zien; buiten en behalve nog hetgeen door  politie-regle-

menten wordt gevorderd, waaraan de landswerken geene 

behoefte hebben dan welligt op enkele punten, waarin 

in zoodanig geval kan worden voorzien. 

« E n nu, mijne heeren! vraag ik aan u allen, en 

wel voornamelijk aan hen die aannemers zijn geweest 

en op dit oogenblik welligt nog zijn , of niet gedurende 

den tij d van hunne onderhoudswerken onderscheidene zaken 

voorkomen, welke niet in het onderhoud zijn begrepen, cn 

bij  de besteding ook voor  het oog verborgen waren, die 

bij  een onderhandsch kontrak t moeten worden verrig t en of 

deze niet altij d ten voordeele van den aannemer moeten 

uitvallen. Ziedaar, mijne heeren! mijne gevoelens kortelij k 

uiteengezet.

«i'. n het belang der  bouwkunst. r  veroorloof 

ik mij  alleenlijk dit aan te merken. s de architekt , in -

spekteur  of direkteur  aan het hoofd der  publieke werken 

staande, iemand van genie en kunde, dan behoeven bij  pu-

blieke aanbestedingen geene verbeteringen of veranderin-

gen in de vooruitgemaakte plannen te worden aangebragt, en 

zoo er  verbeteringen of verfraaijingen door  een aanne-

mer worden voorgesteld, zullen zij  meest altij d wel ten 

nadeele der  gemeente uitvallen. , mijne heeren! ik 

van uwe aandacht niet te veel verg, veroorloof ik mij  nog 

eenige bedenkingen in het midden te brengen, welke bij 

aanbestedingen, zoowel in het belang der  gemeente als 

in dat der  daarbij  betrokken ambachten, niet zouden be-

lmoren te worden over  het hoofd gezien. 

«a. Tij d van oplevering. 

e behoort nimmer, indien geene buitengewone 

omstandigheden dit noodzakelijk maken, te kor t te wor-

den gesteld, om een solidon aannemer, die vooruit de 

onmogelijkheid inziet, om op de voorgeschrevene tijds-

bepaling zijn werk op te leveren, niet in de noodzakelijk-

heid tc brengen de bepaalde loeten op zijne begrooting te 

| stellen met den interest, indien hij  vooruit berekent dat de 

' bepaalde tij d met veertien dagen, zoo niet eene maand, zal 

 worden overschreden. E n wanneer  bij  de oplevering het 

 den besteders mogt voorkomen, dat alles door  den aanne-

j j mer  is beproefd om het werk op den bepaalden tij d op te 

| leveren, en zij  overtuigd zijn dat er  geene mogelijkheid 

i heeft bestaan om hem de verbeurde boeten kwij t te schel-

den, moet dit altij d ten nadeele der  gemeente uitvallen en 

9 alzoo ten voordeele van den aannemer. 

n daarentegen een ander  minder  zwarigheden 

maakt, dat de bepaalde boeten van zijne rekening zullen 

i worden ingehouden, zal hij  natuurlij k eene lagere reke-

ning verkrijge n en het werk aan hem worden gegund, 

i i en wanneer  alsdan evenwel de direkti e mogt besluiten van 

;j  hem de boeten in te houden, is meermalen gebleken dat 

'! een zoodanige in eens is ten onder  gebragt, en alzoo niet 

i hij  alleen, maar  ook de verdere daarbij  betrokken ambach-

j ten de schade deelen, zoo zal het zoo wel ten nadeele der 

gemeente uitvallen, als van de daarin betrokken ambachten. 

 ub. Over  de wijze van besteding. 

« V o l g e ns mij n gevoelen zou deze nimmer bij  inschrij -

ving maar  bij  opbod moeten plaats hebben, ten einde alle 

kombinat iën onder  de aannemers te vermijden, waardoor 

j j het werk vaak reeds onderling is gegund, alvorens de 

;i publieke aanbesteding beeft plaats gehad. t gebeurt 

' j ook wel dat een of meer  inschrijvings-billetten inkomen 

: j dan van degenen die in de kombinatie zijn begrepen, 

| hetgeen wel is waar  de alsdan vooruitgemaakte plannen 

i j doet vervallen, maar  daarentegen gebeurt het ook meer-

 malen dat zij  voor  do besteding onder  hen worden op-

j ! genomen, hetgeen al wederom ten nadeele van de ge-

i j meente moet uitvallen; zoo oordeel ik dat publieke aan-

1 bestedingen alleen bij  opbod dienden plaats te hebben, 

 ten einde zooveel mogelijk de konkurrenti e meer  alge-

i meen open tc stellen. Ook zou het mij  nutti g voorkomen, 

 eene begrootingsom publiek te maken, zoo als dit tijdens 

! het fransche keizerrij k geschiedde; dan wordt een ieder 

 in de gelegenheid gesteld, om indien hij  abuizen begaat 

j l bij  het opmaken van zijne rekening, die te herstellen, ten 

j einde zich zeiven en zijne mede daarin betrokken ambach-

|! ten voor  schade te vrijwaren . Op deze wijze van publiek 

| j besteden, is het moeijelijk te gissen of onder  de velenieuws-

| gierigen zich niet een bevindt, die geheel onbekend is met 

j den last, om voor eene bepaalde som het werk te mijnen, 

hetgeen ten voordeele der  gemeente moet uitvallen. Ook 

' dienen heeren aanbesteders overtuigd te zijn van, of 

i j informatio n in te winnen over  de soliediteit hunner 

aannemers en borgen, maar  ook geene bepalingen in een 

> bestek op te nemen, dat een aannemer bewijzen moet over-

leggen van werken door  hem hij  publieke aanbestedingen 

verrig t en dat die ten genoege der  direkti e zijn uitgevoerd, 

want dit zou soms knappe mensehen uitsluiten, om zich als 

aannemers op den voorgrond te stellen, hetgeen almede ten 

nadeele der  gemeente moet uitvallen of soms werken. 

«e. Over  de betaling. 

« e diende vooral bij  groote werken in vele termij - j 

nen te worden gesplitst, ten einde de aannemers aan geene

al te groote voorschotten bloot te stellen, daar  het 

meermalen is gebleken dat vooral hij , wiens eigene fond-

Ben niet toereikend zijn , in handen moet vallen van die ;! 

zoogenaamde goede mensehen die hen willen voorthelpen, en 

bij  die personen gelden moeten opnemen, waarvoor  somwijlen | 

tien of meer  procent moet worden gegeven, en welke 

procenten soms bij  het voorschot worden ingehouden, en i 

bij  de ontvangst van termijnen, waarvan veelal alsdan de j j 

aannemer zelf geen meester  is, worden verrekend, zoo- |j 

dat het alsdan wel gebeurt dat deze interest zelden over

een geheel jaar  loopt. E n daar  men in het algemeen bij 

gemeenten moet vooronderstellen dat voor  de uitvoering van 

groote of belangrijk e werken altij d fondsen zijn aangewezen, 

van welke gelden nimmer groote winsten zullen of mogen 

worden genoten, zoo kunnen voor  den aannemer groote voor- ! 

schotten worden vermeden, en zal de betaling op de wijze zoo 

all ik die wensch altij d ten voordeele der  gemeente uitvallen. 

« E n nu ten slotte, mijne heeren! geloof ik te moeten 

veronderstellen, dat hoe meer  men over  deze vraag denkt, ! 

hoe meer  de overtuiging zich moet vestigen, dat het raad-

saam is belangrijk e werken bij  publieke aanbestedingen 

te doen plaats hebben, en het gewoon of dagelijksch on-

derhoud in eigen beheer  uit te voeren, ten minste op die 

plaatsen waar  eene fabrikaadj e bestaat, welk laatste, zoo het 

mij  voorkomt, ten voordeele der  gemeente moet u i tva l len .» 

e heer  G . E deelt als zijn gevoelen het navol-

gende mede: 

e keuze tusschen het stelsel van aanbesteden en dat 

van eigen beheer  hangt af van omstandigheden en van den 

aard van het werk dat behoort te worden verrigt . s het

gew,oon onderhoud van gebouwen, dan is het verkieslijk en in

het belang van de daarin betrokken ambachten, dat het j 

onder  eigen en onmiddellij k bestuur  worde uitgevoerd, daar  1 

de kosten zelden juist te berekenen zijn , en veelal tot na-

deel van het werk of van den aannemer uitloopen. 

n de vorige eeuw werden al de werken in de E 

groote steden onder  eigen beheer  gemaakt; men had toen 

een stedelijk fabriek-ambt , timmer- en mctseltuincn of werk- { 

plaatsen, werven enz., en de werken werden goed cn ge- j i 

regeld verrigt ; slechts enkele werken, als het maken van ! 

dijken enz., werden aanbesteed. Onder  de regering van N A - j 

N zijn de publieke werken meer  algemeen geworden ; 

toen werd het maken van straatwegen, forteressen en ge-

bouwen publiek aanbesteed, en onder  werd dit op 

eene groote schaal voortgezet. t lokte in den aanvang 

ijverig e en bekwame mannen uit om mot konkurrenti e aan 

te nemen; later  kwamen er  eenigen, die uitgingen op een 

ongeoorloofd winstbejag; het rij k werd bedrogen; de aan-

nemers verwierven een groot vermogen, maar  een hoofd-

ingenieur  werd door  die handelwijze op de plaats der  open-

bare schande gebragt. Thans zijn er  aannemers, die hunne 

berekening zoodanig maken, dat de winst uit het beknib-

belen der  werkloonen, het maken van slecht work , of het 

voordeel uit de bijrekenin g komen moet; valt dit tegen, 

dan worden de leveranciers niet betaald; van dien kant be-

schouwd, is het dus zelfs in het belang der  gemeente niet goed. 

t echter  in eene gemeente een groot werk verrig t 

worden, dan is het veelal noodzakelijk, dat dit bij  open-

bare aanneming geschiede: 1". omdat hiervoor  veelal subsidie 

van het gouvernement wordt verleend en de aanbesteding 

dan volgens de wet gevorderd wordt ; 2°. omdat, als er  eene 

behoorlijk e begrooting van gemaakt is cn de fondsen hiervoor 

aangewezen zijn , deze niet moeten worden overschreden, 

en eindelijk 3°. omdat door  eene openlijke aankondiging jonge 

en kundige mannen opgewekt worden om zulk een werk 

te maken, die somwijlen in de gemeente niet gevonden 

worden, en dit is in het belang der  bouwkunde in het 

algemeen. Echter  behoort men te zorgen dat de aannemers 

zijn kundige en ter  goeder  naam staande pe rsonen .» 

e heer  G . .  draagt daarna, als zijne ziens-

wijze, een opstel voor  van dezen inhoud: 

« A . n het belang der  gemeente. 

« W i l men door  het belang der  gemeente alleen do 

gemeentekas verstaan, ' zoo is door  de ondervinding ge-

noeg bewezen, dat haar  de aanbesteding het voordeeligst 

is; even zoo is ook voor  de leden of bewoners eener 

gemeente in het algemeen, hetzelfde te stellen. 

e gemeentekas toch bestaat uit de opbrengst der 

gemeenteleden; mindere uitgaven uit gene, brengen dus van 

zeiven ook mindere uitgaven van deze te weeg. h de ge-

meente die hare werken onder  eigen beheer  doet uitvoeren, 

vindt daarin ook eene voordeelige zijde; zij  voorzeker, 

zal meestal ingezetenen der  gemeente hiermede belasten. 

e gemeenten daarentegen, die hare werken publiek 

aanbesteden, zullen veelal hare werken door  werklieden 

van elders zien verrigten. n het eerste geval worden dus 

de winsten in de gemeente zelve genoten en verteerd; in 

het tweede geval, zal de gemeente van dit laatste min-

der genieten. 

o kleine vermeerdering van uitgaven, die ontstaat 

door  de werken onder  eigen beheer  te maken, zal voor-

zeker  niet opwegen tegen het algemeen verlies, dat het 

publiek aanbesteden kan te weeg brengen. 

e opmerking zou misschien van eenige klem 

kunnen wezen, zoo de vraag voor  cene enkele gemeente 

in bepaalde omstandigheden gedaan ware; maar  het 
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springt terstond in het oog, dat zij  niets beduidt, zoodra J 

wij  de vraag toepassen op alle gemeenten gezamenlijk; 

dus, of het meer  in haar  belang zij  dat alle aanbesteden, 

of dat geene enkele het doet. 

e positie van elke gemeente zou op beide wijzen 

gelijk zijn; ieder  zal in het eerste geval een deel van de 

werkzaamheden kunnen verkrijgen , door  mede te konkur -

reren bij  de publieke aanbesteding, daar  in het tweede ge-

val voor  enkelen de gelegenheid openstaat. 

« l i e t belang der  gemeentekas zou dan natuurlij k j 

voor  de aanbesteding beslissen, daar  het eene onbillijkhei d 1 

zou wezen, enkelen ten koste van alle gemeenteleden 

te verrijken , of wat nog erger  kan zijn , want ik laat

in het midden wat dikmaals de oorzaak is der  meerdere jj 

duurt e van eigen beheer, tij d en materialen gaan veelal 

verloren door  minder  scherp toezigt, omdat geen eigen-

belang den persoon die het uitvoert prikkelt . 

« T ot die geheel eenparige wijs van handelen door 

alle gemeenten is echter  niet te geraken. e vraag is deze: 

zou het voor  dezulken, die met grond kunnen veronder-

stellen dat hare aanbestedingen in vreemde handen zullen 

komen, niet raadzaam te achten zijn aan het onmiddellij k be-

stuur  de voorkeur  te geven? Ook deze vraag is volmondig 

met neen te beantwoorden, want die vooronderstelling zou 

moeten voortspruiten uit de kennis van gebrek aan daar-

toe geschikte ambachts-bazen. s de oorzaak dier  onge-

schiktheid onbekwaamheid, dan ware er  slecht werk te j 

wachten: dus dubbele schade. e het zij , er  blijk t als- j 

dan uit , dat de ingezetenen van zulk eene gemeente niet  1 

zoo goed op de hoogte van hunne zaak zijn , als wel an- ij 

deren buiten die gemeente. 

« W a n n e er de werken niet aanbesteed worden, dan zal 

de bouwkunst in die gemeenten voorzeker  geen voor-

uitgang maken, maar  eenmaal wakker  geschud door  de

konkurrentio , zal bij  velen de lust ontstaan, om zich meer  1 

te bekwamen, of betere bronnen voor  hunne materialen 

op te sporen, of liever, in één woord, in te halen waarin | 

zij  ten achteren zijn , en dat ten eerste in hun eigen be- j 

lang, cn vervolgens ook tot voordeel van de gemeente, jj 

die daardoor  later  niet alleen hare werken in de ge-

meen te zelve zal zien aannemen door  de ingezetenen, . 

maar  ook van andere gemeenten bovendien. 

« A l s nu zou nog een financieel onvermogen eene 

reden der  bovengenoemde ongeschiktheid kunnen zijn , 

maar  hierin is door  een verstandig plaatselijk bestuur  zeer 

gemakkelijk te voorzien, door  de betaling der  aanneems-

penningen in het bestek zoodanig in te rigten, dat het 

voor  iederen werkbaas dier  gemeente niet moeijelijk valle 

om het werk ten uitvoer  te brengen. t is eene zaak die j| 

in kleine gemeenten zeer  goed geschieden kan, dewijl ;j 

daar  het gemeente-bestuur  eene naauwkeurige kennis draagt ij 

van den toestand der  ingezetenen. n groote gemeenten 

daarentegen zal men die voorzorgen minder  behoeven le 

gebruiken, omdat men daar  een genoegzaam getal aan-

nemers van soliditeit vinden zal. 

r  nu de wijze van aanbesteden, mijne heeren! 

e pleit vooral voor  de soliditeit van den aannemer, en 

het werk, de aanbesteding diende mijns inziens meer  op 

eene vertrouwelijk e en solide schaal gebragt te worden. 

t is een groot vereischto dat de man belast met de 

direktie , een bekwaam bouwkundige is, bezittende de 

vereischte kennis, voorkomende in de verschillende vak-

ken der  bouwkunst, en wel hoofdzakelijk in dc praktijk , 

in verband met de theo r i ën, en van wiens grondige ken-

nis en eerlijk e bedoelingen men zich overtuigd heeft; deze 

laatsten zijn ook hoofdzakelijk benoodigd voor  den aannemer. 

« E v en zoo is het met het maken eener  begrooting. 

e moet voor  den geoefenden architekt eene wet zijn , en 

hoe kan het nu anders dan nadeelig wezen, wanneer  door 

een bestuur  het werk wordt aanbesteed, en door  een aan-

nemer dikwijl s 20 li  25 percent onder  de begrooling van 

den geoefenden architekt wordt aangenomen. Eene der-

gelijke aanneming komt mij  voor  als niet gegund te moe-

ten worden; want nu, mijn e heeren, is het vertrouwen van 

den aannemer of architekt geweken; er  moet dus van 

onkunde, abuis of misbruik sprake zijn. 

« O m die reden zou mijns inziens de rekening van den 

aannemer nabij  de begrooting komende de voorkeur  ver-

dienen. n zouden die verschikkelijk e artikelen in het 

bestek, plaats kunnen maken voor  eene vertrouwelijke r  over-

eenkomst, en het artike l dat de aannemer een te goeder 

naam bekend persoon moet zijn , die des gevorderd be-

wijzen van kunde in zijn vak en soliditeit moet overleg-

gen, dit artike l moet vooral in waarde blijven ; waarom 

het anders te plaatsen? 

« W a n n e er men op die wijze handelt, en vooral zorgt 

voor  een zaakkundigen architekt en soliden aannemer, dan 

zullen mijns inziens de vele onaangenaamheden vervallen, 

en plaats maken voor  solide handelwijzen en eerlijk e be-

doelingen. Want welk eene zelfvoldoening is het, wanneer 

aan den aannemer eenig vertrouwen van zijne direkti e 

geschonken wordt , en hoeveel moeite zal het hem nu kos-

ten , wanneer  het gevoel van eigenwaarde niet verloren 

is, om van dat geschonken vertrouwen misbruik te maken. 

e men dus naar  mij n inzien, mijne heeren, de vraag 

keere of'  wende, publieke aanbesteding op eene solide wijze 

is in het belang der  gemeente. 

k ga over  tot de behandeling van het tweede gedeelte. 

« B. n het belang der  onderscheidene daarin betrok-

ken ambachten. 

t gedeelte van de vraag laat zich splitsen 1». in 

het belang der  ambachtslieden zeiven; 2°. in het belang 

van het werk, dat door  de verschillende ambachten gele-

verd wordt . 

« A a n b e s t e d en is in het welbegrepen belang der  am-

bachtslieden. A l zijn hunne dagloonen niet grooter, bij 

aanbestede werken worden vaak langere dagen ge-

werkt ; er  wordt ook aan den knecht aanbesteed, zoodat 

voor  den vlijtige n werkman de gelegenheid geboden wordt 

om meer  geld te verdienen, dan onder  eigen beheer. 

r  zal de lust tot werken opgewekt worden, en nu 

zal de bekwame werkman niet gelijk staan met den 

sukkelaar. t is eene zaak voor  den aannemer zeiven 

van het grootste belang: hier  volgt uit dat vlij t en be-

kwaamheid hare belooning naar  waarde zullen vinden. 

n het belang van den vlijtige n ambachtsman zal aanbe-

steden de voorkeur  hebben. 

s aanbesteden in het belang van het werk dat ge-

leverd wordt? , mijne heeren, kan het antwoord 

niet zoo geheel ten voordeele der  aanbesteding zijn , als 

al het voorafgaande. 

t valt niet te ontkennen, dat de nieuwe werken 

in hunne onderdeelen dikwijl s dat keurige, dat fini  mis-

sen, hetwelk men bij  anderen opmerkt. 

e aanbesteding draagt mijns inziens daarvan groo-

tendeels de schuld. 

« V o or den aannemer is winst van tijd , winst van 

geld, en het zal hem daarom vaak voldoende voorkomen, 

als het er  maar  door  kan. t wordt echter  eenigzins 

vergoed, doordien het in zijn belang is, voortdurend kun-

dige en knappe werklieden te gebruiken. 

« Ten opzigte van het geleverde werk mag men geene 

minderheid van materialen of uitvoering der  aanbeste-

ding ten laste leggen, omdat het de zaak des aanbe-

steders is, om tot architekt en opzigter  enz. personen te 

kiezen, hunne zaak kundig, en van wier  integritei t men 

zeker  zij , opdat alle fraude voorkomen worde. t is ook 

in het belang van den soliden, eerlijken aannemer. n 

dit in den regel zoo ware, zouden voorzeker  vele aanbe-

stede werken een gunstigen afloop hebben; dergelijke 

voorzorgen zijn bij  de werken onder  eigen beheer  even-

min te vermijden. 

e beslissing wat in beide genoemde opzigten, het 

belang der  bazen en der  maatschappij  in het algemeen is, 

zou mij  in eene moeijelijke kwestie kunnen brengen. 

e meer  de aanbesteding algemeen wordt , hoe klei-

ner  het getal ambachtsbazen worden zal, daar  de kun-

dige en eergierige den flaauweren zal verdringen; want 

de aannemer bepaalt zich bovendien in den regel niet 

tot een enkel ambacht r  zullen meer  zaken 

dan anders in dezelfde hand komen, waardoor  het cijfer 

der fatsoenlijke burgerklasse verminderen moet. t is eene 

rigtin g des tijds, door  velen betreurd, door  anderen rij — 

1 kelij k opgewogen geacht door  een grooter  totaal van 

arbeid, die, door  een gelijk getal handen verrigt , alzoo 

eene zekere vergrooting van algemeen kapitaal geven zal. 

r  ui l te weiden, hierin door  te dringen, daartoe 

' acht ik mij  zeiven niet bevoegd, en ik neem de vrijhei d 
; een beroep op uwe meerdere kennis ten deze le doen. 

« C. n het belang der  bouwkunst in het algemeen. 

r  heeft de aanbesteding naar  mij n inzien de be-

| slissende meerderheid. A l wat door  één hoofd gedacht 

 of'  door  ééne hand wordt uitgevoerd, zal altij d een beter 

, harmonisch geheel vormen, dan wat van verschillende zij -

li den wordt te zamen gebragt, waar  ieder  zijn aandeel in 

! het werk wil doen uitkomen, en zich noode opofferin-

ji gen laat getroosten, in het belang der  eischen van an-

deren of van de overeenstemming in het geheel. 

«AVaar een geheel werk aan één man is aanbesteed, 

tt  zullen de verschillende ambachten, die tot de voltooijin g 

moeten bijdragen, noch op elkander  te wachten hebben, 

: noch zal de een door  te laat te komen soms moeten ver-

 nictigen, wat de ander  reeds gemaakt heeft, want die eene 
: persoon zal alles op dagtaak bepalen. AA'aar  een geheel 

' nieuw werk aan één man is aanbesteed, zal het den ar-

chitekt oneindig ligter  vallen, en beter  gelukken.zijne 

' ideen met juistheid le doen verwezenlijken. 

« Z i et hier, mijne heeren! de beschouwing in hel belang 

' der  bouwkunst. 

« A l het bovenstaande is, zoo als natuurlijk , gezegd mei 

het oog op nieuwe werken; herstellingen zijn somtijds niet 

: voor  aanbesteding vatbaar, cn waar  zij  het zijn , zal het 

'. bovenstaande van toepassing kunnen zijn. t deze op-

U pervlakkige beschouwing van eenig nut kunnen wezen, zoo 

 zal ik mij  gelukkig achten iets te hebben medegewerkt tot 

|| de zedelijke bevordering der  maatschappij. s inziens 

|i zal de schaal dan rijkelij k overslaan voor  het stelsel van 

j publieke aanbes ted ing .» 

ji Na deze voordragten, bekomt de heer  E. . -

j: N het woord. j  verklaar t zich niet overtuigd door 

het gehoorde, en een bepaald tegenstander  te zijn van 

; het stelsel van aanbesteden. AVat betreft het belang der 

; gemeentekas, dit komt hein voor  te behooren tot de 

staathuishoudkunde. j  vraagt het bewijs voor  de toe-

passing van verbeterde hulpmiddelen bij  aanbestede wer-

[ ken; dit is wel het geval bij  groote fabriek-inrigtingen . 

; Bij  gewone aannemingen bepaalt men zich tot de zeer  ge-

; wone hulpmiddelen; hij  kent nog geen voorbeeld van de 

invoering van werktuigen ter  vervanging van handen-

arbeid bij  aanbestede werken. e aannemingsom rijs t of daalt 

naar  gelang van de gegoedheid van den ambachtsstand. 

Bij  aannemingen zijn de daggelden lager, maar  de werk-

tijden langer. n  heeft men begrepen de nood-

zakelijkheid tot verkortin g van den werktijd ; spreker  oor-
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deelt liet van meer  belang een sterk menscliengeslacht te 

bezitten, dan wel solide gebouwen te maken. Zoo als 

tegenwoordig gewerkt wordt , sticht men gebouwen voor 

dd armen en veroorzaakt armoede door  het bouwen. e 

arbeidende klasse vermindert in bekwaamheid, door  bij  aan-

nemers werkzaam te zijn. j  zoekt den oorsprong van 

aanbestedingen in een gemis van vertrouwen. e gemeente-

werken moesten ten voorbeeld strekken aan partikulieren , 

zoo in kunst van zamenstelling als deugdelijkheid van uit -

voering, hetgeen hij  onbestaanbaar  acht met het stelsel van 

aanbesteding. Eigenbelang zal wel altij d de drijfveer  blij -

ven van des menschen handelingen, en wordt zelfs in open-

bare vergaderingen als eenige beweegreden van pligtsbe-

trachtin g aangevoerd. 

e heer  mr . E . E S hoopt aan to toonen, dal de 

vraag niet van bouwkundigen aard is, en onvolledig is 

voorgesteld. s volgens art. 44, 142 en 194 der  Ge-

meentewet, kan eene gemeente ook onderhands aanbeste-

den, waarvan bij  deze vraag geen gewag wordt gemaakt. 

Wijder s is de vraag te algemeen, zoo als uit de antwoor-

den is gebleken, die zich alleen met de belangen der 

bouwkunst bezig houden. 

Aanbesteders en aannemers zijn door  de sprekers bei-

den als bouwkundigen aangemerkt, terwij l nogtans eerst-

genoemden bepaald eene politieke kwalitei t bezitten, waar-

door  het hun niet mogelijk is alleen de belangen der  bouw-

kunst in het oog te houden; terwij l daarentegen de f inanciële 

middelen van veel meer  belang door  hen geacht worden. n 

dit opzigt bestaat tusschen de gemeenten onderling een zeer 

groot verschil. s de stad  vertoont sedert lang 

het 'verschijnsel van jaarlijk s een aanzienlijk overschot van 

hare inkomsten boven hare uitgaven te hebben, terwij l 

de financiën der  stad Amsterdam op verre na niet in zulk 

een gunstigen toestand verkeeren. Spreker  beroept zich 

hier  op de voldoening van de successieregten van het le-

gaat des heeren A . V A N , waartoe zich eene 

kommissie heeft gevormd, om de daartoe benoodigdc gel-

den uit vrijwillig e bijdragen bijeen te zamelen, waaruit 

hij  opmaakt, dat do stedelijke financiën niet bij  magte zijn 

de gevorderde som te bestrijden. , bovendien een 

gemeentebestuur  is niet vri j  in zijne handelingen; hier 

ter  stede bestaat eene kommissie van voorlichting . e ge-

meenteraad is niet a l léén bevoegd, bij  gekombineerde wer-

ken met naburige gemeenten. Zi j  kan dus niet alleen het 

belang der  kunst of der  ambachten behartigen, maar 

moet veeleer  het financieel voordeel in het oog houden. 

Spreker  besluit inet te zeggen, dat de belangen der  ge-

meenten strijdi g zijn met die der  ambachten en der  kunst 

in het algemeen. 

Na alzoo het bestaan der  kwaal te hebben aange-

toond , geoft hij  een zedelijk redmiddel aan de hand. -
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toe beveelt de spreker  de belangen der  ambachtslieden 

aan de bouwkundigen aan; wijst hij  op de Bouwkundige 

bijdragen, door  de maatschappij  uitgegeven, als een mid-

del tot het mededeelen van nuttige wenken, en acht 

daartoe ook de dagbladen zeer  geschikt, als komende 

in ieders handen. 

e voorzitter  maakt opmerkzaam op eene onjuiste 

voorstelling van den vorigen spreker, betreffende het le-

gaat des heeren V A N . e leden der  bedoelde 

kommissie staan in geen verband hoegenaamd met den 

raad der  stad, die aangaande deze zaak nog geen besluit 

heeft genomen. 

e heer E S repliceert, dat in de missive, 

door  de leden der  meergenoemde kommissie onderteekend, 

uitdrukkelij k vermeld staat, dat de financiën der  stad on-

voldoende zijn de gevorderde som te dragen; alzoo zijn de 

onderteekenaren hierin te ver  gegaan. 

e voorzitter  verklaar t te hebben willen voorkomen 

den verkeerden indruk , dien het gesprokene op aanwezige 

leden uit andere steden mogt kunnen te weeg brengen. 

e heer  wenscht nog een enkel woord 

omtrent het stelsel van aanbesteding in het midden te bren-

gen. j  verklaar t zich een voorstander  daarvan te zijn ; 

het bijzonder  belang moet wijken voor  het algemeen be-

lang, terwij l in de werkelijkhei d eigenbelang steeds het 

overwigt heeft. p is het stelsel van aanbesteden 

gebaseerd. Was men verzekerd van strik t eerlijk e bazen 

en volijverig e werklieden, dan zou eigen beheer  hem 

verkieslij k voorkomen. Nu echter  geeft het aanleiding 

tot dagdieverij. Bij  aanneming kan ook volgens tarief ge-

werkt worden, waardoor  de ijverig e werkman in de gele-

genheid is meer  te verdienen. e in daggeld werkt , mist 

zoodanigen prikkel , en wordt veelal traag. Aannemers be-

ijveren zich om spoedig en goedkoop te werken, en worden 

daardoor  als van zelven vindingrij k in hulpmiddelen. 

e heer N stelt als middel, ter  voorkoming 

van koinbinat iën , voor, de aanbesteding te doen geschieden 

bij  opbod. 

e heer  acht inschrijvin g veel beter. 

e heer  is ook voor  laatstgenoemd middel, 

doch wenscht het werk te gunnen aan den inschrijver 

wiens som het meest nabij  do begrooting komt. 

e heer  acht dit niet afdoende tegen 

kombi i ia t iën , omdat de begrooting bezwaarlijk geheim kan 

blijven . 

e heer  meent, dat bij  zoodanige handel-

wijze het onverschillig wordt of er  al dan niet eenige 

kombinatie bestaat, wanneer  de aanbesteder  de begrooting 

op goede gronden heeft gearresteerd. e handelwijze 

wordt bij  de aanbestedingen van de -

schappij  als regel betracht; de begroetingen worden aldaar 
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geheim gehouden, doch het kan niettemin tot moeijelijkhe-

den aanleiding geven, daar  dwalingen altij d mogelijk zijn. 

e heer N herinnert , dat men juist tegen-

woordig, bij  het veelvuldig aanbesteden der  werken, meer 

en meer  klagten hoort opgaan over  de onbekwaamheid der 

werklieden. 

e heer  schrijf t dit geenszins toe aan het 

aanbesteden. t is bekend, dat bij  eenig aanzienlijk werk 

veelal metselaars uit Noord-Brabant worden gebezigd, 

waartegen een amsterdamsch metselaar  niet kan opwerken. 

e heer N schrijf t dit toe aan de betere en 

ruimer e voeding van de Noord-brabanders in vergelijkin g 

met de Amsterdammers. Eerstgenoemden verdienen veel 

meer  loon, maar  hebben ook veel meer  noodig voor  hun 

dagelijksch onderhoud. 

e tij d verstreken zijnde, die voor  deze bijeenkomst 

was bepaald, sluit do voorzitter  de diskussiën over 

dit onderwerp. e voor  het genoegen in deze 

bijeenkomst ondervonden, door  de belangrijk e bijdragen 

door  vele leden geleverd, gelooft hij  te mogen aannemen 

dat het doel der  bijeenkomst is bereikt. 

e vragen n" . 4 en n°. 7, die als nog niet behandeld 

zijn , zullen op de volgende bijeenkomst besproken kunnen 

worden, en de voorzitter  vertrouwt , dat het daarmede ge-

paard gaande tijdsverloop nutti g zal zijn voor  de grondige 

beantwoording dier  onderwerpen. 

Onder  dankzegging aan de leden voor  hunne tegenwoor-

digheid , wordt de bijeenkomst door  den voorzitter  gesloten. 

Overeenkomstig de aanteekeningen van de in liet 

hoofd dezes genoemde bijeenkomst. . 

 sekretaris: 

A . N . . 

G V A N E E NE G OF , 

T VOO  50 it 60 S . 

Ontworpen door V. \ A N , als antu-oord op de prysvraag, uitgeschreven door de e maatschappij 

van landbouw, in het jaar 1852. 

 EENE T . i) . 

t n voo  het plaatsen van dit gebouw 

t d genoegzaam vast te zijn,zoodat geene 

g of e n noodig zijn. 

Ofschoon bij dit plan de j als hoofdzaak 

is beschouwd, heeft men toch gemeend dat in e 

mate de f althans de , e 

d dient te gaan; het is m dat men op 

een goeden , stallen, alsmede op geschikte mest-

making bedacht is geweest. 

t bij bet gebouw een k noodig zijn, 

iets dat daa waa geene goede welputten te maken 

zijn noodzakelijk is, dan kan van den kelde een ge-

deelte afgesneden n doo  ecnen , 

welk deel alsdan een zee goede k zal zijn. 

Zulk een k zal gewis des s koelte aan 

den kelde geven. 

t gebouw is d in e hoofddoelen, als: 

a. e woning, niet den kelde en zolde voo g 

van schoongemaakt zaad en . 

b. e schuu of s de  gewassen , met de stal-

len,  en wagenhuis. 
. . 

c. c e mestvaalt of mestput. 

a. e woning, ofschoon n met de , 

zoodat dc platte d een geheel uitmaakt, heeft 

echte eene e bekapping. e e 

ingangen zijn op zijde met een n gang. t 

k ziet uit op den weg, is lang 4.40 el 

en d 4 e l, n met twee kasten en eene 

stookplaats. Te  zijde van het k zijn twee 

slaap- of , n een met eene deu

in den gang uitkomt. e vloe  van deze n 

is één el boven den beganen d n ; de toe-

gangen uit den gang geschieden doo n van 4 -

den ; te  zijde deze n vindt men de kasten. e 

vloe  van den kelde onde deze n is 1.10 

el beneden den beganen . e kelde heeft ge-

lijk e e als het k met de beide 

, of eene lengte van 7 bij eene e 

van 5 el. e keuken tegenove het k is 

lang 4.80 d 3.40 el, n van een gewonen 

d en . Naast de keuken is een k 

tot g van , of men zou het als slaap-

« 
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k voo  dc dienstboden kunnen , daa de , 

kelde eene e e aanbiedt tot g 

van ; dc p lot toegang naa den zolde is 

in dit k , en kan met kasten of bedste-

den d . n den gang beeft men de 

toegangen lol alle n en den , uiige-

nomen de e . 

Achte  de keuken is eene e , gc- ; 

schikt tot bet n van kaas, bote enz.

is de toegang tot den . n vindt daa den ke-

tel lot bet heetmaken van , ook wel de -

ketel genoemd; deze is m bemetseld met een 

, l bet vuu  aan de zijde de  keu- ; 

ken t kan n in d met het -

nuis. n den bock bij de n is een 

koelbak gemelseld, n van cene pomp, l 

een gemetseld l gelegenheid geeft, om liet wate

uit den koelbak voo  de koeijen te lappen; tegen-

ove  den koelbak is gelegenheid tot plaatsing van de 

n cn . 

b. e schuu of s is lang 21.30, d 

11.20 e l, d in vij f hoofdvakken, n het 

middelste met een vloe  lot n en schoonma-

ken van n n is ; de e vakken die-

nen uitsluitend lot g de , of 

zoo dit te pas komt ook van hooi. e koestallen 

langs de vakken geteekend, zijn zoo digt mogelijk 

bij de mestvaalt, cn zijn t op veel incsl-

inaking; boven deze stallen , alsmede boven den -

vloe  is gelegenheid om o te , 

e men veelal slieten enz. ove  de balken legt. 

Tegen ove  de koestallen vindt men : stalling 

voo  o a G n ; deze stallen zijn doo  een zolde

gedekt, p de slaapplaatsen voo  dc knechts 

zijn ; links is eene s voo  wagens en bouw-

. 

c. Achte  de koeslallen is eene e mestvaalt 

geplaatst, lang 10, d 7 c l ; in haa midden is 

een gemetselde put, met d deksel, tot 

s voo  de , n eene pomp is 

geplaatst met slang, om de gie  van tijd tot tijd ove

de vaalt le kunnen pompen. 

e teekening zal s genoegzaam de gelegen-

heden aantoonen tol n van n en -

gen van den mest. Alleen zij hie  nog t dat 

hel balkon voo  aan de woning k is aange-

t tot gemak voo  hel n van , zaad 

als , op de wagens. 
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e koslen tot daarstelling van dusdanig gebouw 

n t als volgt: 

a. . 

n van den kelde benevens de 

sleuf voo  hel fundament, te n 

80 kub. e l, met wede aanvulling ad 
9.10'. / 20.— 

e houten vloe  onde den , dubbele 

e deelen, te zamen 5.400 kub. 

e l, met n cn s of na-

gels ad /5G » 

Voo  den kelde zijn noodig lot den beganen 

d 22 kub. ellen , klin-

t moppen in n s ad /'22 . . » 

l fundament voo  de woning builen den 

kelde  aan te leggen 0.00 el onde den 

beganen ; dat van de buitenmu-

n dik 2 steen, te n op één 

sleen, en dat van de n dik 

1'/» sleen, te n op een halven 

sleen, maakt te zamen 6.100 kub. 

el s e moppen, 

doch voo  het m , 

e t in slappe , 

en laatstgenoemde in e specie, ge-

middeld ad /10 pe  kub. el » 

 de n de  woning van 

den beganen d tot 4.60 el -

ven op te n te  dikte van één 

steen, doch bij den kelde te  hoogle 

van 1 e l, 'A steen , tezamen 

na k van kozijnen enz. 21 kub. el 

, d w in d 

s ad /19 pe  kub. e l, is » 

c gevels bevatten 3 kub. el ad /19 pe

kub. c l , is " 

e n op le metselen tot aan 

den , te  dikte van '/isteen;deze 

bevallen , met p van do -

steenen, s en oven, 12 kub. cl 

k van d in slappe bas-

d specie, ad ƒ 16 pe  kub. el . . . . » 

n de n te plaatsen: 

5 stuks gegolen n , we-

gende le /.anion 150 pond « 

4 , van t 

122.40 

484.— 

115.90 

456, 

57. 

192. 

50. 

/ 1477.50 

- 69 - 70 

pe t ƒ 1477.30 

zwaa 10 bij 15 dm., met eiken -

, n van n en boven-

lichten, zoo als de teekening aanwijst, 

pe  stuk ƒ 20 » 80.— 

7 lichtkozijnen van dito hout, n met 

, blinden enz., ad ƒ30 pe  sink . > 210.— 

8 , zwaa 10 bij 10 

duim, met de , ad ƒ12 pe  stuk » 90.— 

n den l een kozijn met n en 

luiken, en een  iu den 

l met bovenlicht, te zamen » 40.— 

Voo  den vloe  in het k en slaap-

, 8 s van , zwaa

12 bij 17 duim, is 0.816 kub. e l, met 

n ad ƒ 40 de kub. el » 52.64 

e s tc n met n dee-

len dik 3'/a duim, is 1.225 kub. e l, met 

n cn s ad ƒ50 » 61.25 

n vloe  in den gang, keuken en -

kame te beleggen met blaauwe tegels op 

eene laag ouden steen, gemetseld in bas-

d , te zamen 30 vk. ellen, ad ƒ 2.50. » 75.— 

55 e ellen lot n 

in bet , met , de 

n e  onde , dc s 

zwaa 7 bij 7 duim, hel schol dik 2'/a 

duim, , met n en 

s ad ƒ 2, pe  vk. el » 70.— 

Voo  den zolde le n 10 stuks balken , 

zwaa 12 bij 17 duim, iede lang 7.50 

e l, is 1.500 kub. cl , met 

n ad ƒ40  60.-—

70 . ellen  dik 3'/a duim, 

is 2.500 kub. el , met -

beidsloon en , ad ƒ 50 » 125.— 

Voo  hel balkon, 5 s iede lang 5.50 

el op de n vastgebout, zwaa

12 bij 17 duim, is 0.360kub. el adƒ50. » 18.— 

e vloei' voo  hel balkon, benevens de ba-

li e enz., met n >j 16.— 

n naa den , , woon-en 

slaapkame „ 5() 

Voo  tie kap op het woonhuis: 

Vie  halve kapbinlen van , zwaa

10 bij 15 duim, voo  iede eene lengle 

van 17 e l, benevens twee e 

e ) 2391.19 

pe t ƒ 2591.10 

s op den zolde lang 10 e l, zwaa

15 bij 18 duim, met n be-

vestigd, is le zaïneii 1.500 kub. el met 

n enz. ad ƒ 50 » 78 — 

Twee n zwaa 10 bij 25 duim, 

twee n zwaa 10 bij 15 duim. 

een nok zwaa 10 bij 12 duim, allen lang 

12 e l, is 0.880 kub. e l, d met 

n en s ad ƒ 45 

150 (d b zwaa 8 bij 10 duim lot kap-

, 1.250 kub. e l, als bovenlegen 

ƒ 45 de kub. el 

e kap te beschieten met n deelen dik 

5 duim, is 5.750 kub. el ad ƒ 4 3, spij-

s en n e  onde n . 

Nog voo  de , dekstukken enz., 

niet n 

liet dak le dekken met zink of leijen, 125 

. ellen, ad ƒ5 .00 

Voo  hel plat tusschen de woning en 

schuu is noodig: 

Een legge of balk, lang 7 e l, 0 bij 

50 duim, twee balken mede lang 7 e l, 

zwaa 12 bij 17 duim, en 11 vk. ellen 

g dik 5 duim, is te zamen 1.040 

kub. el t ad ƒ 45 

Te beleggen met zink, 11 . el ad ƒ5.50. 

Gegoten n platen voo  hel , 

d en ecu dilo , -

s enz. le n 400 pond ad ƒ0 .20. 

b. . 

n de  fundament-sleuven, 40 kub. el 

ad /0,20 

e fundamenten voo  de n aan te 

leggen dik steen, die voo  de eind-

gevels te  dikle van 2'/J steen, de 12 

sluks penanten voo  de hoofdstijlen aan 

te leggen 5 sleen , alles op te 

n lot 20 duim boven den beganen 

, met n volgens de tee-

kening, bevallende 18 kub. ellen metsel-

, gedeeltelijk w in slap 

, en voo  het , klin-

n in n lias, gemiddeld ad 

59.60 

50.25 

168.75 

4 0 .-

——«

46.80 

38.50 

80,-

ƒ 19 pe  kub. 542.— 

e ƒ 5661.09 
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pe t / 5664.09 

e i dik 1 steen op te n 

lot 10 el boven den beganen d vol-

gens de teekening; dc n dik ' / J 

steen op tc n tot 5.30 el boven 

den beganen ; zullende te zamen 

bevatten, na k van kozijnen enz., 50 

kub. el , w in bas-

d specie ad ƒ 1 9, is » 950.— 

Voo  den koelbak, bet , en den -

kingbak is nog noodig 6 kub. el metsel-

, van t in n , adƒ22. » 132.— 

n de n te plaatsen 14 stuks gegoten 

n , wegende te zamen 700 

pond, ad ƒ0 .20 » 140.— 

 4 stuks dubbele, en 4 stuks enkele 

, benevens een , opge-

klampt van 5 duims n deelen, op-

gehangen aan e duimhengsels, dc 

duimen in n blokken vastgego-

ten, maakt tc zamen 13 stuks, doo  el-

kande , met n bang- en 

k en n ad ƒ7 .50 . . . » 97.50 

Op de penanten te plaatsen, met eikenhou-

ten peluws, 6 boofdgebinten, bestaande 

iede uit e stijlen en een bovenleg-

ge  van n hout, zwaa 50 bij 30 

duim, met twee , zwaa 15 bij 

30 duim. Ove  de binten aan te -

gen twee e n zwaa

25 bij 50 duim en 12 s zwaa

15 bij 25 duim, maakt met elkande

23.400 kub. c l , met n ad ƒ 45 » 1053.00 

Tegen de n tc plaatsen 16 stuks 

stijlen zwaa 10 bij 12 duim, cn op deze 

cn op de n le leggen twee -

gaande iu nu n zwaa 10 bij 20 duim, 

is 1.3G0 kub. el t ad ƒ45 . » 61.20 

22 stuks balken boven dc stallen en het 

wagenhuis zw. 15 bij 17 duim, is 2.550 

kub. el met n en k 

ad ƒ 45 » 114.75 

Voo  de kap te : 

104 stuks s lang G'h e l, ad ƒ 1.00. . » 104.— 

200 » s » 4 » » »0.40. . » 80.— 

110 el g en nok, zwaa 10 bij 12 

duim, is 1.320 kub. el  » 52.80 

e ƒ 0449.34 
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pe t ƒ 6449.34 

Latten cn boeiplanken met k . . . » 60.— 

n en s voo  de kap ..../> 90.— 

t k 420 vk. ellen ad ƒ 1, de -

sten e  onde n » 420.— 

k aan de eindgevels met n » 25.— 

n , 5 beslagen eiken leg-

, lang 6 el zwaa 20 bij 20 duim, is 

1.200 kub. el ad ƒ 35 » 42 — 

Te n met n deelen dik 5 

duim is 1,200 kub. el » 54.— 

115 . ellen , tot e de

n en stallen, dik 2 duim, 

, met s zwaa 7 bij 10 

duim, ad ƒ1.50 pe  vk. c l , n c

onde n » 172.50 

n den  28 . ellen zol-

, dik 3 'A duim, ad ƒ2 .00 de 

. el  56.— 

g van de , - en 

koestallen, te zamen 140 . ellen ad 

ƒ1.70 pe . el » 238.— 

e n te n met , 

, n en kapstokken, 

benevens een bedstede op den . . » 45.— 

Voo  de koestallen, 12 s benevens een 

l en de noodige staken, te 

zamen met n » 50.— 

j den l te metselen een -

put diep 2 e l, van gebakken putsteen . » 26.— 

Twee , en een pomp in den koelbak » 30.— 

Voo  het e op het dak . . . . » 14.— 

C. . 

n de  sleuf voo  het fundament . . . » 7.— 

t fundament gemiddeld dik 40 duim, hoog 

50 duim, maakt 5.200 kub. el metsel-

, gedeeltelijk e moppen 

cn voo  het m , ad ƒ 19 

pe  kub. el » 102.60 

e omgaande muu  dik één steen, met de 

10 , bevat nog 7 kub. el 

k van , ad ƒ 1 9. . » 153.— 

Op de n le plaatsen , e -

platen zwaa 12 bij 25 duim, tc zamen 

met de boeiplanken zoowel binnen als bui-

ten dik 4 duim; 1.200 kub. el, ad ƒ 4 5. » 50.40 

e ƒ 8044.84 
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pe t ƒ 8044.84 

Voo  dc kap te n 34 e s 

lang 7 e l, ad ƒ1 .50 » 51.— 

17 s ad ƒ 0.50 » 8.50 

40 el deel voo n of jagt-

banden cn nökplanken, benevens de 

nok » 16.— 

12 bos panlatten, ad ƒ 1.50 » 18.— 

e s van onde op te zagen , te bui-

gen en iede met 3 n -

pen te , zwaa ' / J bij 5 duim; 

160 pond gesmeed , ad ƒ0 .55 . . » 56 — 

n cn s voo  de bekapping » 75.— 

e kap met t te dekken, 140 . 

ellen, ad ƒ1 » 140.— 

Voo  de eindschottcn is noodig: 

50 el b zwaa 10 bij 10 duim, en 55 

. ellen beschot, de n enz. 

e ƒ 8409.34 
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pe t ƒ 8409.34 

e  onde , dik 5 duim, maakt 

te zaïnen 1.150 kub. el, ad ƒ 50 met 

n » 57.50 

- en k voo  dc n . . . » 8.— 

Voo  den , een houten

van e doelen » 6.— 

5.500 kub. el , ad ƒ22. . . . » 77.— 

Eiken luiken op denzelven, dik 5 duim, 

met n » 20.— 

Een pomp en zcildoekschc slang » 36.— 

e geheele vaalt te n met een platte 

laag en een op zijn kant, is 11 kub. 

el , ad ƒ 20 '» 220.— 

Voo n posten en kleinigheden. . . » 56.16 

k en n » 230.— 

~~ ƒ 9100.00" 

e en winst voo  den aanneme . » 900.00 

Tolaaï /' 10,000.00 

, t 111.1 E N , 
N t W. VAN GEE  Gz. 

 op de prijsvraag, uitgeschreven door de e maatschappij  van landbouw, in ket jaar 1S52. 

T EENE T . n). 

e bedoelde bouwmanswoning is n voo

50 s bouw- cn 30 s wei- cn hooiland, 

of te zamen voo  80 s land. 

e d p deze woning gebouwd moet -

den, is d van dien d tc zijn, dat men 

niet behoeft tc heijen, maa na de g dade-

lij k een aanvang kan maken, op 1.50 el beneden peil, 

met een paa lagen heelbakken in zand, p de 

n cn het  opgaande k kunnen 

n opgemetseld. 

e woning heeft cene lengte s geme-

ten van 14.70 cl bij eene e van 10 e l; hoog 

uit bet peil en dc t de  binten van het 

woonhuis, 3.10 c l , en voo  de koestalling 2.70 e l, 

hoofdzakelijk voo  de e g tot -

ging van het . 

e indeeling is als volgt: 

Woning voo  den bouwman met ccn digtcn kelde

voo . 

t s met koelbak en pomp, plaats voo

de , stalling voo  30 volslagen koebeesten, -

denstal voo  8 n en . e -

de  is van den  afgescheiden doo  een op-

gaanden muu  en boven den  doo  een beschot, 

l het e gedeelte van den zolde lot g 

van o t kan . 

t s met  gelegen , 

, , stalling voo  16 stuks jong 

vee aan de ,  voo  5 n en een 

n , heeft eene lengte van 36 30 

ellen, bij eene e van 5.60 el , hoog 

e uit het peil cn t de  binten 2.80 el. 

Om het s is tot g eene a 

. Achte  het s de s niet 

boenhok, j een spoelgat, ook voo  bel n 

van het vee, welk gat doo  middel van twee s 

gevuld cn gelwligd kan . e s is zoo 

t genomen, dat n de s en p 
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gesteld en alle n t kunnen -

den . zoodat de woning geheel j blijft , moetende 

echte de n in de onmiddellijke nabijheid van den 

koelbak geplaatst zijn. n deze s zijn mede 

gesteld het , de bakoven en stookplaats. 

j het boenhok en de s is l 

een afdak, lot g van , kunnende het 

e voo  de j als ook voo  den bewone

in de wagenlools n . 

e wagenloots is geplaatst aan het einde van 

hel . Zij heeft eene lengte van 12.10 e l, 

bij eene e van 5.10 e l, hoog uil hel peil en 

t de  binten 5.20 el. n dezelve is e 

lol g van de , benevens eene 

e g voo  een paa n van den 

bouwman, «elk gedeelte d is, l het ove-

e dienen kan tot g van het e . 

Tot g van het benoodigde hooi en n 

zijn geplaatst vie n , zoodanig dat men 

niet de volgeladen n l langs en doo  kan 

, n e  een gedeeltelijk moet dienen voo

hooi, in de nabijheid de  koestalling. 

Van de 50 s bouwland, heb ik genieend 

dat, doo  elkande , kan n n 

u' s , (i dito voo  zaad, 5 dito voo  vlas 

en 5 dito voo , zoodat e  52 s 

voo n , welke gemakkelijk in ge-

noemde n kunnen n , zijnde deze 

dan ook in de onmiddellijke nabijheid de -

n geplaatst. e  geeft de  aan 

, boven de tassen, om de i jing van hel , 

de gemakkelijkheid de g en de e e 

die men behoeft voo  de e . 

Voo  bet n de e n zijn 

twee n , n bij zoodanige bouw-

manswoning behoefte is, kunnende de landman voo

het opgestalde vee, bet e o in de -

voo  bestemde n . 

e mestvaalt is  zijde van den kleinen

en l gelegd, zooveel mogelijk uit bel gezigt, als 

zijnde het naastbijgelegen punt om te , maa

ook tevens om den mest gemakkelijk te . 

Voo  bet k de  woning, s enz. 

is d op waalsteen, de n gemeen en 

best ; het m d w en het opgaande 

k , gemetseld in sehulpkalk met 

s en p - of duinzand. 
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Voo  den , koelbak, , -

gen, e vlakke eii s alles naa den 

eisch. 

e n lichlkozijncu van n t 

op n neuten en dito , de n van 

wagenschot, met paneelen en opgeklainpte n en 

luiken. 

e binten en , , stijlen eu -

beels van dennenhout, de n , de 

kapschinkels opgekluinpt , de , 

, jagtbanden, latten enz. van dennenhout. 

e woning gedekt met fijn h , te  dikte 

van 34, 50 en 27 duim, gedekt mei blaauwe . 

liet s beste blaauw bonte pannen, en dito 

, het d echte e pannen. 

e g van bedsteden, kasten, , 

afschietingen op de s en e , 

alsmede de , g den d de  zaak. 

e welput buiten de woning te  wijdte van 2 ellen; 

op dezen le stellen eene pomp van de e t 

met e pijpen, uitloopen enz. 

e s van 2'A dm. ijze  met hunne oogen, 

enz. van best taai . 

t benoodigde lood voo  de , 

gietlood, enz. 

e buitenkanten de  kozijnen, , einden de

binten enz. tweemaal te meniën cn al het k , 

zoo binnen als builen, , stoppen, n 

en , zoo als het . 

e kosten deze bouwmanswoning, e getim-

, , schuu en de afsluiting : 

1 . liet k met de e 

van steen, kalk, , p -

zand en n ƒ 1500 

2". t , e van 

hunt, n en s i 7100 

5'. t k . » 450 

4". » k » 475 

5". » k » 625 

G1'. » f en k » 550 

7*. » k » 500 

8*. Vier  zesroeden korenbergen è / 450 . 1800 

 !)". , t en hek tot af-

sluiting de  woning » 540 

te samen f 16120 

n e  eene e g benoodigd is, 

zou deze som met ƒ1500 moeten n d 
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E TOT T N V A N E . 

 vijlen jonkheer mr. A. .  door jonkhr. J. OllTT . 

T EENE T . . 

e n zijn een de  gewigtigste deelen eene

woning. Ook is e  veel ove ; zoowel om 

te doen zien, hoe zij k en g kunnen ge-

bouwd , als om aan te wijzen, hoe men in 

moegelijke gevallen, in scheeve , zich kan 

behelpen. 

, zooveel mij bekend is, t tot dus e 

een voldoende algemeen toepasselijke l nopens de 

e van de n en van de . 

 eene goede e maakt men het op- en 

afgaan gemakkelijk; l le e of te kleine n 

de n ongemakkelijk, ju dikwijl s k maken. 

e e ongelijkheid iu den gewonen slap van 

menschen, van e kunne, van -

den leeftijd en van e , 

maakt het onmogelijk een p zóó le bouwen, dat 

een iede dien even gemakkelijk vindt. 

n moet eene maat zoeken,  van eenigen 

niet te veel , van n niel te veel 

g van stappen geëischt , l de 

n van e gebouwen, zoo als , 

, oude- mannen- en , hospitalen 

enz. ook e afmetingen van n . 

n moet  den l zóó stellen, dal hij 

op alle mogelijke, zoowel steile als flaauwlicllende, 

n kan n loegepast. 

k zal eenen l opgeven die mij aannemelijk 

, nadat ik de n zal hebben , 

die doo n n zijn. 

FaANcetis  ' ) heeft het denkbeeld aangegeven, 

dat de g van slap, die ontslaat uil de -

') Er  is meer  dan één bouwmeester  geweest, genaamd . 

Uier  wordt bedoeld liuxcots, geboren te Bibemont in Bikarrlie, in 

het jaar  1017 en overleden in February 10S0, waarschijnlij k te 

Barijs. j  was generaal der  genie in fransche dienst, staats-

raad, en bouwmeester  van 's konings gehouwen. 

Verscheidene fraaije gebouwen zijn van hem, onder  anderen 

de Borie St.  te Barijs. j  heeft zeer  geachte werken over  de 

bouwkunde geschreven. Ook was hij  letterkundige, en heeft 

geschreven Comparaison de Bindare et d k heb de tweede 

editie van den Cours aV Architecture (welke is van 1G9S) in de ko-

ninklijk e bibliotheek te 's Gravenhage gevonden; twee banden in 

folio. Aldaar  wordt in den tweeden band, van bladzijde 071 

e moeile, naa mate men steile moei klimmen, 

in eene e g kan n gesteld tol 

den gewonen stap . 

j heeft een zee eenvoudigen l opgegeven, 

toepasselijk op alle hellingen, namelijk, doo  eene 

vaste g tusschen de g van ê 

en de g van .  hij is niet ge-

lukkig geweest in hel bepalen deze , welke 

hij beeft gesteld als een tot twee. 

e l van . -) kan op de meest algemeene 

tot 702 , gehandeld over  trappen. n hier  bedoelden regel vindt 

men op bladzijde 093. 

JACQUES S  , neef van den voornoemden, ge-
boren de Botman den 8 Januarij  1705, overleden te Barijs, den 

9 Januarij  1771, was 31 jaar  oud, toen hij  te Barijs eene open-

bare school voor  bouwkunde opende. Van dezen bestaat ook, on-

der  meer  andere werken, een Cours J'architecture. 

") e oudste bouwmeester, die, voor  zooveel ik weet, dien-

aangaande eenigzins een aanneinelijken regel heeft gegeven, is -

; deze zegt in zijne Architecture, divise'e en qnatre litres, 

avec des notes d'ixro o JONES, par JAQCES  , tradui/e de 
V Hallen. J tallage, chez E GOSSE, 1720, in folio; livr e , 

chap. 28, pag. 02: e opgang moet noch te steil, noch te onge-

il makkelijk zijn : om deze fout te ontwijken, dient men tweemaal 

«de hoogte iu lengte te nemen. e treden moeten in hoogte één 

«halven voet niet te boven gaan; en wil men die lager  lubben, 

«vooral bij  onafgebroken en lange trappen, zullen zij  er  altoos 

«gemakkelijker  om zijn, vermits de voet minder  zal worden ver-

«mocid door  het klimmen; maar  de treden moeten nimmer niin-

«der dan vier  duim hoog zijn. 

c treden moeten nimmer minder  dan één voet breed, en 

«nimmer meer  dan anderhall'  voet breed gemaakt worden.» 

Op bladzijde 71, dl. 1 staat verder: «Tous les dessins 

«qui suiveut out été faits et mesurez sur  le pié Vicentin le pié 

«dc , nppclé coiumunémcnt Biè-de-Boi, est égal ii 11 poncea 

«du pié de licence et le pié d'Angleterre. ne i'ait que dix pouces 

«et i du dit pié de l'iceuce.t 

e fransche zoowel als de engelsche voet zijn naauu keurig op-

gegeven in het werk van VAN X over volmaakte maten en 

geirigten. e opgaven beide toegepast op het. bovengemelde, ge-

ven nagenoeg eene gelijke uitkomst, welke, gemiddeld, den voet 

van Vicenta stelt = 0,3550 Ned. el. 

 zegt, in zijn Cours a"  architecture qui comprend 

les ordres de , par  le Sicur  «'. \. . Nouvelle 

edition; a  chez , 1700, quarto, page 109: e 

algemeene regel voor  trappen, van welken men zoo min mogelijk 

moet afwijken, is : dat men aan de treden zes duim hoogte geve 

tegen één voet breedte.» 
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wijze n n doo  dc e « + ny = d; 

alsdan is u de ,  de , n een getal, -

A'tl c andere bouwmeester) zeggen ten naastenbij  hetzelfde. t 

naschrijven en navolgen, zonder  overleg, heeft plaats omtrent 

bouwkunde, gelijk omtrent vele andere kunstenen wetenschappen. 

Voorshands zegt de regel van O cn van zijne navolgers niet 

veel voor  hetgeen wij  bedoelen, namelijk trappen in eenvoudige 

woningen. e groote meesters hadden altoos paleizen in het oog. 

Bij  ons bestaat niet altoos de noodigc ruimte, om aan de aan-

tree het dubbele van de optreê tc geven. 

F S L zegt zakelijk : c lengte van den stap van 

iemand, die gelijkvloers of waterpas gaat, is gewoonlijk twee voet, 

cn dc hoogte van den stap van hem, die loodregt ondioog gaat, 

is slechts één voet, waaruit volgt, dat dc lengte van den stap 

in het waterpas het dubbel is van den stap in dc loodlijn . Om 

beide te zamen tc verbinden, moet dc hoogte van de trede, 

tc zamen met hare breedte, eenen stap van twee voet geven; 

zoodat, indien men in dc helling van een trap slechts één duim 

hoogte aan dc trede gaf, men twee-en-twintig duim aan hare 

breedte zou moeten geven, omdat die twec-en-twintig duim wa-

terpas met den duim loodregt, die met twee duim waterpas ge-

lij k gesteld wordt, gelijk zouden zijn met vier- cn- twinti g duim, 

of den natuurlijke u stap. 

n de trede licee duim hoog is, die gelijk staan met vier 

duim waterpas, dan moet dc breedte slechts twinti g duim zijn ; 

indien zij  drie duim hoog is, zal dc breedte achttien duim zijn, 

en zoo verder.» 

n regel van L heeft  reeds overgenomen 

in zijne Science des  uitgegeven tc  in 1729; al-

waar  hij  zegt (livr c , page 93): ihieri s een regel, dien dc heer 

L geeft in zijn Cours cfarchitecture, cn welken ik van pas 

geoordeeld heb hier  tc vermelden.» 

e lengte van den gemakkclijksten stap van een man, die wa-

terpas gaat, is twee voet, dat is vicr-en-twinti g duim, cn dc 

hoogte van den stap, wanneer  men eene ladder  die loodregt staat, 

opklimt , is slechts één voet of twaalf duim; enz. 

k vind dezen zelfden regel in een zeer  beknopt en goed geschre-

ven werkje:  begrip van de beginselen der bouwkunst, zonder  naam 

van den schrijver  noch aanwijzing waar  of wanneer  gedrukt; doch 

naar  het mij  voorkomt, tc Amsterdam, in het midden der  acht-

tiende eeuw. r  staat onder  anderen: n weet door  onder-

vinding, dat de lengte van eenen gemakkelijken stap van ccn 

mensch, die gclijkgronds gaat, gemeenlijk is 2(i duymen, amster-

damsche maat; en de hoogte dergecne die eene ladder, recht in 

het lood staande, opklimt , 13 duymen.» — Verder  redeneert dc 

schrijver  op gelijke wijze als L en . 

J A C Q U E S S , in zijn Cours d'architecture, ge-

druk t te 1'arijs in 1771—1773, deel 4, pag. 308, geeft denzclf-

den regel, doch is niet zoo bescheiden als , namelijk hij 

noemt den uitvinder  niet, terwij l hij  toeli klaarblijkelij k S 

L heeft nageschreven. 

n het algemeen bekende trappenboek van N V A N 

, Amsterdam 1739, treft men volstrekt geene aanwijzing 

van beginsel aan. 

Naar  de platen tc oordcelcn, is het werk van V A N T 

zeer  geschikt tot voorbeelden voor  een praktisch timmerman, om 

hem dc middelen aan tc wijzen waardoor  hij  vele zwarigheden kan 
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mede de ê t , d eene be-

paalde lengte. 

 heeft zijnen l niet op eene zoo alge-

meen toepasselijke wijze . 

 en zijne s hebben alle « gelijk 

gesteld met twee,  heeft d gesteld. = 0.01 

 cn ui:  mui hebben (/ gesteld, twee 

voet paiïjsche maat — 0.G5 

e onbekende d in dc noot 2 

te boven komen; doch V A N T schijnt tc veel smaak voor 

het kunstmatige gehad en daardoor  het betere, eenvoudige, uit 

het oog verloren tc hebben. e bij  de platen gevoegde beschrij-

ving is een zeer  nietig geschrift. 

n het Handboek voor officieren tan het korps ingenieurs, mi-

neurs en sapeurs, door J . . , te Zulphen bij , 

1827, leest men deel , blz. 174. 

«Verder moet men bij  het maken van trappen den navolgenden 

algemcencn regel in acht nemen: 

t de breedte der  aantree en dc dubbele hoogte der  optreê, 

tc zamen genomen, steeds, zooveel mogelijk, 64 duim of daar-

omtrent moeten uitmaken, met dien verstande nogtans, dat dc 

optreê niet buiten dc grenzen van 15 tot 20 duim mag gaan.» 

n de met regt hooggeschatte Handleiding tut de burgerlijke 

bouwkunde, uitgegeven door  dc  lot Nut van 't Alge-

meen cn geschreven door  den heer T V A N N , 1833, 

wordt gezegd: 

«Voor aanzienlijke gebouwen geeft men aan de trappen cene 

breedte van 0,30 a 0,40, bij  cene hoogte van 0,16 tot 0,19 el. 

«Voor gewone gebouwen eene breedte van 0,24 a 0,30 of ook 

iets meer  bij  cene hoogte van 0,18 tot 0,20 cl.» 

k ware dc meening duidelijker  uitgedrukt door  hij  dc 

grootste aantrede de kleinste optrede, en bij  de kleinste aantrede 

dc grootste optrede tc geven. 

n het  en theoretisch bouwkundig handboek van 

w. c. , 1842, deel , blz. 171, treft men letterlij k de-

zelfde opgaaf van i.. V A N N aan; zelfs de bijecnstelling 

van grootste optrede cn grootste aantrede is zuiver  overgenomen. 

e heer E verkeert in hetzelfde geval als J A C Q U ES F S 

. 

Bij  jhr . c. .  V A N 's E , Handleiding voor 

burgerlijke en militaire bouwkunst, blz. 253, vindt men: «dat 

door  dc meeste schrijvers over  dc bouwkunst de bepaling wordt 

gegeven, dat de som van dc aantrede, opgeteld bij  de dubbele 

optrede, zoo na mogelijk 0,63 (2 voet) moet zijn , als bedragende 

de gewone pas van dc meeste menschen 0,60 el. 

e treden mogen niet minder  dan 0,13, en uict meer  dan 

0,21 ad 0,22 el optrede hebben. 

c aantrede niet kleiner  dan 0,20 cn niet grooter  dan 0,36 

ad 0,40 el. e meest gebruikelijk e hoogte der  treden is 0,15 a 

0,17 el.» 

n ik hier  heb opgegeven, is nl wat ik in de genoemde 

werken omtrent het zoo gewigtigc punt der  maat van op- cn aan-

trede van trappen gevonden heb. Sommige anderen, die zeer 

uitvoerig over  trappen geschreven hebben cn tot in kleinigheid 

beschrijven hoc men die moet aanleggen, zwijgen geheel cn al 

van dc maat. 
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«telt d gelijk zes en twintig duim -

damsche maat of. = 0.6G9 

En s ingeval « = 0 , (d. i . 

d-
wannee de e t ) y =

, zoo is de opklimmende slap gesleld 

als volgt: 

. = 0.52 

 en uil.mor, = 0.525 

 den onbekende = 0.5345 

Tegen deze getallen heb ik aan te n dat zij 

te kleine n geven bij ilaauw glooijende , 

en te e bij zee steile . 

n  zich had gehouden aan de voetmaat 

e O heeft gemeten, dan zou ten minste 

zijn l aannemelijk geweest zijn voo  alle n 

minde steil dan vij f op . 

h e  blijk t , dat hij van e voeten 

n beeft dan van , die veel kleine

zijn dan Yicentijnsche. (Zie noot 2). 

 1. e algemeenc l u 

Ji m + ny  d, dien -

 en e "cnoeinde 

s (behalve 

, in wiens k 

geen algemeene l 

& d ) aan-

geven, kan  doo  een n k 

C (fig. 1) n . e opgaven -

len slechts ten opzigte de n van d, doch haa

l is : bij allen is n gelijk twee. 

Neem A  gelijk den t opklimmenden slap, 

en AC gelijk 2 , gelijk d of s -

den stap: indien nu A m, Am', de bellingen n 

welke men aan n t is te geven, naa aan-

leiding van de hoogte de g e op-

) met de lengte de e ,

men beschikken kan, zoo zullen de snijdingspunlen 

C', C" de e aangeven de  aan- en e ' 

en , en " en , welke, volgens den , 

bij deze hellingen voo  elke e moet t worden. 

k moet men de e ' C' en " C" 

meestal eenigzins n of , om juist 

in de hoogte de n deelbaa te zijn. 

k was t lang , dat de , die 

 en zijne s opgeven, waarom zij n = 2 

en d - twee voet of t stellen, niet voldoende 

, hoewel ik alsnog geene e e kon vinden, 
o. . 
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Naa mijne n is de stap van een op 

n vloe  gaanden man, bij zes man op elke 

, e mee dan 0,90; de kleinste man-

stap dien ik heb , was van ccn gezond 

man mee dan tachtig n oud; deze hield 0,09; ik 

heb den n manslap bevonden 0,81; den mid-

n p m 0,69; doch wannee men 

! mans en n in gelijken getale doo  elkande

, is middelbaa elke slap 0.75; onvolwassenen en 

n niet . Naa deze -

mingen was e d = 0.G5 veel te klein. h e

is eene omstandigheid, s , welke mij lot 

deze maat van den stap heeft , gelijk 

a zal blijken, namelijk: de stap op een p is 

niet , zoo als die is op een effen ; e

j is altoos iets gedwongens i n, belgeen e stappen 

( . 

t opklimmen tegen eene steil staande ladde is 

eene gedwongen beweging, bij welke men de banden 

zoowel als de voeten moet te baat nemen; deze kan 

e in het geheel niet tot l ; ook 

is de moeite van klimmen veel , dan tweemaal 

die van s gaan. e e n lieten 

1 e nog veel te wenschen . 

Wetende dat e slechts goed is, wannee zij 

op g , nam ik het besluit vele en zee

e n te nieten, ten einde, na -

linge g van dezelve, in plaats van de e 

lij n , (fig. 1) eene e lij n le , welke 

zooveel mogelijk bet midden zou houden tusschen 

dc te kleine- en te e , en alzoo de mid-

! e maat van n zou aanwijzen. 

k nam het besluit vooraf t n p aan 

tc teekenen of ik hem te t dan wel te klein 

van n vond, en of bij doo n te t 

of te klein van n d . 

k hield deze aanteekeningeii vóó  het nemen de

maat, ten einde niet doo  de uitkomst de  meting te 

n n '). 
ij 

e alzoo e n zijn w 

t in de e kolom van de j gevoegde 

tabel de . 

Zoo lang men niets s in het oog houdt dan 

') c motingen, wanneer  die niet door  mij  zeiven verrigt zijn, 

hub ik meestal tweemaal doen verrigten, door  verschillende perso-

nen, ten einde hunne berigtcn te vergelijken. k heb het geluk 

gehad hierin zoo goed gediend tc zijn , dat de plaats hebbende 

verschillen niet noemenswaard waren. 



de e van den stap . 
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de e cn dc , t men slechts -

kige n van dc g of g van 

è of van , welke t t om een 

ongemakkelijken p gemakkelijk le maken. 

n kan slechts dan tot eene goede uitkomst ge-

, wannee men e n op eene cn 

dezelfde helling g . t is het middel, 

hetwelk ik heb te baat genomen, en ik ben niet zeke

geweest dat mijne e goed was, zoolang ik de 

tabel de n niet ten einde toe had afge-

. 2 

Elke e , 

' en è 

(/fy -

men twee zijden 

van een -

kigen , 

n dc hypo-

thenuse AC, AC' 

k zocht eene lij n 

0 0 ', die de g de  hypolbenuso AC -

sneed , van al die , die tc klein zijn -

deeld , en welke de hypothenuse AC' d van 

al die , welke tc t zijn bevonden. 

e steilste , die mij bekend is, zonde dat 

men noodig hebbe het vasthouden cn ophalen met de 

handen te baat tc nemen, en zonde gevaa dc knieën 

le stooten, is twee op , s gezegd in een hoek 

van m zes en vijfti g n met het s vlak. 

n p vind ik echle te steil, om in g 

tc kunnen genomen n bij het bepalen van een 

algemeenen l voo  gemakkelijke . j het 

bepalen van dezen l houd ik den , n de 

e en de è gelijk zijn, voo  den steilsten, die 

in g mag komen. 

k had genoeg n gevonden van steile 

, zoowel die tc t als die te klein van -

den bevonden . 

Ook had ik twee flaauw glooijende n in 

's Gravenhagc gemeten, welke beide op de label de

n d zijn. N" . 29 is de p lei-

dende naa de veil n van den d van slate 

en naa die van de tweede kame de l 

op het ; n°. 53 is de zee k gebouwde 

p in het hotel van de , in het , 

welke beide te klein van n zijn. h mij ont-

k t een d van een flaauw glooi-

jenden , die le t van n was bevonden. 
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t d heb ik echte eindelijk , bij 

het k cn g van een nieuwen flaauwen 

, dien men e volgens de beste e 

gemaakt le hebben, d in dc tabel n°. 31. 

G VAN N . 

Naa mate mijne g van n vol-

ledige , bevond ik , dat niet alleen de getallen 

doo  de mee genoemde s e 

gekozen , maa dat zelfs de e « + ny = d 

niet voldeed. k e dat de lij n O, O' (fig. 2) 

niet , maa g gebogen zijn moest, en 

vestigde mijne gedachte op de ellips. 

e gebogen lij n t boven mijne -

wachting aan het , cn zulks zoo veel te 

, daa zij mij in de gelegenheid stelt, hulde tc 

bewijzen aan de n ons nagelaten doo -
. e meeste wi l namelijk, dat een p 

hebbe zes duim è en één voet ; ook wi l 

hi j , dat de è nimme minde zij dan vie  duim, 

en de e nimme mee dan f voet. 

 3. 

f" 

 O' 

n zette op 

de lij n Ap 

(fig. 3) van 

het punt A 

g 

de doo -

O opgegeven lengte, de n A  gelijk 0.5556 

en ' gelijk 0.5334, .eii stelle t op Ap uit de 

punten  en ' de lengte de e -

den C gelijk 0.1778, en ' C' gelijk 0.1185.  be-

e en e men de t ellips O, O' -

van op Ap de halve e as komt, A het middenpunt 

is, en welke n doo  dc punten C, C' loopt. 

Ui t de g b1 u* + aJ)/> = a»&> 

zal men vinden dc halve e as a deze ellips of 

AO' gelijk 0.641 cn de halve kleine as b of AO ge-

lij k 0.214. e kleine as is dus juist '/s de e 

as (zie fig. 4, plaat 5), e de ellips en al 

de in de l aangegeven , t 

men ziel dat al de te e n buiten, cn de le 

kleine n binnen de ellips vallen, welke lij n alzoo 

juist de lij n is die men zocht. 

j deze ellips zullen nu niet alleen de n 

A  en ' (volgens ) goed n 

met de j beboerende n C en , doch 

alle e punten van de ellips zullen de aan- en 

n bepalen, van voo  de e hellingen 
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gemakkelijkste , zoo als bij n°. 15 (zie fig. 4) 

van 0.512 aan- en 0.185 , welke nagenoeg in 

de e lij n l igt , t bevestigd '). 

J. F. , om dc noodzakelijkheid te bewijzen 

dat een algemeene l e aangenomen, noemt 

in zijn Cours d'Architecture, tome , page 308) vie

, no. 19, n°. 55, no. 36, n". 37, welke  afme-

tingen niet alle goed n tc n zijn. 

J. F.  zegt niet, welke van die n dc 

minst ongemakkelijke is; ik zeg opzettelijk de minst 

ongemakkelijke, want een , die te  geweest 
is, zal zich n dat aldaa j algemeen de 

n ongemakkelijk zijn wegens le kleine . J. F. 
 zelfs bad, in zijn : De la distribution des 

maisons de plaisancc,  Hol, , tonic , page 

39, den p (n°. 34) gesteld vijftien duim op vij f en 

één halven duim. 

n kan zich , dat deze e 1 

ellips, tot de flaauwstc helling toe, goede n 

zal geven. Te dezen einde legge men s op ge-

lijk e afstanden van min of mee 0.64 el balken of ij 

e planken; men zal n dat de gedwongen 

n van die afgemeten e gemakkelijk zijn. 

Gelijk ik s gezegd heb, het is onmogelijk 

een p zóó te bouwen dat een iede hem gemak-

kelij k vindt. 

e hie  opgegeven maten zijn e ook niet f 

ten e ; ja e  kunnen zich gevallen 

n waa het onmogelijk is zich n te houden. '

') Wanneer men de ellips met halve assen groot 0.214 en 0.641 

tot grondslag neemt cn *ze tot eene polaire vergelijking op 

den hellingshock tp wil brengen, zoo heeft men: 

i de lengte der  tree volgens de hellingslijn, 

a de halve groote as i 0.641, 

h de halve kleine as » 0.214, 

if den hellingshoek waarvan de tangent is gelijk optreè gedeeld 

door  aantree. 

a' 

a' sin.' tp -+  6' cos.' ff 

O* //' ' ff 

a' lang.' m + //= 

u' b'  Zang.' tp) 

ii'  tang.' ff + /,; 

_ 0.0188 + 0.0188 tang.'
~ 0.Ü45S 0.4109 tang.' tp 

en =r. I 1 +
 'f 

V 2.43(5  21.SÜÜ tang* tp 

c uitkomsten voor de aangegeven trappen zijn in de kolommen 
7 en 8 van de vergelijkingstafel vernield. 
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. 

n bouwmeeste zal het bovenstaande 

bete weten toe te passen, clan ik het aanwijzen kan. 

h sommige jongelieden zullen mij welligt dank 

weten voo  de volgende . 

e hoogte van den eenen vloe  tot den n 

is gewoonlijk s bepaald vóó  dat men tot dc -

deeling van den p kan . 

e hoogte moet g gemeten , 

want zij moet in zoovele gelijke deelen n gedeeld, 

als men nade zal vinden dat n noodig zijn; 

bie  kan niets bij of afgedaan ; ik noem deze 

hoogte de algemeene . 

t de algemeene e kan men mee naa

g te k gaan, naa mate men steile of 

flaauwe glooijende n t te bouwen, en 

het is gelukkig dat men hie  cenigzins naa keus kan 

handelen, want het valt dikwijl s moeijelijk eene vol-

doende e van algemeene e te vinden. 

Zelden is men in de gelegenheid een t op-

gaanden p te bouwen. n zal ik hie  slechts 

eene e algemeene e , 

omdat t gemakkelijk die van e n van 

n kan n afgeleid. 

E t b. v. d de e de e 

en è te bepalen van eenen , waarvan de alge-

meene è e afstand van de bovenkanten 

van twee ) 4.55, en dc algemeene e 7.85 

el is (zie fig. 5). 

n zette op de e as van de ellips, met A 

als hoekpunt, een n k uit, -

van de n lot elkande slaan als 783 

tot 455. 

n zoekt hel snijdingspunt van de hypothenuse 

of e met de ellips. e n van 

dit snijdingspunt geven voo  den p eene e 

van 0.550 en eene e van 0.181 aan. 

 24 n van 0,184 iels mee dan de ge-

e e , zoo deelt men 4.55 doo

21 en vindt men voo  de n 0,181 en voo  de 

e 0.530 ; en s e  altoos eene e min-

de  is dan , is e  voo  de algemeene aantree 

slechts 7.59 noodig. Zelden komt het ongelegen dat 

op de algemeene e iets ; doch mogt 

geëischt n dat de 7.83 ten volle gevuld , 

dan geve men aan iedere aantree 0.34, en de p zal 

e  niet minde gemakkelijk om zijn, als e 
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alsdan juist de lengte van 0.585, e bij de 

belling van 28"  10'. 

Een p van 24 n zonde s is echte

niet . n zal e bete doen 23 op-

n zoo te , dat de eene opgang elf en dc 

e twaalf n bebbe. 

n deele alzoo de algemeene e 4.55 el doo

25 en t alsdan voo  elke e 0.189 el; dc 

e e e is 0.28 cl, en -

mits de eene opgang tien en de e elf n 

heeft, zoo beslaan de gezamenlijke n 5.88 el; 

, als men dit van de algemeene e van 

7.85 el , e  voo  het s 1.95 el . Uit 

is cene goede maat voo  een , want het moet 

zooveel e hebben, dat men den n opstap 

op den p niet doe met denzelfden voet, -

mede men den laatsten opstap van den bencden-

p gedaan heeft. 

Niet minde dan 1.90 el cn niet mee dan 2.10 el 

acht ik de beste maat voo t opgaande . 

Eenvoudigheid is ten hoogste aan te n bij 

den aanleg de , doch het tegendeel heeft dik-

wijl s plaats. 

Somtijds is men , een , 

zelfs kunstmatigen p zee moeijelijk en k 

le vinden. , 

Vele n zijn opzettelijk ongemakkelijk gemaakt 

in eene , waa zonde moeite een gemakkelijke 

p bad kunnen n aangelegd '). 

t is eene e fout wannee een p scheluw 

gebouwd is. e t de n moet zooveel 

mogelijk g liggen legen de loodlijn. 

Somtijds is bet t een scheefhoekig -

') c trappen welke dc hooge cn lage gedeelten van sluismuren 

vereenigen, leveren soms sprekende voorbeelden van misbouwdc 

trappen op, vooral daar  wel dc algemeene optrede bepaald is, 

doch de algemeenc aantrede naar  verkiezing kan genomen wor-

den. Op het middenpenant van ccno van woningen verwijderd 

gelegene dubbele sluis, kostten de veel te kleine treden, van den 

trap n\ 41, onlangs bijna het leven van eenen arbeider, die 

ten gevolge van den niisbouw, van dien trap vallende, slechts bij 

toeval bewaard werd van in eene der  scliutkolkcn tc vallen, waarin 

hij  alsdan onvermijdelij k zou hebben moeten verdrinken. 

n bouwde een kollegie een vrijen, van niets afhanko-

lijken trap, die dagelijks door  een bejaard man tot dienstverrig-

tingen moest begaan worden; aan dezen trap werd 0.31 el aantrede 

en 0.31 el optrede gegeven ! (trap n". 42). 

j  zoude nog een reeks van door slecht gekonstruoordo 

trappen veroorzaakte ongelukken of schaden kunnen worden ge-

voogd. 
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. Ove  dit geval t menig . j 

maakt alsdan al dc n d uit den haak. t 

acht ik , indien men niet doo e 

omstandigheden e genoodzaakt . n alle an-

e gevallen maakt een bekwaam bouwmeeste slechts 

beneden cn boven cene scheluwe e of eenige wente-

lende . n het midden maakt hij zooveel n als 

mogelijk is . 

Uit e zuinigheid t e zijn iti 

Amsterdam te veel n gemaakt en -

ven zijn de meeste te naauw en te steil. 

j het bouwen van eenen p mag men niet 

afwijken van de algemeene , n -

meld; doch e  zijn bovendien n aan die t 

van n bijzonde eigen. 

Ue gemakkelijkste te maken p is die, welke 

geplaatst t in een n koke  of -

kast, l indien de spil een n l heeft. 

Uc e t dan gemeten op den , die 

ove  het midden de n loopt. j n 

met dunne spillen ligt de l niet in het midden 

de , doch op ongevee */« deel gemeten uit de 

spil. Om zich n te n bezigtige men slechts 

met aandacht oude uitgesleten , of zoo-

danige n de e n zijn afgeloopen. 

n dezelfde n gevolgd, die t 

e n gelden. 

Een algemeene l toepasselijk op , 

zoowel die in eene e als die in eene -

kante t geplaatst zijn, is dat zij altijd ongemak-

kelijk zijn, indien zij minde dan twintig n in een 

geheelen l hebben en in een gedeelte van eenen 

l naa , omdat men alsdan bij eiken 

slap te veel n moet. 

Wannee men, zoo als l in de booge huizen 

te Amsterdam dikmaals , een n 

p heeft, die aan al de e -

diepingen van ongelijke hoogte toegang moet -

fen , heeft de p voo  elke g dezelfde gene-

e , doch ongelijke e , dus on-

gelijke helling. Fit de ellips zal men n dat e

evenwel middel bestaat de n (wannee de vei-

diepingshoogten niet e ) iede op zich 

zei ven gemakkelijk te maken. 

t is eene fout in eenen , wannee de 

t de n niet ligt in de g de . 

E  zijn e  die zelfs, in s hooggeschatte bouwkun-

dige , , de n in de g 
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de  stralen te plaatsen, en het k . t 

kan n toegelaten uit nood, bij zee e 

naanwe , waa dc spil zee dun is, s men 

s het d niet in de spil kan . 

h bij eenen p met k dikke spil, 

waa men niet uit nood g moet , is 

dit eene fout, s alsdan dc l niet zooveel 

mogelijk g op den t de n valt, 

en evenwel t deze e (geheel onnoodig) 

doo  sommigen zelfs bij - of engelsche n 

met open spillen . 

e eigenlijk goede , namelijk de -

, l gelijk ik s gezegd heb, die om 

een wijde spil loopt, is tc veel bekend dan dat ik iets 

mee toepasselijk p behoef te zeggen. 

A  hetgeen ik zeggen zal t n 

in een t vak, staat in noodzakelijk d met 

den geest van e zuinigheid t , welke 

ik niettemin met toepassing tot n altoos laak-

baa vind. 

n het k een gelijkzijdig t is, met 

e spil, is het voldoende, eenen l gevestigd te 

hebben voo  één e gedeelte van den geheelen 

omgang. 

Zi j AE (fig. 6) de ' / t boog van dc spil, -

van  het middelpunt is; C cn C  de buitenwan-

den van den ; F, in het midden tusschen A 

en ; dan is  de t , op welken 

men gewoon is de n gelijk van e te -
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deelen, omdat men dien boog voo  den l houdt. 

h zulk eene g maakt den stap -

te  op dc , welke nabij den diagonaal C lie-

gen, dan op die welke nabij  of  gelegen zijn; 

want , waa men mee e t naa den 

hoek C, zal men ecnigzins afwijken van den -

boog , schoon niet volkomen tot , welk punt 

is datgene, waa dc lijnon F  evenwijdig met , en 

 evenw ijdig met C elkande snijden; e  moet -

halve eene gelijkvloeijende lij n gevonden , 

welke tusschen  en FG  loopt, en  op 

A  en op E  uitkomt; deze lij n is eene . 

t zou echte zee onnoodig en moeijelijk zijn, 

zelfs voo  den bekwaamsten , eene l 

tc , om p de g de n af te 

steken. 

m heb ik een eenvoudig middel gezocht om 

eene lij n te , welke zoo na mogelijk de hy-

l kan . 

n zoekc op de diagonaal C een punt , het-

welk even ve  van de spil A E als van de zijwanden 

C en C d zij , en e uit het middel-

punt L van het t  met eenen l L

den boog , zoodanig dat dc n aan den boog 

bij O en N , doo  de punten F en  gaan. 

e looplijn bestaat eigenlijk uit zooveel n 

als e n zijn; m kan de maat e  van niet 

g n opgegeven, want zij t naa

mate mee of minde n afgedeeld worden. 

S OYE E N EN  AAN T  EN TE . 
 door J. N , in de afdeeling m , ran de maatschappijTot bevordering der  bouwkunst. 

T F . E XE T . . 

Or Jnde de e , welke op het ge-

bied de e in ons d zijn uit-

, n  de machine-gebouwen, 

schipsluizen en , zoo aan het

diep als te Hellevoet sluis; de , hoofdzakelijk 

m , dat de g met ongeloofe-

lijk e moeite en inspanning is d gegaan, en -

van de daadzaken, naa het mij toeschijnt, wel g 

zijn gekend (e n in het land, dat wij bewonen 

en l bij eene g als die, in welke ik 

mij thans bevind. 

 mijne e dienst bij s t 

onde de bevelen van den l JAX N JZ. , 

ben ik in staat u iets t den bouw van de dok-

n aan bet  mede le deelen. 

k zal u j een k doen kennen, dat 

aan die n beslaat, en u mijne denkbeelden op-

geven t de middelen  dit k te 

n zou zi jn, uw bescheiden l

. 

Toen  in de j de  volken niet mee be-

stond, maa de tuimelgeest de  tijden hel onde
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de e j had , n de plan-

nen d om aan het  de n 

aan te leggen, die thans daa gevonden . 

n den e 1813 d de put voo  het gebouw 

de  stoommachine , en bet was als of de e 

zich niet t liet omwoelen: loopzand en wate

schenen een d gesloten te hebben, om bet 

k n in den weg te , maa vol-

g , de diepte d , de hei-

stellingen t en een l palen geslagen, -

mede de n voo  dat jaa n gestaakt. 

n gaven de gewenschte staatsomwentelin-

gen e bezigheden, en het aangevangen k bleef 

d tot in het jaa  1816. Toen d de put 

g gemalen, en m tot de e diepte 

; maa hie  deed zich een even g 

als l op: de g palen, 

e n le n geslagen, n niet mee gevon-

den, noch doo , noch doo k met 

zoogenaamde ; alles was . 

e put d met e keltingmolens, nacht en 

dag , g gehouden; op eens t 

eene wel, wie  opening bijna eene el middellijn had, jj 

en zoo spoedig was de put met wate gevidd, dat de || 

s in de kettingmolens de n de  paaiden 

moesten lossnijden, ten einde ze aan een wissen dood 

te . 

Wannee men zich in gedachte bij dien ingest m -

den put plaatst, met het e l de g 

, althans niet g gevonden palen voo

oogen, dan t e  moed toe, het k niet als 

 op te goven, en dien moed had j . -

N JZ., toen l bij s , 

die hie  aan hel hoofd de n stond, en bijge-

staan d doo  de toenmalige s -

VEEN, VAN N en G cn den -

gen hoofil-ingenieu A. GBEVE, benevens de s 

N STO  Cn . 
t t van n en s d dc 

g m aangevangen, en in zoo e 

slaagde men n dat de opening van de wel ge-

zien ; deze ging altijd t met bet n 

Tan zeeschelpen en , en wannee men eene zoo-

genaamde s juffe  met t in den 

 dompelde, kwam hij snel als een pijl uit 

eenen boog wede te . 

e k van dat wate weg le nemen was nu 

eene e , en e d de wi l gestopt 
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met lagen , puin en e . 

t deze digling g was t van zelf, maa

zooveel had men e  mede gewonnen dat, hoewel met 

e inspanning, de put weid g gehouden. 

t beheijen de g d opgegeven en 

e dennen bindlen, op afstanden van ongevee 80 

duim, maakten de e n uit; de tusschen-

n n volgenietsehl en ove  dc gelegde bind-

ten eene e laag g geplaatst, en van deze 

wede de afstanden ; daa waa men zak-

kingen , d dit doo k s 

t en zoo g men een vlak, dat als fun-

dament d aangenomen voo  het machine-gebouw, 

dat toen  zonde s d n en 

voltooid, en nu zonde eenige zetting of zakking daa

staat als een monument aan de g van den 

n JAN N JZ. gewijd. 

n dat en in het p volgende jaa  was de put 

n van het g , e 

het niet veel bete gesteld was. e bodem van den put 

was eene zandzee gelijk. , nacht en dag -

kende, kettingmolens n noodig voo  de -

maling, en g zee e n n 

zich, ondanks het e voeden, k dood. 

n slaagde men e  in de g te be-

heijen; dit t zijnde, stuitte men op de moeije-

lijkheid om de pennen aan de palen te maken; e 

duim, dien men diepe wilde, d doo  den d 

zeiven betwist, en om de n van dc pennen te 

kunnen zagen, d iede n doo  twee -

s bijgestaan, om het loopzand weg te ; 

de glooijingen van den put n vlak, bijna gelijk 

een , cn de slijkhouten n met wagen 

en d den put . 

t t van zelf, dat, wannee eene pen ge-

maakt was, zij dadelijk onde het zand bedolven 

; n e  zooveel gemaakt, dat een slijkhout 

kon gelegd , dun was het inspanning van 

e , die dit mogelijk maakte; man 

aan man moesten de s zich plaatsen, om bet 

loopzand van de n de  palen uf le ; me-

nig slijkhout t dan ook niet op alle . t 

bovenvluk e  van was dan ook op e na geen 

plat vlak; doo  afhakking en opvulling d dit -

. Wel was het n nog niet -

, muu de lasl van hel loopzand hield op, zoo-

dut de e g van deze e fun-

, zonde , d . 
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Naa s , heb ik de voltooijing van 

bet dok cn dc schipsluis niet bijgewoond. 

n de maand Junij 1822 d het e schip in 

bel dok . n had l N een 

feest gemaakt, ik e onde de genoodigden. 

t geeft mij aanleiding u het k te doen ken-

nen, n ik zoo even . 

n had , dat wannee het dok 

g gemaakt was, hetgeen nu niet mee met ket-

tingmolens, maa met het g geschiedde, 

de bodem van het dok met den vloed , en met 

de ebbe wede daalde. e k n is -

schijnlijk te zoeken in de wel, die baa n nog 

steeds bleef uitoefenen op de g cn gemeen-

schap met de zee zal hebben gehad, e 

t bij hoog wate die bij laag wate . 

t d n was zoo , dat toen het 

t Willem  in het dok stond, dc g 

in het midden 8 duim d opgeligt, en de e 

van het schip als van geenen invloed to beschouwen 

was. t k bleef bestaan en bestaat nog. 

t dok is in 1850 afgedamd, g geweest 

en t ; doch wat men s 

is n te doen, is mij niet bekend. 

Thans zal ik u mijne denkbeelden t de 

middelen opgeven, doo  welke dit k te -

len zou zijn. 

t l of de e van het dok 

zal voldoende zijn u mijne mecning tc doen kennen. 

k heb n geteekend bij wijze van een d 

gewelf, holle n buizen, ove  de middellijn t 

50 duim bij eene ijze  dikte van 4 a 5 duim, de stuk-

ken lang 2.80 cl met opstaande n en -

ten, g te , en met , en 

alle e mogelijke doelmatige middelen aan de -

n te bevestigen. 

e e bogen zouden op e af-

standen, b. v. van 5 tot 5 ellen van , in 

bet dok geplaatst moeten . 

 het onbetwistban waa is, dat, als het dok 

in het midden 8 duim t opgezet, dan ook de 

n  zullen wijken, en alzoo de plaat-

sing van mijn d gewelf van geen t 

zou zijn, zoo stel ik , te e van het 

dok, tc maken , n van e 

eiken palen, alle e in den d ge-

slagen, in e als de teekening aanduidt, en 

dat wel ove  de geheele lengte van het dok en de 

schipsluis. 

t zoogenaamde , dat nimme tot dat 

einde met wate gevuld , en  het bo-

venste gedeelte van den muu  zee t is, stel 

ik voo  toe tc metselen, op e plaatsen, waa de 

buizen zouden komen te leggen.  het n 

van een en ande zou ik n dat de genoemde 

g zou ophouden te beslaan. 

N EN S V A N N . 

Verkrijgbaar le Amüerdam, bij  S A N T EN S: . 

Onder  bovenstaanden titel is onlangs doo  de 

n SANTEN & , op den Singel bij de Oude 

t le Amsterdam, een beiïgt gezonden aan bh. 

n en bouwkundigen, n wij doo  mede-

deeling in de Bouwkundige bijdragen zoo mogelijk nog 

mee bekendheid wenschen te geven. l t 

een hie  te lande zeke nog weinig toegepast nieuw 

, namelijk balken of s van n 

, die mee n aanbieden dan gegoten 

n , en kunnen dienen te g van 

bouten balken, gelijk s t vele n iu 

Frankrijk,  en België geschiedt. 

E  zijn vier n van n s -

eenkomende met de e ; e t 

heeft m 5 , naa gelang van de 

dikte vun bet slaande middenschot,  ook de 

gewigten pe e el bepaald . e e 

lengte t 10 el voo  de beide ligtsle -

ten, en 9 el voo  de 5J" . e e t is 

in e lengten vun 6, 7 en 8 el  , naa

http://tii.lem.vn
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gelang van de e van het middenschol. Te -

g van de t en te g 

van do g doo  eigen , zijn de s 

ove  de lengte eenigzins gewelfd, e de zeeg 

gemiddeld 5 p pe  el lengte. 

- au u. 

v O ft. 

i = 
1 

(1, 7 cn 8 el. 

'/i der vare grootte. 

n gewone omstandigheden t men balken of 
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s van 12 duim hoogte voo  spanningen van 5 a 4 el. 

» ii 1G » b » TI i> 4»G » 
» i> 22 )> » >i  » 6 »8 >i 

e vau 2G duim hoogte n slechts in buiten-

gewone gevallen gebezigd voo e belastingen. 

Te  bekoming van e n kan men de 

e tusschen de n s met holle steenen 

welven, te  dikte van een halven steen. e n 

n s hebben boven de gegoten n het 

, van bij blussching van d bestand te zijn 

tegen de plotselijko afkoeling van het heete metaal, 

 laatstgenoemden veelal . Ook bieden 

zij doo  de wijze van n alle n 

aan tegen n . 

n hoe ve  deze n balken een financieel -

deel n zullen wij niet , maa ons 

bepalen tot de opgaaf van den s pe  100 ffi,  die 

g t ƒ18. 

Wi j deelen ten slotte mede de bij bet t ge-

voegde 

TAFEL VOO E A AO T VAN N . 
c onderstaaude gewigten kunnon bij  cenc gelijkmatig verdeelde belasting, met volle zekerheid gedragen worden. n het midden 

belast, is de draagkracht dc helft. 

E 

» 

. 

T 

1'  r.

. E L . 

E 

B 

. 

 A A G i : A C T E 

» 

. 

T 

1'  r.

. E L . 

E 

B 

. 2 E L . 3 . f E L . 5 E l . 6 . 7 . S . 9 E L . 10 . 

0.125 el. 11 0.007 el. 3518 k°. 2345 k" . 1759 k°. 1407 k" . 880 k". 670 k" . 439 k". 390 k". 351 k°. 
idem. 12 » 0.008 » 3691 » 2461 » 1845 » 1478 » 920 » 703 u 461 » 410 » 369 . 
idem. 13 » 0.009 » 38G4 t> 2576 » 1932 tt 1545 » 966 » 736 » 483 » 429 » 386

0.160 » 16 » 0.009 » 6436 » 4291 i> 3218 » 2574 » 1609 » 1226 804 » 718 » 643 . 
idem. 18 » 0.010 » 6750 » 4500 » 3375 » 2700 » 1688 » 1284 » 843 » 750 tt 675 » 
idem 20 » 0.011 » 7232 » 4822 » 3616 » 2893 » 1808 » 1378 » 904 » 803 tt 723 w 

0.220 » 27 » 0.011 » 14361 » 9574 » 7180 » 5744 tt 3590 » 2736 » 1795 » » 

idem. 33 O.014 » 16175 » 10783 » 8087 » 6470 » 4028 » 3081 » 2021 tt » tt 

idem. 3 0.017 » 18293 » 12195 » :S»146 » 7317 4573 3604 » 2286 » » » 

0.260 » 35 » 0.011 » 21232 14154 » 10616 » 8492 » 5308 » 4044 2654 tt » 

idem. 45 » 0.015 » 24612 » 16408 12300 » 9844 » 6153 » 4688 » i) )) 

idem. 58 0.020 » 28836 » 19224 » 14418 » 11524 » 7209 » u 1) 

Am "sterdam , 21 Novembe 1854. 
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Aanmerkingen. 

10 11 

e halve kleine as 

Z. O. hoek van het Paleis van Justitie te Amsterdam, \ 
dienende ook tot toegang naar  de stads Bibliotheek. ) 

Nieuwe hardstcenen trap, , 8 treden . 

llardsteenen stoep, , ecnigzins uitgesleten 

Stoep, , 11 treden 

X . VY. hoek Paleis van Justitie 

Op het Bokin 

, binnenshuis 

Niet ongemakkelijk doch te klein 

r  jonge vlugge menschen gemakkelijk bevonden. . 

Ongemakkelijk 

Ongemakkelijk 

| Te klein, ongemakkelijk, doch vooral wegens onge- j 
( lijkhei d der  treden 5 

Tc groot , 

Gemakkelijk doch te klein 

10 

11 I 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

86 

27 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

30 

37 

88 

3!) 

40 

Toegang s en bovenzolder  te Arnhem. . . Tc veel optrede, korendragers vinden dien goed . 

Wenteltrap, leidende naar de Tunnel onder den) . , , , , , . 
Theems, in de looplijn gemeten j Aantrede te klem 

n trap op het slot tc  Te klein 

s  2S treden met bordes \ T *  \ m t ™ a a n t r c < 1 c '  v 0 0 r a l b i J l l e t a(& m> j 
'  '  ( het oordcel van vrouwen ) 

Veel te klein, naar  het oordeel van v r o u w e n . . .. t 

Tweede opgang van den grooten trap voor  het pu- ( 
bliek, Pa le is van Justitie te Amsterdam, krim.zaken, j 

Stoep , 10 treden 

Als n°. 14, derde opgang 

ltcposito van water  te  . . . . 

Als n°. 14, eerste opgang groote trap 

Tc St. Germain en

Trappen naar dc galerij, tentoonstelling te  . 

m van schilderijen te Antwerpen 

Volgens den onbekenden schrijver 

, naar  de koninkl . appartementen 

Volgens PASTEU

Gemakkelijk , doch mogt wel wat grooter 

(Naar t oordeel van vrouwen dc gemakkelijkstê  
t haar  bekende trap van Amsterdam \ 

Gemakkelijk, doch mogt wel wat grooter 

s tc steil 

Gemakkelijk, doch beter  wat grooter 

Volgens , ,  en anderen. 

Volgens O 

Groote trap in dc Artillerie - en Genieschool tc

Hampton-court palace 

Binnenhof te 's Jlage, toegang 2e kamer der  staten-
geueraal 

l Betericaard - . . . 

Nieuw gemaakte trap te Amsterdam. 

e Voorhout, hotel der , te 's  . . . 

B , in zijn werk:  des viaisons] 
. de pluisance j 

Te

Te

de Soubise 

(Vonden wij  gemakkelijk; nimmer de gelegenheid» 
( gehad ze ongestoord op te gaan } 

Gemakkelijk, doch te klein 

Zie noot 2 

Ongemakkelijk , te klein 

( Te klein van optrede, vooral bij  het opgaan ongc-} 
( makkelijk j 

Ongemakkelijk, te klein; ieder  deed twee treden gelijk. 

Zeer  ongemakkelijk wegens de al tc kleine treden, ) J 
naar  gissing als 2 : 3 S' 

f 
Tc groot van treden ij 

Een weinig te groot, naar  gissing als 20 :19. . . . || 
I 

Aantrede kon wat grooter  ! 

Tc klein, naar  gissing als 5 :6 

Terras van de ruïnen van het paleis van S enj 
S te 1'ersepolis, 7 tredeu uit één stuk mar-/ 

nier. Civ.  Arch.  1S51, blz. 251.) 

Volgens O 

e groote as 

0.000 0.214 90» 0.214 

0.192' 0.1SS '' 0.979 44" 24' 0.289 0.269 

0.263 0.208 0.791 
1 

38» 20' 0.318 0.335 

0.265  0.209 0.7S9 88° 16' 0.318 0.337 

0.258 0.202 0.7S3 3S° 4' 0.318 0.328 

0.239 0.186 j 0.77S ' 37" 54' 0.320 0.303 

0.262 0.203 0.775 37" 46' 0.321 0.331 

0.246 0.186 0.756 37" 6' 0.324 0.308 

0.277 0.202 0.729 30" 6' 0.330 0.343 

0.275 0.184 0.669 33» 47' 0.344 0.331 

0.270 0.175 0.648 32» 57' 0.350 0.322' 

0.265 0.170 0.642 32» 41' 0.351 0.315 

0.275 0.174 0.633 32» 19' 0.354 0.325 

0.288 0.176 0.611 31° 26* 0.360- 0.338 

0.312 0.185 0.593 30» 40' 0.365 0.363 

0.307 0.17S 0.580 30» 0' 0.370 0.355 

0.330 0.1S9 0.573 29» 48' , 0.372 0.3-0 

0.317 0.173 0.546 ; 2S» 37' 0.381 0.361 

0.298 0.162 0.544 2S» 32' 0.3S2 0.339 

0.310 0.1G6 0.535 28° 10' 0.385 0.352 

0.330 0.166 0.503 26° 42' 0.397 0.369 

0.3345 0.1673 0.500 26° 34' 0.398 0.374 

0.300 0.150 0.500 26° 34' 0.398 0.335 

0.320 0.160 0.500 26° 34' 0.39S 0.358 

0.325 0.1625 i 0.500 26° 34' 0.39S 0.363 

0.3566 0.177S 0.500 26° 34' 0.398 0.398. 

0.366 0.157 0.429 23° 13' 0.428 0.39S 

0.2S2 0.120 ! 0.426 23° 8' 0.430 0.306 — 

0.332 0.131 0.401 21° 50' 0.442 0.358 

0.4S0 0.1S5 ! 0.3S5 21° 5' 0.450 0.514 

0.452 0.172 0.381 20° 50' 0.452 0.484 

0.425 0.159 0.374 20» 31' 0.455 0.454 

0.360 0.133 0.369 20° 17' 0.458 0.384 

0.406 0.149 0.307 20° 0' 0.459 0.432 — 

0.406 n.135 0.333 1S° 24' 0.478 0.428 

0.135 0.312 17» 19' 0.490 0.454 — 

0.474 0.135 0.2S5 15° 54' 0.507 0.403 

0.0SS9 0.233 j 13° 8' 0.539 0.391 

0.5334 0.11S5 0.222 12° 32' j 0.546 0.546 — 

0.642 0.00 0.00 0° 0' 1 0.642 

c trappen, waarbij  de plaats niet is 

opgegeven, behooren tot huizen van par-

ticulieren, welke ik daarom niet zal noemen. 

Treden  duim (parijsche maat) op 6 duim. 

e treden 15 duim (parijsche maat) op 
5 duim. 

e treden 16 duim op 5 duim. 

e treden 17 of 18 duim op 5 duim; hier 
is het gemiddelde genomen. 
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- EN E N OVE E

E E . 

 door den heer J. A . , te

E . 

1. A u. kunsten die e , al of 

niet uit de natuu ontleend, , zijn aan 

e n gebonden, wie  welen-

schap men acstheliek noemt, en n men -

melijk op de n toegepast den naam van -

toniek kan geven. e bouwkunst, als hebbende het 

meest met uitsluitend meetkunstige n zich bezig 

te houden, slaat dus hel naauw st met deze -

tekt<miek in . 

2. e e n n komen 

in de bouwkunst in dadelijke toepassing. c meest 

algemeene eigenschap, die de , welke in 

de e t , bezitten, is dal zij aan de 

wetten de t . e n 

de  stalika cn van het evenwigt moeten hie  naauw-

g in acht genomen ; zoodanig dat een ge-

bouw met e schoonheid kan . e zuive

e ) en e (ho-

) g zijn hie  hoofdzaak. Echle  kan dc 

schuine g als sluiting noodzakelijk , zoo 

als bij bet n de e tempels, n 

het e doo  de n op de hoeken cn het 

standbeeld op den top weggenomen . t spitse 

de s en gevels in den ogivaien stij l , t 

doo  de j gevoegde kleine s k 

. e schuim! g is ook in de g 

de  kolommen aanwezig, maa valt doo  de e 

e van het kapiteel cn van het basement minde

in bet oog. 

5. Eene tweede g , die alle n in de 

e met elkande gemeen hebben, ligt iu hunne 

e e en de g die t gebo-

n . e g die bij den n oog-

opslag zich t is de gelijkheid. e n 

van het menschelijk ligchaam kunnen n lot be-

wijs . n de bouwkunst t het begin-

sel de  gelijkheid van de afmetingen van hoogte cn 

, cn als men n moet afwijken, t 

men dit doo  mee bijvoegingen of mee uilge-
. 

d van den w le , zoo als 

doo  standbeelden op hel n bij den n 

tempel, bet torentje op hel koepeldak, de e 

d van het middengedeelte van een d ge-

bouw, het n van van enkele of dubbele 

n als s in de gevels. 

4. c e hoofdeigenschap de  bouwkunst is 

de . Onde e t men de ge-

e g de  deelen in g tot een 

gemeenschappelijk middelpunt. E  zijn i -

ten van : de , n alle deelen in 

cene gelijke g een in het midden gelegen 

punl , en eene , waa zich van 

uil een in bet midden gelegen lij n de e 

deelen naa beide zijden . e 

en e gebouwen moeten zooveel mo-

gelijk h t zijn, willen zij een schoon 

geheel uitmaken. e e n in de , 

bij planten en , zijn . e symme-

e kan zich tot «le e n en tot de 

; zij kan echte niet eene ze-

e angstvalligheid toegepast , en doet dan 

cene onaangename stijfheid en eentoonigbeid n 

. h eene geniale d moet n niet 

tot d : alle eenheid en -

ding t dan in het gebouw gemist. 

5. Eene e algemeene wet, welke  geldigheid 

zich geenszins binnen de n de e -

n bepaalt, t dat e , ook 

van ligging of , langzaam zonde , met 

een zachlen g plaats heeft. n zou dit de 

wet de g of g kunnen noemen. 

n het algemeen vindt zich het schoonheidsgevoel hel 

meest doo  kleine n iu de bouwkunst 

, l de schoone gestalten in de natuu

doo  de golvende lij n n zoo zee beha-

gen. e noodzakelijkheid van zulke n en 

n t zich dadelijk waa een e 

- of g beslaat, of de e 

g in eene , of , . 

e d n t s weggenomen, 
7 
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doo  dat deze g te n t aangekon-

digd en , of dal de e hoeken, doo

langzame in cene e g e , 

t n cn vloeijende zich voo  het oog -

toonen, b. v. doo  de e g de  kymaas 

in de , doo  de abaken, echinus, n 

en n de  kapiteelen en tic kleine bandjes aan 

bet s en het , alsmede doo  den s 

aan het basement de  kolommen. 

6. Eindelijk cischt eene vijfde hoofdeigenschap in 

dc bouwkunst, dat een gebouw een gesloten geheel 

uitmaakt, n niets t noch toegevoegd kan 

, zonde dal het g zou schijnen. e 

eigenschap, die zoo zee in de klassieke e bouw-

kunst in het oog gehouden is, kan als de ooi-zaak 

t , m daa het eenzijdig opstij-

gen de  gebouwen of enkele deelen n n 

is, cn hooge n en boven alles uitstekende 

s n zijn. e n hebben evenmin 

het platte dak van den n maa onvolkomen 

en nimme sluitenden egyptisehen slijl , 

maa een zachtglooijend dak lot sluiting aangenomen. 

e e tempel maakt een volkomen h 

geheel uit, hetgeen men niet van den indiscben of 

egyptisehen tempel zeggen kan. e golhische k 

heeft eene , die buiten haa als het e 

s schijnt t le zijn. e e bouw-

kunst zoekt het idee in het gebouw zelf; alle -

deden n e mede: niets is hie n 

maa alle n en n n te zamen 

hetgeen men in de  eene volkomene slui-

ting noemt. 

7. e klassieke e bouwkunst voldoet hel 

meest aan deze vij f . e statische wel 

van het evenwigt is e  in de e g 

iu acht genomen; het e en e 

is n ; de scbuinsche g zoo veel 

mogelijk n of ; de e , 

die bij de n in den bloeitijd de  kunst nim-

me  in hel kolossale viel, meestal tot de gelijkheid 

; het t vindt men in de n 

de  tempels, aati de s enkel en aan de zijden 

d . Zulks is ook het geval met de 

, de n en de sluiting. 

8. c n de  schoonheid moeten dooi-

de noodzakelijke en e g en za-

menhang de  deelen , als van zeiven n . 

Niels moet in de kunsl, k in de -

, g zijn , en men moet e  niets 

'! in n n men geen p kan ge-

! ven. t is ook het geval met de . 

e e bouwkunst kan n lol d -

ken; alle motieven en n hebben n hun 

doel en bestemming; zoo als de n aan de hoe-

ken te , de hangplaten aan de , 

! lot beschutting legen het , de n tot 

eene schoone sluiting de  balkhoofden dienen. Elk 

bandje aan de lijsten en aan de kapiteelen heeft, zoo 

wel als de g de  kolommen, cene e 

bedoeling. 

9. e aanwending de  dikwijl s e vege-

labilische n als g t cene bijzon-

e . e , die soms eene 

meetkunstige gestalte hebben, komen ook als -

tectonische bestanddeelen , zoo als bij de kolom-

men en e kapiteelen. e n zijn -

namelijk geschikt om aangename n te be-

; hunne g moet d zijn, 

uit de voegen de e deelen , 

die aangenaam n of omwinden, en op voegzame 

plaatsen, als , niet smaak t 

zijn. Eene e d de e bouw-

kunst is, dat doo  de aanwending van zulke -

n die uil de e natuu ontleend zijn, 

schoon gebogene lijnen ontslaan, wie  aanwezen zoo-

wel voldoende d , dat zij een aan-

geiiamen g tusschen de e hoofddoelen 

des gebouws voo  het oog doen n ; -

wij l iu den n n slijl dikwijl s 

bij de n en e bijvoegselen, 

meetkunstige n in de plaats van de -

mige n komen, die noch genoegzaam gemo-

d zijn, noch het doel tie g van mee

schoonheid zoo volkomen . 

10. e  een l de  bouw-
1 kunst is, hoe duidelijke  zijne zamenstelling , 

en hoe mee n een algemeene typus van een n 

stijl uitblinkt. e geschiedenis de e -

tektuu  vóó  den tijd van S is hoogst onze-

; de e stijl schijnt zich loen s volgens 

e n iu Sicilië en Groot Griekeland d 

le hebben, (tempels te Selinunte,

de proportion zijn nog zwaa en , liet was 

le Athene dat de e tempelbouw zijne hoogste 

schoonheid en bevalligheid ,  hij vat-

baa was. Ook is het  dal de n 

iets van de cgyptische en fenicische  |j 12. e kolom is een de e bestand-

zullen n hebben, en dat zij n cene |] deelen van een gebouw, a de  zich 

geheel e ontwikkeling hebben gegeven, tot eene schoone kunst begint te , en geheel 

dan dat hunne bouwkunst geheel doo  hen uitgevon- ! d van den houten steunpaal wiens plaats 

den zou zijn. n kan ook de g dat de j zij . e e steenen , die het dak 

n des le eenvoudige zijn geweest e of e e gewelven , d toen 

zij oude , niet k toestemmen, , en g eenen m die symbolisch op 

omdat het zoowel uit den d de  zaak , eene e gedaante zinspeelt, b. v. op eenen 

als doo  vele geschiedkundige daadzaken bewezen is, boomstam of eenen plantenstengel. e koloinmeu n 

dat de volken op een n p van beschaving dus het meest eene levendige en e -

staonde, het meest geneigd zijn om hunne gebouwen king onde de meetkunstige deelen t het gebouw 

met n en sniakelooze n op te jj is zamengesteld. e meeste oude volken, -

. Niet de e motieven zijn dus de lij k de n en de , hebben deze toe-

oudste, maa die welke men in bet tijdvak van den speling le duidelijk doen uitkomen, omdat zij het 

n smaak, doo  cene gelukkige keus, in - e le onmiddellijk op de gedaante hunne

eenslemming met de duidelijk gevoelde wetten de  kolommen toepasten, en in de schaft, maa k 

n aanwendde, loen het hoogste d in in het kapiteel deden uitkomen. e e smaak de

eene edele eenvoudigheid gezocht . Zij moeten , die hun de n de e kun-

inindc  uit eene opvolgende ontwikkeling, dan wel uit sten mee deed in acht nemen, e zich 

het genie cn den kunstsmaak de e e met eene flaauwe g , en liet de 

s n afgeleid. kolom ove  het algemeen eene meetkunstige gedaante 

11.  zal het, voo  eene e studie behouden. t is levens duidelijk dat het onnoodig 

zoo nadcclig, l , dat vele n en d is, bij het aanwenden van kolommen 

uit de e  uit een n den houtbouw als g aan te nemen. e egyp-

houlbouw af te leiden zijn; omdat men van houten lische bouwkunst, die bij het e en kolossale 

tempels of houten gedeelten aan deze gewag gemaakt , e sleunsels noodig had en -

vindt, hetgeen men op den , zoo wel als op 1 toe geen hout n vond, t  een 

den n tijd kan toepassen. t geheele - duidelijk bewijs. Ook zijn het geen boomstammen 

 de , zoowel uls de  cgyptische en middel- n de egyplische kolommen , want zij 

eeuwsche bouwkunst t wezenlijk op den steenbouw, n een levendig g , daa zij 

die alleen geschikt is op deze wijs de e meestal uil sleelbundels van n bestaan, 

wetten le . All e statische n e gekanaalde e schaft heeft veel t 

en n vallen weg, als mende g de  met den n steel van den g of dolle 

massaas en de , de aaneenvoeging de  dcc- l behouden; eene t die bij de joni-

len en de aanwending de , in plaats van uit sche en e kolom minde is, omdat daa

e steenblokken bestaande, zich uil e houten het kapileel en het basement mee , om 

bestanddeelen denkt. k aan steen kan echte som- aan de schaft eene mee e e 

tijds de k geweest zijn, dal men sommige deden van uil g le geven. 

hout ; enkel houten tempels zullen  13. t symbolisch g  de  kolom 

eene e e gehad hebben. n is dus thans geeft wel den , maa geenszins de d 

ove  het algemeen van het oude gevoelen, s doo  van dikte en hoogle aan:  is de welslandig-

, en in onze eeuw doo T , heid deze e niet aangewezen, omdat de planten-

. t bewijs dat , van den aanleg stengels, p zij zinspelen, eene e en onbe-

van het geheel af, lot op de kleinste n paalde hoogle in g van hunne dikle , 

toe, de steenbouw in de e bouwkunst zich E  moet dus een ande levend h p 

duidelijk , is zoo iu het oog vallend, dat eene t gezocht n p deze e zinspeelt: dit 

e beschouwing de e - |i schijnt de mensehchjke gestalte te zijn, wat de -

sche bestanddeelen die dadelijk boven allen twijfel stelt.  houding van het hoofd tol de geheele hoogte . 
7 * 
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S heeft dit s . Eene c 

g van alle deelen is e  niet, dan die zich 

in het menschelijk ligchaam ten loon . t 

is , ja in een n zin nood-

zakelijk, dat de kolommen zonde haa h 

 te , zich doo e n aan het 

k moesten aansluiten, maa doo e -

e aan het menschelijk ligchaam moesten -

. Voo  de d de  laatste stelling n de 

e n de e en de afwijkingen de

e , die, zoo als bij de n 

kolossen tegen de n plaatsten, of bij de n 

en n de n doo  allanten en -

tiden deden . 

e d van dit gevoelen is doo  vele oud-

heidkundigen cn s gegist ; het 

is echte niet algemeen aangenomen, omdat men de 

g tc ve , en men  eene dadelijke 

navolging, b. v. het d in dc n en bla-

n van het kapiteel, dan wel eene symbolische 

aanduiding de e zocht. e n t 

men zoo wel de gedaante als de n de

kolom n kan, bevindt zich bij S . 1), 

hij t : e e sl i j l , die het t 

doo s bij eenen tempel van Argos, en late  in 

de e steden van Acliaje zonde dc bewustheid 

van een bepaalden l aangewend is, heeft t 

doo  dc s van  cene vaste wet ont-

vangen, l men de lengte van een mansvoet mat, 

cn daa die juist het zesde deel van zijne geheele 

lengte uitmaakte, deze; g op de kolom

g en die zes maal dc middellijn van , bet 

kapiteel , tot hoogte gaf.» e kolom 

moest, zoo als hij le t , niet alleen een 

, maa moest ook een bevalligen m be-

zitlen, en zoo begon, volgens hem, de e ko-

lom met de mannelijke ; e en schoon-

heid in het gebouw te . e joniscbe kolom, 

zegt. bij , is het t bij den tempel van A 

te  aangewend, omdat men bie  de -

welijke d tot d genomen heeft, j 

S de basementen met voetschoeisels en de ka-

n met baai lokken enz. . e -

thische e t  doo  hem voo  eene na-

volging van eene nog e maagdelijke gestalte 

gehouden, bij welke ook hel e kapiteel geheel 

passende is. 

11. l l van S t doo , 

] . o.  cn , uithoofde van de onhoud-

j e geschiedkundige opgaven, , lot op 

den n lij d t en aan de gees-

tige g van eenen sophist . Wi j 

willen geenszins de geschiedkundige dwalingen en de 

n die dil l beval, -

' ; doch kunnen niet toegeven dat de -

lijkin g met de menschclijke gestalte, die T « inden 

n zin de  kunst» niet passend vindt, t in 

' de tijden van de s h uitgeoefende becld-

( houwkunst, doo  de beeldende s zou zijn 

uitgedacht en op de  toegepast. Eene 

e ontwikkeling de  beeldbouwkunst behoefde c

niet s plaals te hebben, om eene algemeene

eenkomst met de n van het menschelijk 

ligchaam (en  gingen de n niet) wede

te geven. l gevoelen, dat s te n doelmatigheid 

van zelve tot deze e zoude geleid hebben, 

komt ons k , omdat dc uitwendige 

bestemming de  kolom tot , doo  geheel e 

n even goed en somtijds bete t 

. Ook kunnen wij de meening niet deelen, dat 

de menschelijke gestalte het algemeene p van -

e zou aanschouwelijk maken, omdat in de hoogte 

met g tot de e ove  het geheel geene 

t vau aesthelische noodwendigheid of e 

cn zelfstandige g voo  dc beschouwing ligt , 

omdat het oog slechts de gelijkheid of hoogstens dc 

g n kan , en doo  deze 

g tot t komt. Juist omdat deze -

ding bij de naa boven e sleunsels niet toege-

past kan , was de bepaalde g aan 

!: dc menschelijke gestalte, bij welke deze e niet 

! uil algemeene , maa uit haa g ka-

, als schoon en d , voo

de kunstmatige ontwikkeling de -

lij k en . 

15. u heeft, in zijn t ove  de -

sche bouwkunst, het gevoelen van S geheel -

ij . j t het onde de e inislastingen 

j van den n  en zijne s en 

j| , l bij met hevige d de hypothese 

! van de c . t 

de navolging bij S te l genomen, in-

dien de e de  kolommen doo  de meting van 

's menschen voet cn zijne hoogte zou ontslaan zijn. 

Wegens deze te ve n g is de hoofd-

! zaak m niet te , en wij gelooven niet 

dat de kunstmatige en e beschouwing de -

tektuu  winnen zou, indien men e -

men slechts op enkele  van een stoffe-

lij k niet , zoo als  doet, l hij 

de g de  kolommen alleen uit het n van 

mee e cn bete , en e e 

slechts van de e stevigheid voo  het n 

afleidt. , die in zijn k van de e 

bouwkunst een n m van g ove  de 

e zuilcnvonning uitgiet, neemt aan dat dc 

e kolommen van zes middellijnen een meetkun-

stig, die van t tien  een vegetabilisch 

 hebben. n deze g schijnt ons in 

zoo ve  het e te liggen, dat de kolom bij het toe-

nemen de  hoogte in g met e dikte mee

het n van eenen plantenstengel aanneemt, en 

dit is bij den spitsbogenstijl, waa de hoogte lot -

tig, ja lot zestig middellijnen sli jgl , k het 

geval. t geeft eene geheele g in den 

bouwstijl te kennen; zulke kolonelten kunnen slechts 

daa aangewend n waa bogen uit hen -

gen, die zich wel uit hen ontwikkelen zonde volle-

dig op ben tc . e g de -

t voo e massaas is uit deze ligte zamen-

stelling geheel . e e kolom is niet 

tot dezen d van ontwikkeling gekomen, omdat 

die het bestaan van den boog en bet gewelf -

, en cene e g de e 

deelen . 

e e zuilen de n hebben niet, zoo-

als N meent, een enkel meetkunstig , 

omdat in haa s een ligte g tot den vcge-

tabilischen m aangeduid is; de n zijn in 

e e nog niet geheel , heigeen eigen-

lij k de afwezigheid van alle g n 

zou, maa alle afwijkingen houden zich binnen e 

, n zij den schijn van de e af-

metingen van het menschelijk ligchaam, wat de hoogle 

, . e gelijkenis blijft , zoo als wij 

s t hebben, slechts algemeen, en is 

alleen in den k van het geheel ; 

cene e maat is m maa voo  den ine-

chanischen  geschikt, en in dit opzigt is 

het ook , de e geheele of halve 

middellijn als model aan tc nemen, l voo  hel 

aesthetisch effekt dc gemiddelde dikte tot maatstaf 

voo  de boogie moest genomen . Eene ge-

e bepaling voo  de e de  kolommen, 

binnen de aangewezen ,  zij eene 

i e t hetzij met de mannelijke of -

welijke gestalte aannemen,* n wij t als wij 

j de kolommen niet op zich zeiven, maa in e 

zamenstellingen beschouwen, en lot op den g 

de  boven ontwikkelde algemeene e 

wetten . 

16. Eene bouwkunstige wet, namelijk die dei-

gelijkheid van de e met de hoogte, kan doo

? eene enkele kolom niet t . n kan 

die echte bij twee op zich zeiven slaande zuilen bij 

den ingang van een gebouw of plaats in bet oog hou-

jj den, als men die zoo ve  van elkande stelt als 

e hoogte is, het zij k of met een stand-

beeld . t , of de e 

afstand van zuilen van een gebouw t op dezelfde 

wet, met dat d dat geenszins de geheele 

maa de halve hoogte als e of afstand 

de  assen van de kolommen kan aangenomen . 

e g van de kolommen g is -

namelijk bij de stevige e e welstandig; bij 

de joniscbe en e t eene e tus-

e ; een e van de hoogte is 

bie  echle genoegzaam. e n kunnen 

evenwel eenige wijzigingen , maa moeten 

niet te zee d of d n , wil men 

niet in eene e d of in eene 

onaangename d . e facaden de

e tempels hebben eene hoogte die iets mee

i dan de helft de e uitmaakt; dit e is 

meestal de hoogte van het . e e 

lempels zijn , omdat zij meestal van de joni-

j sche, e en e e ; doo

het standbeeld op bet n d hunne facade iu 

hoogte aan de e gelijk. 

17. e gebouwen de n n allen met 

de e eenvoudigheid volgens de wetten de -

lijnige . e tempels, woonhuizen 

en e gedenkstukken n meest met -

kende n , of e van binnen 

. n en n (anten) n -

van dc noodwendige sleunsels. Om de plaals de  wan-

den te , moesten deze steunscls «loo  steen-

balken n zijn, die n e 

de enkele steunpunten tot eene te zamenhangende lij n 

: dit is het . Op dit f 

n «le stecnbalken, die liet met het e van het 

gebouw . u de oudste tijden, n men 
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zich mee op het massieve dan wel op het schoone 

en genoegzaam stevige toelegde, n deze halken 

digt aan elkande sluitende op het f gelegd; 

zij maakten dan van n het s uit. Late  zag 

uien dat e balken voo  de e genoegzaam 

n cn minde g op het f en op 

de kolommen uitoefenden; de n die 

 ontstonden, n doo  staande platen aan-

gevuld; even als zulks het geval was mcl de zolde-

g de j , die met liggende platen 

gesloten . c balkhoofden n in den -

schen stij l , doo  de n eenvoudig en doelma-

tig d ; de metopen n late  ook eene pas-

sende , of n het veld voo  de schoon-

ste , zoo als aan dc tempels van A , 

van S en aan bet . n de oudste 

e tempels n de n de  balk-

hoofden of n niet doo  de melopen opgevuld. 

u de joniscbe en e n n de balk-

hoofden doo  een d glad s bedekt, zoo-

dat de n n niet . l de 

n hunne gebouwen geheel e 

stecnplaten van boven afsloten,  zij inwendig 

veel kolommen noodig hadden en van buiten, omdat 

zij geene n uitbouwden, die konden , 

kon dit bij de , zelfs in hunnen eenvoudigslen 

stijl , geen plaals hebben, uithoofde zij eene bedekking 

van eene e schuinte behoefden, lot afloop van 

het ; dit d doo  schuinsliggende steen-

platen , die t digt tegen elkande

gelegen, late  doo e dakpannen n 

n die op schuins liggende sleeubalken . 

e schuinscbe g van het dak gaf van zelve de 

d van het g  aan de -

en e van den tempel aan. 

18. e e tempels n de eenvoudigste 

in zamenslelling, en zooveel e  van de gedenkstukken 

van Griekenland n is, de oudsten wat den 

tij d ; zij hebben echte in hunne e 

n oenen p van volkomenheid , 

die volgens den n gang de  kunstontwikke-

ling onmogelijk de e zijn kan. Wij kun-

nen den n bouwstijl noch aan de cyclopische 

n , n bij in den aanleg 

geheel afwijkt, noch met d bepalen wat van 

de mee op hem gelijkende egyplische

p d . 

Wi j moeten dus de n de e en -
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c e uit de gedenkstukken zeiven 

nagaan, en e dc geschiedkundige n en 

dc g van e bouwstijlen, k 

de egvptische, n om tot de g de

e bestanddeelen en motieven te komen. 

Eene hoofdgedachte, die ons n tot d 

kan , is t dat het l dei-

bouw stollen en de gepastheid de t e 

e op de e n t 

hebben; dat late  het n om de n 

van bel schoonheidsgevoel te voldoen ontstaan is; lot 

dat het eindelijk in de gelukkigste periode, in den 

bloeitijd de e bouwkunst, onde  en -

S ZOO ve  kwam, dat men de e en 

schoonheidsmotieven lot een h zamenhnngend 

geheel kon . e laatste en hoogste ont-

wikkeling, j alles, wat als de n van 

bouwstof, statische wellen, beschutting tegen bet 

wede enz., , tegelijk bet oog en het gevoel 

ten volle , zoodat het twijfelachtig t 

of de bouwkunstige n hun bestaan mee aan de 

gepastheid de , dan wel aan het aeslbetisch 

kunstgevoel te danken hebben, kan alleen eenen tijd 

n n s vele min gelukkige pogingen 

om nuttigheid en smaak niet elkande te , 

n . 

19. Zoo wij de e zuil uit het aangegeven 

standpunt beschouwen, toen zij s van den -

kanten m in den n was , en bij 

den n n zin de n die cene 

le e navolging de  menschelijke gestalte of van 

- en plan , zoo als wij ze bij de egyp-

lische en indische gedenkstukken d vin-

den, d of spoedig wede opgaf, — clan moest 

zelf het beginsel de e noodzakelijkheid, 

tot de g de  schaft en de bedekking -

van doo  het kapiteel aanleiding geven, om namelijk 

een vast sleunsel te n en-de kolom van bo-

ven voo  de g cn den invloed van het wede

te .  zien wij ook bij de indi-

sche en e kolommen de bovenste plinten naa

beide zijden . e g van het kapiteel 

was d eu de natuu gaf e ook 

aanleiding, omdat zich daa geene e -

pen, zoowel in de planten- als , zonde

eene g of hoofd . t was ook een 

e d voo  de . e algemeene -

chitektonische m , dal geene t van -
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g d of zonde eene tegenstelling

; het n de  lij n van onde naa

boven en de p volgende g slaan met 

elkande in een d van gelijkheid. Eene -

dunde kolom t geenszins een zoo -

gend kapiteel als eene mee konisch e zuil. 

Eindelijk ontstaat , doo  het n en -

men de , eene beweging in de gestalte de

kolom, die inet e g en het n aan 

de levende cn e n zee gepast 

. Op eene zee gelukkige wijze kunnen 

m hie  dc motieven de e met de aan-

n van den aeslhetischen zin d . 

20. Wat dc gedaante van hel kapiteel zelf 

, zoo is het zee k m het bo-

venste gedeelte (de abake) uit cene e plaat, 

zoo als men die in alle n , 

moest d . t f kon op geen 

g l , zonde een voo  het 

oog snijdend t te doen ontstaan; e  moest een 

l gevonden , dat den echinus met 

het f in d , en de e 

tusschen het e en e , tevens 

het plotseling n van bet opstaande de  kolom 

met het liggende van het f . Een 

ande middel om den g geleidelijk te doen plaats 

hebben, is om bet e de  abake met het e 

de  schaft op eene bevallige en e wijze (e 

, doo  het mee of min k n 

van clc;n echinus. e g van den juisten ' 

n zien wij noch bij de , bij wie 

het e e sleunsel boven het kapiteel als 

eene geheel n afgescheiden toevoeging , 

noch bij dc , die zich e , 

de e cn e deelen van het hoofdgestel, 

volgens den d eene weeke zelfstandigheid zamen le 

, maa wel bij de e bouwstijlen in 

acht genomen, op cene naa hunnen d e 

en passende wijs, zoo als wij nade zien zullen. 

21. Eene e eigenschap de  kolom, die late

tot g van e schoonheid behouden , 

is e . e ging k ook van 

de e noodzakelijkheid ui l . e g 

de e sleunsels moest de d 

de  steenlagen en , cn bet t ontstaan de  j 

e kleu  doen zigtbaa . m 

mogt men wclligt de  gegeven hebben van

de e hoeken te laten, en de n
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naa binnen uit te bollen,  ongelijkheden 

de  bouwslof mee n bedekt en eene e en 

g kon plaals hebben. Als nu op 

deze wijs de kanalen doo  de eischen de -

tie ontslaan , deden zich de kunstmatige -

nen voo  hun behoud gelden, die de meeste de  mo-

e n hebben ove  bet hoofd gezien, en 

eenige tot het n van hetgeen zij «eene on-

nutte ) noemen, t hebben. l is eene 

algemeene , dat eene e gedaante, 

zoo ook in het algemeen n veelhoek, zich t 

voo  het oog d , als wij niet slechts 

eenige deelen, maa bet geheel n kunnen -

zien, om e d n te -

len. Niemand zal een d of g gebouw van 

buiten beschouwen, zonde dit k van het -

zigt van het geheel te gevoelen. 

n bevindt zich in hetzelfde geval bij het zien van 

een gladde ongekanaalde kolom; e e 

gedaante, die slechts ten halve zigtbaa is, t 

zich op cene onbepaalde wijs zonde g voo

den n z in, die eene vaste t 

. m duiden de kanten de  kanalen zee

bepaald «le g uit het midden de  as van de 

kolom aan, l zij tevens het oog aangenaam van 

het benedenste gedeelte de  schaft naa het kapiteel 

geleiden, daa het s als bel e aan de gladde 

e n blijf t kleven, behalve dit ge-

makkelijke  bevallen van het geheel van den k 

de  kolom, is e  nog eene e n die de kanalen 

noodzakelijk maakt, en die levens met de passendste 

wijze hunne uitholling in d slaat. t -

wijken eene vlakte in eene e g , zoo 

als wij gezien hebben, eene e , eu 

wel in een e g n -

. e kanalen n dus de g 

van den n k de  schaft , en 

doen dit op gepuste wijs als zij onmiddellijk naast el-

kande geplaatst zijn; omdat zij iu de g voo

het oog bijna in eene gelijk opgaande gladde -

vlakte . m is ook de e wijs van 

g veel passende en smaakvolle dan de te-

e egyplische, mei e -

gen, als een sleelbuiidel; hoewel N , in zijne 

hooge bouwkunst, het tegendeel heeft willen n 

en de laatste boven de . e e 

g , die in den jonisehen en n en 

meestal in den n stijl plaats beefl, 
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cu n de kanalen eene kleine e -

lalen, is minde bevallig omdat zij de e kanten 

noodeloos . Echte is de konvexe beklee-

ding de  zuilen nog boven de gladde g de  schaft 

te stellen, die in de e  zoo zee

de n heeft. n den spitsbogenstijl 

doen de e kolonnelten m de -

, bijna dezelfde g als de cgyptische 

bundelzuilen, maa zij zijn doo  eene e 

uitholling d en n meestal een nade

doel, om de e geledingen (moulures) dei-

bogen aan te duiden en te . e echt 

e g is dus de , omdat 

zij den n k de  schaft het best doet 

uitkomen. t gelul de  kanalen moet zoo t zijn, 

dut de uithollingen doo e e en diepte, 

aan de schaft geen veelhoekig aanzien kunnen geven. 

22. Wi j moeten nog van eene eigenschap de  schaft 

van de kolom gewag maken, die men  geloofde 

dut op de e n alleen toepasselijk was, om-

dat zij daa het t te n komt: doch 

die, volgens de nieuwste en e metingen 

zoo wel aan de e zuilen van  uls ook 

bij die van het n is aangewezen, cn m 

uls een algemeen kenteeken van alle n van ko-

lommen gelden kan. Wij bedoelen de zwelling in 

hel midden de  zuilenschaft,  de e lij n 

iu eene bijna  gebogene . e af-

wijkin g van den g meetkunstigen m is geheel 

g met het symbolisch g -

te  de  kolom; zij dient ook om de bevalligheid vun 

den k te , en zij schijnt k 

doo  dc kyina en den s aun het bovenste en 

e gedeelte de  schaft d te ; 

omdat eene e lij n zich aan een gebogene slechts 

dan passend sluilen kan, als deze g doo  een 

bandje of doo  eene zachte buiging op eene -

lijk e en geleidelijke wijs t . t t 

nu  doo  de levendige en elastieke buigzaam- i 

beid vun den k de  geheele schaft - f 

; dal dil in eene zwelling en geenszins in een hol 

n moet bestaan, behoeft geen betoog. e 

kolom t  nog mee hel  vun ' 

een plantensleel of bundel, n de natuu ook 

in de stengels en n bet d . 

 dezen zamenhang met de kyma t hel ook 

, m de zwelling juist bij die oiden, 

die ook aan den voet de  kolom een buseineut met een 
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s hebben, zoo als in de jonischc en -

sche stijlen, mee zig  baa zijn moet, en tc minde

kan n . Vult de zwelling doo  eene tc 

e uitzetting te veel in het oog, dan maakt 

zij een t elTekt: in dit k is 

men dikwijl s in de n klassieke -

vallen. 

23. Zoo men van de beschouwing de  algemeene 

eigenschappen van de kolom tot de e 

g van n m in de e e 

e bouwstijlen , dan vindt men dat de 

gang de  ontwikkeling van de e

op eene e en zich l duidelijk e 

wijs met die de  beeldhouw- en e beeldende kun-

sten gelijken d hield. t e de kunst 

met hoogen t , zonde nog de e -

schappij ove  den m n te hebben, om 

een n k t te . 

n bet e , dat wel niet het begin 

vun den tempelbouw is, die  tot op den 

n heldentijd opklimt, maa datgene 

n een e e kunst-

zin ontwuakle, kan men de g de e 

kolom in e oudste gedaante stellen. e e 

bouwstijl t s in zijne oudste gedenkstukken 

eene e , eene t en 

vastheid, hoewel zij nog het e de  kunstmatige 

ontwikkeling mist. e e n 

de zuilen eene g n en stevige ge-

daante, omdat hunne hoogte zelden vie e 

middellijnen een weinig te boven gaal. e massa 

schijnt eene veel e t te bezitten 

dun e naauwe stelling en de g tot e 

belasting ; doo  haa wijd d ka-

piteel t het j liggen van het f bedui-

dend , en de dikte de  kolommen van on-

n heeft eene min passende g de  tus-

schenruimten en n ten gevolge. 

Evenwel koml in e zaïnenstelling het gevoel 

voo  de wetten de e n zee k 

te , omdal wij bij alle gedenkstukken van 

dit tijdvak de kolommen zóó geplaatst vinden, dut de 

ufstuud de  assen van de e en e met de 

hoogte nagenoeg een t ,  eene 

e gelijkheid de  hoogten en n ontstaat, 

zooals bij de s de  tempels van  en 

, belgeen levens ook wel aanleiding lot den 

tc digten afstand de  kolommen g kan gege-
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ven hebben. n ziet , dat de e kolom in 

deze e e naa eene ontwikkeling , 

welke zij t n moest, ee al e dee-

len eene g konden bekomen die met hunne 

beteekenis . n d van -

heid e zij in het volgende , n zij, 

zonde e t en den k van vastheid en -

hevenheid te , in , n en 

, zoowel als in de g de  kon-

e met de aesthetische motieven aan de eischen 

van het schoonheidsgevoel voldoet. t zal m het 

gevoegelijkst zijn, de g van alle e 

détails het t aan de n van dit tijd-

vak te , n de schoonheid en -

tonische zin de bouwstof volkomen n had-

den, en zich evenzoo d voo  het oog, als 

met eene edele eenvoudigheid . 

24. e tijd dien wij hie  op het oog hebben, is 

die van den bloei de  attische kunst, de eeuw van 

N en S , w aai in zich de c en schoonc 

stijl , zoowel de  beeldhouw- als de , 

ten volle ontwikkelde. Toen e t 

de n e de  kolommen, en e de 

mannelijke d van het mcnschelijk ligchaam, 

dut de typus geweest was  men , 

l men toen een blijvenden m . e 

hoogte de  zuil g toen meestal 5'/2 e 

middellijn. Al s men uit dit tijdvak een k 

de e e wil aanhalen, zal het zeke de 

tempel van S zijn. t zestal kolommen in 

het - en t liet eene hoogst bevallige en 

gepaste g de n van l J / 3 mid-

dellijn toe,  de afstand van het middelpunt 

van de e tot de e kolom aan e hoogte 

gelijk is. n behoeft echte dit t 

niet als eene vaste wet bij den n bouwstijl aan le 

nemen, omdat n in e gevallen gevoe-

gelijk kan afgeweken , zoo uls bij bet -

non, waa eene e stelling plaats heeft, omdat 

daa acht zuilen in het t n cn men dc 

e niet  dan tweemaal de hoogte tot aan 

de t moest doen . e e stel-

ling valt echte weinig in het oog. t t ook 

wede t te , dat de d de  ko-

lommen in g lot de e e des 

gebouws nog geholpen t doo  het -

n de ,  zij zich p vun 

de metopen , en als hel e een -

. . 
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gaande zuil , boven wie  midden zij ge-
1 plaatst zijn. n de afstund van het midden de

' e tot dat van de e kolom van e 
1 gelijk is, ontstaat e  eene e , in de 

plauts van die van den tempel van , die bie

niet kon aangewend . 

25. n een nuauw d met deze -

gen staat eene omstandigheid, die bij den schoonsten 

n tempel plaats vindt, namelijk de e stel-

ling de  hoekzuilen. e afwijking van de -

tige gelijkheid de n t zich gedeel-

telijk n doo  het n om aan de hoeken 

mee e te geven; zij stemt ook zee goed met 

de hoofdwet de  gelijkheid vun hoogte en e 

, omdat aan de hoeken de uitwendige k 

het meest zigtbaa t en de aandacht van hel 

midden p t geleid. , zoo als bij 

bet , n iu een zeke opzigt de -

phen dc kolommen , die de  hoekkolom-

inen niet boven het midden n zich bevinden, 

maa aan den d de , t  de 

n gelijkheid eenigzins . Voo  hel 

e t doo  deze e g het 

'! geheel aan de zijden duidelijke  gesloten, cn de schijn-

e , doo  eene gelijke e 

ontstaande, gepast . Eindelijk t het ge-

k van eene volkomene gelijkheid de -

 ten, die doo  de e plaatsing de  hoekkolommen 

te weeg t is, doo  de e de  beide 

helften die aan de s doo  de lij n van de gevel-
1 spits naa de basis van elkande gescheiden , 

[ voo  een t gedeelte wede opgeheven. 

26. Zoo wij de geduantc de e kolom op 

zich zelve beschouwen, zien wij in haa geen leven-

looze en enkel meetkunstig e massa, maa -

n wij den k van eene haa inwonende levendige 

 en naa g en ontwikkeling e . 

t t zich in e zwelling en het meest iu 

het kapiteel k aan den echinus, waa de 

schaft na e volle opstijging eene neiging t 

om zich in de e uit te . t 

, de g van bet d tot het t van de 

ubake doo  eene min of mee e buiging van den 

echinus op eene e wijze , n 

deze de opstijgende g d t om 

in eene e ove  le gaan. e banden of in-

snijdingen , die aan den hals de  schaft zich -

doen, n d tot den g mede; hel is 

8 
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alsof de uitzettende , die hie  zich in de e 27. t h kapiteel, dat uil de , den 

g zou willen ,  binnen j echinus en de abake bestaat, voldoet aan al de -

de e n gehouden , en de g eischten die wij s opgegeven hebben. e e 

nog eenigen tijd naa boven e doet blijven, uitzetting n is cene tegenstelling van de -

liet k niet aan n in de , dunning de  schaft. e eigenschappen slaan met 

bij welke men een e g , dal elkande in een d van gelijkheid. Echte heb-

namelijk daa waa met eene e uitzetting in de ,' ben sommige kolommen nog hel l eene

e zich de bloem en de t willen ontwikke-  insnijding, om de plotselinge uitzetting des ka-

len, als om den te spoedigen i legen te gaan, pileels nog duidelijke  en geleidelijke voo  te , 

zich g e blaadjes bevinden; e insnijding bevindt zich op een mee of min 

en als bij de n ook geene eigenlijke navol- n afstand van de n en maakt den hals 

ging in den smaak, zoo als de n den lotus- van het kapiteel uit. t was f gemak-

knop iu hunne kapiteelen te pas , heeft plaats kclij k om zoodanige insnijding te doen ontstaan, doo

gehad, zoo hebben zij zich toch doo  de algemeene analo- den d de  zamen voeging van het kapiteel en de 

gic de  vcgetabilische , doch op cene - schaft duidelijk tc doen zien, en het e van 

tonische wijze behandeld, ook n zoowel als in an- het hoofdgestel de  kolom wat smalle dan de schaft 

e opziglen laten leiden, cn wij kunnen hie - uit le beitelen: dit t hel oog bij de beschouwing 

, zonde n s het d te naa de diepte been, cnlaat, zoo als bij e kunst-

vinden, op de t en zweming van den knop ; en , eene e g in 

de  Caerulea met de gedaante van het do- ; cenc e g . Op deze 

h kapiteel . e n of banden onde !' wijze schijnt de gedaante van al de e dec-

aan den echinus schijnen hetzelfde doel als de n len, zoo als zij zich bij de e kolom -

n n te hebben,  tevens eene , doen, uit de naaste e motieven en de -

hoogsl aangename beweging in de lijnen ontstaat. e , chitektonische navolging de n -

m van deze n en insnijdingen is zee - n te zi jn, en is tevens aangewezen

lend en schijnt somtijds naa metalen n en - i zij aan de n van een schoonen m vol-

namenten gevolgd le zijn, zoo als aan de kolommen ;| doen.  deze beschouwing n de bestanddee-

\an  Een d van deze navolging !: len de e kolom in hunne e -

vindt men ook in de zoo dikwijl s e - ding genoegzaam , en het standpunkt , 

slaaf, die aan het d de e n l men alle dwalingen en e navolgingen 

ontleend schijnt. t kapileel van de kolommen aan ontdekken en aanwijzen kan. 

den tempel van S is van een eenvoudig - 28. Om de maat de  uitzetting en de hoogle van 

gen, doch schoonen ; de deelen zijn ; de het h kapiteel te bepalen, zou het cene enkel me-

abake en de echinus, die weinig g van bo- chanische handelwijs zijn, als men slechts de e 

ven en een snellen loop heeft, steken k boven dikte van de kolom n als t aannam, 

den n band uit; dat van den n s l kapileel laat zich alleen met de bovenste dikte 

te Athene heeft een n en mee n echinus, de  schaft , en moei e dezelfde 

cn de banden zijn  met een k n g hebben, als bet basement met de e 

s aan de zamenvloeijing de  schaft; de m dikte de  kolom. h bij de e , 

van dit kapileel is hie  mee naa de e wijs out- waa geen basement aanwezig is, kan dit geen 

wikkeld. c banden der  kolommen aan de tempels plaats hebben en moet dus een e maatstaf 

van A le Syracuse, van O A te Agrigente, gevonden . Wij hebben gezien dat het eene 

en van de n te Athene zijn diepe insnijdingen, e wet is, dat en tusschen twee -

leiwij l die van de Propyleen van den n tempel n die met elkande in g slaan, of ge-

en van dien van A te  veel t heb- lijkheid of eene g van het eene in het 

ben met die van den s te Athene, doch e moet aanwezig zijn: dus moet de hoogte des 

cn hoekige zijn,  de s aan het boven- kapiteels lot de dikle de  schaft van boven, slaan 

einde de  schaft eene mee vloeijcnde g , als 1 lol 1, of 1 lol 2, en omdat eene e 

hoogle eene e g d had, zoo liet 

de eenvoudigheid en de weinige samengesteldheid de

n van het h kapileel slechts de laatste 

g van de helft de  dikte van schaft toe, 

j het niet op eene zuive  meetkunstige naauw-

, maa alleen op den optischen schijn aan-

komt.  de e insnijding moest deze -

ding mee tot de e e , en de 

s die zij niet mogt n was  te- j 

vens aangewezen. e bestanddeelen van het kapiteel, 

de abake, de convexe m van den echinus, cn de 

e geledingen, met de soms e 

e insnijding, bij welke zich nog de kyma tot 

aan de kanalen aansluit, kunnen allen geene gelijke 

hoogte hebben. e hoogste deelen moeten uit hoofde 

hunne stelling, en de g die t gezigt-

kundig , bet hoogste zijn, en dus de abake, 

den echinus, cn deze laatste de n met de kyma 

n t ; even zoo moest de afstand de -

e insnijding van de n kleine  zijn dan de hoogte : 

van dc abake. 

Wat den g van het kapiteel , zoo 

zal dit nagenoeg bet e deel van de bovenste 

middellijn de  schalt zijn, omdat men aan den echinus, 

die ook t deze hoogte beeft, niet wel eene e 

neiging als die welke de 45° t geven kan; ten 

minste kan die schuinte niet  zijn, omdat an-

s een e m ontstaan zou, weinig voo

hel n geschikt,  het zelfs bete is den 

echinus een weinig hooge en steile opslaande te 

maken. Ook t de g tusschen de opgaande 

en e g de  abake doo  deze schuinte 

het. meest welstandig ; t ook de maal 

van de g de  schaft aangegeven; want om-

dat de uitzetting van den echinus nog buiten bel 

e gedeelte de  schaft uitsteken moet, en deze 

niet mee dan een e gedeelte van het bovenste 

, zoo kan voo  de g niet mee dan 

t een vijfde gedeelte van de e diktede

kolom aangenomen . 

2!). e g de  motieven hij de n 

van de doiische kolom j men de -

lijkste n van dezen bouwstijl op bet 

oog had, t eene e bevestiging, als men 

de menigvuldige afwijkingen van deze n 

e , n bet n naa dit schoone 

evenwigt niet te miskennen is, maa men dit doo

e ongepaste middelen, in den aanvang en de ont-
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wikkeling deze e zochl te . e afwij-

kingen bevinden zich s aan gedenkstuk-

ken, die hel tijdvak van N en S -

gen, n zich nog vele e n 

, die men late  opgaf om den n stijl 

de hem toekomende edele eenvoudigheid te -

nen. Tot de afwijkingen n wij ten , 

dat bij de e gebouwen de kolommen mee -

gen, de g  cn het uitsteken van 

het kapiteel  is, zijnde dit laatste een 

k gevolg van de e : zoo als 

dit bij de gedenkstukken van  het geval is, 

waa de kapiteelen doo  de e uitzetting 

van den echinus te weinig t n en 

de kolommen te g zijn. n zijn 

de zuilen van den tempel le Deins van eene te e 

slankheid , die aan den n d van den -

schen stijl niet pasl; k is deze -

tie eene g van n tijd. Nog mee af-

wijkingen zijn e  doo  de e pogingen ontslaan, 

om de g de  uitzetting van den echinus 

te doen uitkomen, die men late  doo  de n en 

insnijdingen, en voegen onde aan den hals van het 

kapiteel zoo k te weeg .  dikwijl s 

e poging om dil dod op eene e w ijs 

te , was dal men de insnijdingen dikwijl s 

k en diepe uitholde, hetgeen legen de kon-

e stevigheid , omdat het den m 

de  schaft le veel schijnt de n : zoo als bij 

den tempel van  bij de e e 

kolommen van den n tempel van , bij 

den tempel van  cn mee siciliaansche heilig-

dommen, die wel tot een nog n lij d be-

, maa toch in denzelfden n stijl 

gebouwd zijn , als die van j e gedenk-

stukken blijk t hel dat men hel openen de  voegen, dat 

als zuive f iets s heeft, en met den ve-

gelabilischen zweem van hel kapileel minde scheen 

n le n te zijn, gebed heeft n en 

n den g op eene e wijs 

heeft willen . Wi j zien b. v. bij den kleinen 

tempel en bij de basilisca le  den hals van bel 

kapileel doo  een ingaand d , dal mis-

schien het d van de e n onde

den echinus bij de monumenten van den besten lij d 

is. n onaangenaam gevolg is n deels een 

plotseling dunne , en  een min pas-

sende g de  kolom als sleiiuscl, deels eene 
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te e e zwelling van den echinus, die i 

 van n te k toont g te wij -

ken, en een te weeken m aanneemt. j e 

gebouwen e men het n van het 

, doo  bet gedeeltelijk n of weglaten 

de  kanalen aan den hals van het kapiteel te -

. 

n bedekte namelijk de kanalen in het midden 

de  schaft met eene omkleeding, en liet ze slechts 

van boven en van n aan dc kolom zigtbaa blij -

ven, of men liet de kanalen boven aan dc schaft 

ophouden, soms wel, soms niet met insnijdingen. ! 

Volgens dc e t zijn de kolommen aan den 

tempel van S te  aan den s te 

Tltoriscus en aan den -tempel te Delos, waa

men niet aannemen kan dat de g onvoltooid 

gebleven is, omdat de gladde g van de schaft 

dit . e e , j men on-

g aan een afhangend kleed, dat ove  de ka- I 
nalen gespannen of n is, t , 

komt bij den tempel van O te Sclinunte en e 

gebouwen . t plotseling n de  kanalen, j; 
ofschoon  het n van het l 

t , is in beide opzigten, l in 

het , g en , j men 

ook aan het onbeholpene van den ouden kunststijl 

en aan de egyptische n d , die doo

cene stijve kleeding bedekt zijn,  de -

sten des ligchaams zigtbaa blijven. e laatste ma-

nie t ve n dc , omdat 

zij t aan cene schil of beklecding, t het 

bovenste van den steel met den knop te n komt. 

n dc gevallen n de n en e insnijding 

e  nog bijkomen, ontstaat eene ophooping van -

n die aan de e doiïsche e d is. 

n heeft men bij e gebouwen zoo-

wel de insnijdingen als het ophouden de  kanalen 

weggelaten, en  de bevalligheid van den in- I 
k benadeeld. j eenen tempel tc Sclinunte is de jj 

kolomschaft glad gebleven, en de kanalen begin-

nen t digt bij de insnijdingen van den hals des 

kapiteels. e afwijkingen die aan de c kolom-

men van den lateien tijd gevonden n , zijn of 

e navolgingen van e , j 

men g n voegde of wegliet, 

of doo  de g de e n en 

doo g de  eigenschappen de  jonischc ko-

lom op de c ontstaan, b. v. doo  de bijvoeging 
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van het basement, de g van den echinus en 

het n van eenen g met eenen , in 

plaats van de insnijding aan den hals van het kapiteel 

zoo als dit k bij de n plaats had, 

die bovendien aan de schaft e g en -

e zwelling gaven, den echinus met oven n 

en den hals inet n meenden te . 

E . 

30. e e kolom is altijd en met icgt als 

de oudste beschouwd. Ee  zij echte tot de ontwik-

keling die wij hebben aangewezen, gekomen was, 

had zich nevens haa eene e , n men 

den g in het klein-aziatische gedeelte van 

Griekenland stelt, en die zich s g ove  het 

e d , onde den naam 

van de jonischc doen gelden. e geschiedenis van de 

g de  jonischc kolom kunnen wij veel minde

dan die de c opgeven. Wi j kunnen niet eens 

met d vaststellen of zij uit den n bouw-

, als uit haa k , doo  het 

n naa mee d en e -

tatie ontstaan is, of dat zij zich op cene e 

wijs, of eindelijk doo  eene geestige navolging van 

den n bouwstijl d heeft. Ofschoon wij 

het e gevoelen, dat S s toegedaan was, 

voo  het e houden, kan men voo  de 

n ook n van een zeke gewigt , 

die echte dc zaak niet tot cene volkomene beslissing 

kunnen . n en eene e 

g maken het e  de  joni-

schc e uit, die zij in dc e e 

volkplantingen van  van de aldaa e 

beschaving, zoowel als doo  de n cn het 

 met de e e volken had aan-

genomen. Ook zijn bij haa i wijzen van 

, afwijkingen, e en e po-

gingen , die w ij bij den n stijl bijna als zeke

konden aanwijzen , met nog n van -

schijnlijkheid aan le nemen. Welke n zij 

ook in den loop de  lijden heeft mogen , 

zooveel is zeke dat z i j , in het tijdvak van den 

bloei de  bouwkunst, zich wede naauw aan de -

schc e aansloot; l zij al de motieven op eene 

haa e wijs opnam cn tot volkomenheid 

. Wi j zullen, even als bij den n stijl , den 
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g en de beteekenis de  deelen t de 

jonischc e is zamengesteld, volgens dc -

lijkste gedenkstukken n n te . 

e e en bevallige t leidde tot eene 

e e van de kolom, a eene mee

ontwikkelde technische bekwaamheid cn de -

ding eene e d en ligtheid in de -

tie toelieten. d  de mannelijke e de 

g en den m de  deelen bepaald en -

dend, zoo gaf deze, nadat het denkbeeld van de sym-

bolische navolging de  menschelijke gestalte in de 

kolom algemeen aangenomen was, aanleiding tol cene 

g en een n m van 

; hetgeen in de e g de

e e gedaante zijn d vinden 

moest; n zijn de e e , 

zoowel de jonischc als de , . 

Wi j zijn in deze n in zoo e het gevoe-

len van s w gebleven, dat wij de navolging 

de  menschelijke , namelijk de mannelijke, 

bij den n bouwstijl zelfstandig lieten ontstaan; 

misschien is het juiste  en volgens de opvolging in 

de j de  gedenkstukken geschiedkundig naauw keu-

 om aan te nemen, dat de e kolommen, 

die in e tijden alleen de g van e 

en e steunsels met een zweem van bet vegetabi-

lisch  in den m hadden, t doo  het 

d van dc jonischc zuil e g -

n en tot die van eene e mannelijke ge-

stalte opwiessen. n de jonischc e n 

is een hooge d  ove  het al-

gemeen d en bij haa voo k 

tc houden. 

31. Wat t de n de  kolom-

men (entrecolonnement) , zoo hebben wij ge-

zien dat e  in de e e zich een n 

openbaaide, om cene gelijkheid de  hoogte en de  tus-

e doo e zuilen en twee afstanden 

tc doen ontstaan. E  vonden echte dikwijl s doo

dc n van het geheel en doo  de stelling 

van de , afwijkingen plaats, die het 

t eene ecnigzins e of c 

e gaven. j de zamenstelling de  jonischc ko-

lommen d , omdat doo  de e 

n de afstand van de e tot de 

e de hoogte niet kon gelijk komen, de e 

kolom tot aanvulling , zoodat zes on-

e halve middellijnen met e n 
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| met de hoogte de  kolom n gelijk gemaakt. 

d dc algemeene c wet van 

de gelijkheid tusschen hoogte en e nog volko-

mene en kunstmatige dan bij de e e -

vuld, k omdat nu de kolommen duidelij-

ke  de halve en heele  de e aan-

wijzen. t zich ook de toeneming 

de n bij de afneming de  dikte, die 

schijnbaa tegen de n de e , en 

geen e k is  aan te geven, m 

: men tegelijk de e c kolommen digle

en de c jonischc  van elkande geplaatst 

heeft, dan dat men volgens haa g , 

bij gene de g in n in twee, en 

bij deze in e n in het oog gehouden 

heeft. 

Onde de oude e gedenkstukken kunnen 

wij de opvolging van deze wet met d 

slechts bij weinige tempels aanwijzen, omdat dc meeste 

n n slechts uit vie  kolommen be-

staan. e best e zes-kolomniige jonischc e 

van den tempel van S op den g van Athene, 

die met cene meetkunstige juistheid volgens dezen 

l gebouwd is en in e opzigten een d 

van dezen stijl kan genoemd , toont in den 

hoogsten d welke e k doo  deze 

g kan n te weeg . n kan 

m aannemen dat deze e geheel met het 

ideaal de  jonischc e , zoodat -

van, zonde e , niet mag n 

afgeweken. s men g van deze e -

houding afgegaan, e  zal altijd een ongevallige mis-

stand plaats hebben. 

32. Wat  dc gedaante de  jonischc kolom 

zelve , zoo is dc hoogte van de schaft tusschen 

8'/i cn 9 e middellijnen,  een zweem 

naa de d eene e e ontslaat. 

 deze e hoogte kon cene zoo e -

dunning als bij de e kolom niet aangenomen 

; zoodat deze, die hie  in den l een vijfde 

, tot ccn zesde, en dikwijl s tot een zevende 

t . e zwelling, die ook in eene ge-

lijk e g d , is bij dc e 

ontwikkeling van dezen bouwstijl een zoo wezenlijk 

, dat men die  alleen en uitsluitend 

n eigen geloofde. j de kanalen is het duide-

li jk , dat men, doo  de poging om cene e -

lijkheid (e , hun eene geheel e beteeke-
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nis dan l>ij de e kolom gegeven heeft. c 

kanalen zijn hie  smalle en niet tegen , maa

met eenige n naast elkande geplaatst. 

j de e kolommen zijn zij gewoonlijk twintig, 

bij de jonische g in getal, zoodat zij zich 

diepe n en e slagschaduwen , 

 de schaft een  en bevallige n 

. j de e g d zoowel voo

den n stand de  kolom als voo  de noodige -

g en tegenstelling met do breedere uitzetting 

van het kapiteel een voet of basement van , 

aan de schaft . t de jonische 

kolom in e deelen, het kapiteel, de schaft cn het 

basement, gesplitst. e g van het jonische ka-

piteel , even als het , uit e 

motieven . Wij hebben s de noodzakelijkheid 

van de abake aangetoond, gedeeltelijk als beschutting 

voo  de kolomschaft en tevens als een l 

van het e van deze, met hel e 

van het . Tusschen de abake en dc schaft 

was nog eene dubbele d in m gelei-

delijk n te , namelijk het e 

niet hel , en het e met hel ; 

dit e had op eene gelukkige wijs doo  den echi-

nus bij het h kapiteel plaats; het tweede d 

t niet in acht genomen, doch kon bij de 

, onopgesmukte n van de e e 

tot geen misstand aanleiding geven. l  van 

de jonische , dat het e van de tegenstel-

ling van d eu t d weggenomen, cn een 

passend middel e kon doo  een gelukkig toeval, 

dal uien als ecu geschikt motief  aanwendde, 

ontdekt en vastgehouden . 

Wij kunnen ons den g van het kussen en 

de e n n op geene e wijs 

denken, dan doo  de e n van een dek-

stuk, dal men , om de niet ve e 

hoeken van de abake- voo  de beschadiging de -

king le , tusschen deze en de schalt gelegd 

had. e andere , zoo als b. v. ze voo

de navolging van de n eens n hoofd-

, of voo  aangehechte n aan te zien, 

(dal men als symbool eerder  aan egyptische dan aan -

sche kolommen n zou), kan men slechts als 

geestige n beschouwen, die noch doo  de 

e noch doo  de e beschouwing 

n . 

e vegetabilische natuu de  aan het kussen -

bonden , t zich duidelijk in de vloeijcnde 

n l i jn , die het d van het jonisch ka-

piteel uitmaakt, en uit de banden die uil bet kussen 

n en zich in de l de n -

zen. t is niet k dat zulk eene bedek-

king, die misschien in liet t uit , biczen of 

o gevlochten is geweest, dikwijl s en g is 

aangewend; maa de m n d nagevolgd en 

g eindelijk eene e gedaante, die men 

behouden heeft; omdat de , die te n 

van den echinus zich , een ongezochten en 

bevalligen g tot hel e van de weinig 

e abake . E  zijn in de laatste 

lijden e n van den g 

van het jonisch kapiteel gegeven. n zie

de speciale g ove  dit p van . 

E. Gum. , Versuch fiber das Jonische

53. e e gedeelten van het jonisch ka-

piteel zijn: 1°. de abake, die somtijds met oven -

d is; 2°. het kussen, dat in de n uitloopt; 

en 5°. de echinus, die veel minde dan bij de e 

e , veel lage is, en ook met oven is 

versierd. l is een onbewijsbaa gevoelen van , 

dat dil deel aan hel e hals- of d 

zou ontleend zijn. p volgt 4". meestal een 

f met een plat bandje; 5'. een , en 

bij sommige gedenkstukken, zoo als bij het

le Athene; 6°. een d dat niet e -

namenten palmetten enz. d is, waarop wede

7". een , een plat bandje en een s 

volgen. e twee laatste gedeelten t men alleen 

bij den attisch-junischen stijl aan, die doo  sommigen 

als eene op zich zelve staande e t . 

e n en de m van bet kussen zijn ook vel-

schillend van die de  gedenkstukken in JoniS gevon-

den ; de l heeft n omvang en is van de 

e . t allisch-jonisch schijnt de 

oudste cn e m geweest  de e 

mee eenvoudige, in de eigenlijk jonische monumen-

ten, die k van e dagteekening dan die 

van Athene zijn, heeft zich in het e 

tijdvak staande gehouden, en is met eenige e 

wijzigingen in den canon de  vij f n . 

lüj vele en wel de schoonste gedenkstukken, vin-

den wij nog menige bijvoegselen,  en af-

wijkingen, die onze aandacht . Wij zagen 

s een d d bij het  dit 

komt ook aan de kolommen van den schouw g van 

Laodicea , cn die van het k van den tempel 

van A S te Athene wijken n weinig van 

die van het n hel een deel uitmaakt, 

af, ofschoon daa de f onde aan den hals 

, en slechts het platte bandje boven den on-

n s zich bevindt,  e  iels onvol-

ledigs en s . 

Eene tweede afwijking vindt men  bij de 

oplegging de  bedekking of het kussen. Gewoonlijk 

moet men zich de abake als op den echinus e 

, wat zich duidelijk te  zijde van het ka-

piteel , zoo uls dit ook bij de beste ge-

denkstukken plaats heeft, waa doo  het zament n 

iu het midden, twee kelkvonnige n ontstaan, die 

den d of de voeg de  ubake en van den echinus doen 

ziglbaa . 

j de kolommen van het  gaat bet d 

de  scliulï nog oogenschijnlijk boven den echinus uit, 

en de ubake is daa dus van den echinus , 

en ontslaat  van n een e mee

e m van het kussen, dat tot eene be-

vallige g uls g tot de k e 

l de l aanleiding geeft. Zoo is ook liet ge-

deelte de  schaft die boven den echinus ziglbaa blijft , 

niet een g l omwonden. n ziet 

t hoe een eenmaal gevonden kunstmatige typus 

op e wijzen, zonde nadeel van de hoold-

geduchte,  kun ontwikkeld ; ofschoon de 

kapiteelen vun het  wat te zamengesteld 

, eu niet zoo duidelijk uls de mee eenvou-

dige jonische kapiteelen te n zijn. e -

vuldigheid, e al de deelen n behan-

deld en d , toont ons de ubake, die in 

tegenstelling met den n deksteen met n 

of oven d is, die uit de voeg van het f 

schijnen t te komen; de n van n en het 

kussen op zijde zijn ook op eene bevallige en e 

wijs . Eene e manie van -

namentatie t men aan de n van den tem-

pel van A te  op, waar  benevens den mid-

denband vun het kussen, bet e n met 

n en n bevullig d is. j e 

monumenten is de g aan vele geledingen weg-

gelaten, behalve aan den echinus, waa zi j , om de 

eentoonigheid te n , niet kan gemist . 

Eene eigene opvulling de  opgegeven molieven t 

zich aun de kapiteelen van den tempel aan den  ; 

hel kussen schijnt hie  uit het bovenste gedeelte van 

1 de abake t te komen, betgeen  zijde en van 

n wel een zweem naa de kapiteelen van het 

 heeft, maa minde bevullig en k 

is, en iets onafgemaakts , dat wel met de hooge 

eenvoudigheid van dit tempeltje . t 

k is de m de  jonische kapiteelen in het 

binnenste vun den leinpel te  hel kussen 

maakt met de n eene e lij n die dadelijk 

in de l ; de ubake is geheel onontwik-

keld even als de echinus. h welke -

heden e  ook bij de jonische kapiteelen de e 

monumenten mogen pluals hebben, zij wijken ech-

te  nimme geheel van de e en ei-

genlijke beleekenis de  hoofdgeledingen af, n 

men als typus bet kapiteel van den tempel vun O 

S te  kan aannemen, en zij guun 

nimme lot zulk een geheel n de  eigen-

lijk e motieven , zoo uls late  bij de n 

plaats had. 

54. A l de schoone n vun het -

nisch kapiteel die wij ontvouwd hebben, zijn slechts 

op de e , en komen daa ook -

kend . e zijdelingsche gedeelten zijn minde

ontwikkeld, en maa alleen in zoo ve  als dit lot bel 

welstandige van het geheel noodzakelijk was. t is 

iu eene e die met eene e bevalligheid nog 

iets eenvoudigs , niet als een k aan le zien. 

t gebouw moet van n gezien n of van 

te  zijde, en dan valt de zijdelingsche gedaante vun 

hel kapiteel minde in het oog; bij e schuinsche 

standpunten bedekt de eene kolom meestal de . 

n moest echte hie  een misstand pogen te -

den, dat is: de zijdelingsche gedaante vun hel kussen 

aan de hoekkapiteelen, dut nan de lange kanten van 

den tempel een n k zou gemaakt heb-

ben; om dit moeijelijk k op le lossen, nam 

men een eenigzins zameiigeslelde m van hel kus-

sen uun,  hel op zijde zoowel als van n 

de n , even als of twee n in 

k aun elkande gevoegd zijn. t hoek ka pi teel 

e dus op de buitenste zijde even als van vo-

n dezelfde gedaante. 

t heeft zeke in het g aanleiding gegeven 

lot de tegen elkande stoolende , zoo als zij 

in de e en n jonische e dikwijl s 

; even als zij ook bij de samengestelde -

meinsche e noodzakelijk zijn. e , die uit 

eene e g de  gewijzigde jonische 
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met do e bestaat, kan t niet kon-

f d , en heeft tot t nadeel 

van de edele en e ontwikkeling de  klassieke 

bouwkunst , n zij eene ziekelijke ont-

g is. 

Eene zee e , 

 zich het jonischc kapiteel nog van het -

sche , ligt in den naa beneden valleuden 

, die doo  het n van het kussen ont-

staat. j de e kolom is alles opstijgend en 

toont aan dat z i j , ve  van een op zich zelf staand lig-

chaam te zijn, alleen tot het n van het hoofd-

gestel bestemd is. c jonischc kolom maakt -

tegen een k geheel uit, dat een inwendig 

leven en een d s . n 

zoo ve  ligt e  cene e d in, om de -

len met het d van het menschelijk hoofd tc 

, even als het basement een zweem van 

de voeten en dus eene volledige g aan-

duidt. e jonischc kolom kan dus alleen op zich 

zelve slaan, hetgeen bij de e geenszins het ge-

val is; echte is dil individueel  niet zoo , 

dat het de g met het geheel, en de 

bestemming van steimsel te moeien zijn, zoude -

. 

e n hebben, bij hunne manie om het kussen 

te behandelen, het t van het n de -

len dikwijl s d en doo  eene te -

tale g (zoo als b. v. aan den tempel van -

A tc  dit geheel uit hel oog , het-

geen alleen doo  smakelooze s onde de mo-

e aichitekten insgelijks is geschied. Wat de -

houding de e van bet joniscli kapiteel en zijne 

n , zoo kan men  eene 

kunstmatige g aannemen, als men de mid-

dellijn van hel bovenste gedeelte de  schaft p 

het , als eenheid bepaalt. e gewone inodul of 

de e halve middellijn de  kolom, heeft slechts 

eene onmiddellijke cn wezenlijke g op de ba-

sis; op de e deelen de  kolom en de -

lijst kan die slechts als mechanisch hulpmiddel aan-

gewend . Wij kunnen de jonischc kapiteelen, 

zoo als wij gezien hebben, in eenvoudige en mee

e . Voo  de n kunnen wij 

als aesthetisch beginsel vaststellen, dat hunne hoogte 

aan de bovenste halve middellijn gelijk moet zijn, 

hetgeen eene eenvoudige g tusschen de op-

gaande en e g geeft. e e zal 

men bij alle e gedenkstukken, zoo als: aan den 

i tempel van O te  aan dien van  VA PO-

S en aan de n te  enz. aangewend 

vinden, j men k het optisch effekt van 

den g in g moet . j cene 

e g of e hoogte zal het kapi-

i teel t schijnen, zoo als zulks bij den schouw-

g van S te  en bij de meeste -

meinsche jonische kolommen het geval is; of bij eene 

te e hoogte g , zoo als dit 

bij het tempeltje aan den  doo  de e 

geledingen , plaats heeft. j dc e kapi-

teelen , waa een e hals of -

stand bijgevoegd is, t de hoogte het best doo

de geheclc bovenste middellijn de  schaft bepaald. 

t welstandige n kan men bij de kolommen 

van het , k als men 

den k dien zij , met dien van de e 

zuilen van dit g gebouw , die of 

deze hoogte n of ze niet . e 

e van het kapiteel beslaat uit die de  beide -

len en hunne ; als iede gedeelle een 

halve bovenmiddellijn heeft, zoo als bij het

zal de welstandige e t zijn. j meest 

alle kapiteelen vindt men dat de oogen of middel-

punten de n cene bovenmiddellijn van elkande

d zijn. e n behoeven met 

geene te naauw gezet le meetkunstige juistheid toegepast 

te ; zij laten aan het genie van den t 

eene kleine e van speling , n de -

sche s ook k hebben gemaakt. 

35. e schaft van de e kolom heeft geene 

geledingen aan bet ; zij schijnt g 

uit den d t le komen, en t even als de 

gehcele tempel op het algemeen sous-basement; zij 

heeft wel  ccn hoogst eenvoudig aanzien, maa

voldoet  niet aan de mee e -

tonische n van cene minde e . 

Al s dc kolom, ten gevolge van eene e ontwik-

keling, als een op zich zelf staand deel wi l -

nen, moet zij aan het d zich niet plotseling 

zonde eenigen g , maa eene -

tige en genoegzame sluiting bezitten. t , 

dat met den d van den n stijl niet wel te 

n was, omdat n geen deel een afzon-

k geheel uitmaakt, kon bij de mee e jo-

nische e niet gemist . t basement was 

eene e tegenstelling van het k in de e 

zich uitzettende kapiteel,  de mee e 

en minde e kolom een vasten stand moest 

bekomen. e g van de schaft tol deze basis 

d doo  een s ; p volgt bel 

zoogenoemde e cn , in g 

met het kapiteel, een e convexe band (tore) van 

bet e , meest een d dat op 

e wijzen d , of met e ban-

den omgeven is. Uit deze twee deelen kan de basis 

niet blijven beslaan, als men n de boogie 

van de e halve middellijn wilde geven; het-

geen noodig was om de tegenstelling met het kapi-

teel te doen plaats ; een tweede tore was -

toe ongenoegzaam, want twee hooge en lompe gele-

dingen zouden een hoogst onaangenamen k ge-

geven hebben; om eene e afwisseling en mee leven 

en beweging le , moesten zij als het e 

d n doo  een d hol,

eene bevallige op elkande volgende tegenstelling van 

convexe en concave n ontstaat, die het

van de jonische basis uitmaakt. e geledingen zijn 

hie  het symbool van de e banden die de 

kolom van n bijeenhouden en , cn 

doo  de g eene mee of min e uitzetting 

aannemen, als n zij van eene e bouw-

stof samengesteld. 

j de le Samos gevonden basementen, -

lij k van den n tempel van JCNO, een de  oudste 

jonische gedenkstukken, is de e band die 

bovenmatig hoog is, even als de tore met kleine band-

jes of n omwonden, hetgeen een onbevalligen 

k maakt. Veel  en welslandige zijn die 

van den tempel van O S te  en van 

den tempel te . j schijnt als 

beginsel aangenomen te zijn dat de e band 

in het midden wede naa buiten t t en 

 twee hollen ontslaan, hetgeen mee -

denheid en welstand in de geledingen te weeg . 

e lore bij het basement van den l 

is te , en t den k van de ove-

e geledingen. , minde zamengesteld en 

 zijn de zoogenoemde attische basementen , 

n die aan het  een schoon d 

. c g de  geledingen heeft hie

niet eene hoogst aangename d plaats, 

n de bovenste tore met de smalle bandjes 

d is. Late  heeft men van n nog ccn 

plint bij het basement gevoegd,  de zamen-

. . 

hang de  kolom met hel stylobaat geheel opgeheven is. 

Wat de g van de basis de  kolommen aan-

gaat, zoo komt het, volgens ons gevoelen, hie  mee op 

een kunstmatig geziglspuut dan wel opeen mechanisch 

 aan, om cene wezenlijke en navolgens-

e e te houden, dat de hoogte n 

aan de halve e middellijn de  kolom gelijk is. 

Evenzoo staan bij alle schoone e basementen 

de e geledingen m in eene eenvou-

dige g lol . e eigenlijk jonische basis 

beslaat uit twee gelijke hoofddoelen , die van de tore 

en het holle , en de attische uit : namelijk de 

bovenste lore, bel bol en de e lore, j 

nog bij e geleding van boven een e of bandje 

komt. e e en e kolommen hebben 

deze gelijke g niet eene naa boven toene-

mende g , zoodat de e 

tore buiten de bovenste niet alleen , maa

die alsmede hel hol in boogie . e basemen-

ten n allen van een plint , en dit -

ste li d kwam k in boogie boven de e gele-

dingen uit, zoo als bij de jonische basementen van den 

g van S te e basementen de

jonische kolommen en de  enkele e van het 

inwendige des tempels te  zijn zee -

k en hebben wel eenige t met sommige 

geledingen aan de kolommen van het paleis van 

5G. n de e en jonische n hebben wij 

gezien, hoe het algemeene vegetabilischc  de

kolommen, n mei de kunstmatige middelen 

naa de motieven uit de e natuu ontleend, 

aangewend n om aan de n van een 

schoonen m te voldoen. e kolom behield -

lusschen altijd de i lek e gedaante en bleef, 

met g tot , altijd binnen de 

n eene algemeene symbolische aanduiding. Zoo 

als bij de e beeldende kunsten in den g 

 ontwikkeling een n naa d en 

t boven een eenvoudigen t e 

, en d de zin voo  de bevalligheid 

de n de d boven bel hooge doel -

,  men in den hoogsten bloei de  kunst 

het schoone met bet e zocht te -

ken, zoo was het ook in de bouwkunst bet geval dat 

daa ook onmiddellijk na dit hoogste standpunt, het 

n naa eene e fijnheid en aanlokkelijk-

heid, zelfs tot nadeel van het e en kuische 

9 
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 de e  spoedig onlslond. 

e e e is het l van dat tijd-

vak, en zij sluit zich naauw bij den joniseben bouwstijl 

aan, welks basementen, schaft niet den s en de 

l zij blijf t behouden, zoowel wat den m 

als de n ; evenwel zoekt zij bij 

het kapiteel de schoonheid van de e van bet 

joniscbe op alle zijden van het e toe te passen en 

het aangename de " in plaats van toespe-

ling op de e ontwikkeling, doo  eene onmid-

dellijke navolging van gebeeldhouwde n te be-

, en  te . n bet joniscbe 

hoekkapiteel was, zoo als s n te t is 

, ook s de wijze aangegeven hoe men 

bet e doel, hoewel ten koste van de eenvoudig-

heid, n kan en dc algemeene toepassing n 

op alle kolommen was doo  de oude s 

zeke niet uit onkunde of k aan vinding ove  het 

hoofd gezien, maa wel om e gezochte kunst-

matigheid e gelaten. Even zoo weinig kon 

bet eene nieuwe ontdekking genoemd , dal 

men doo  eene onmiddellijke navolging de -

lijk e gewassen die schoone lijnen en zachte -

gen kon doen ontslaan, die de zuive e 

ende algemeene motieven slechts bij eene zee geluk-

kige behandeling aanboden. Zonde twijfel kende men 

de e d de n in den 

bloeitijd tie  kunst, maa men geloofde niet die -

s in de g de  geledingen te mogen 

toepassen. e e n aan den hals 

de  joniscbe kolommen van bet , n 

T den g of het begin van de -

g van hel h kapiteel vinden w i l , ko-

men hie  niel in , omdat zij niet uit de na-

tuu  genomen zijn, maa uit geheel ideale zoogenoemde 

palmetten beslaan, die met de daa tusschen gevoegde 

n mee h zijn behandeld. Wij zien 

in de g van hel h kapiteel eene poging, 

om de bouwkunst nog nade met de beeldhouwkunst 

in d le ; dil geschiedde in eenen lij d 

n de lijue kunstsmaak e de e 

n te ;  zich cene weg-

slepende bevalligheid aan eenen m , die 

onze g bij de schoonste gedenkstukken van 

de e e opwekl, cn «lie nog voo  som-

mige gebouwen eene e navolging . 

Late  is die bevalligheid : de m heeft 

voo t en g plaals geuiaakl. Van dc 

eigenlijke e monumenten in dezen slijl is ons 

n weinig ; de e 

kolom met ccn naa den n slij l zwemend 

kapiteel in den n tempel le  gevonden, 

is n het oudste gedenkstuk, en l wij dc 

e n van S en SCOPAS slechts 

naa algemeene opgaven kennen, moeten wij onze be-

g en g k op de -

blijfselen van de e kolommen van den tempel 

van O s te : om a 

aan de zuilen van het h monument van -

TES (de zoogenoemde n van ) s 

afdwalingen eene onvolkoinenc g aan te 

wijzen. e kapiteelen aan het monument van -

S (de n de  winden) eu het kapiteel dat 

onde dc puinhoopen van den tempel van O -

S te  gevonden is, zijn afwijkingen n 

slechts de zweem van hel e is -

ven. c kelk is hie  alleen met n en palmet-

ten , zonde dat e  de kleine n of vo-

luten aan . 

57. t k dat het h kapiteel op-

lost en n zijne e d beslaat, 

is dat hel, als g en als noodzakelijke tegen-

stelling van het basement en de g de  schaft, 

den g van «len opstijgenden m in den lig-

zoowel als uit den n in den , gendeu. 

doo  eene e g langzaam en -

wijs doel plaats hebben. d eene -

kelijke hoogte , en dit wel nog mee door  de 

middelen die uien lot de g van het hoofddoel 

aanwendde. Om de n vau het jonisch kapiteel, 

n men een gelukkig motief voo  een aangena-

men g gezien had, aan alle vie  zijden tc 

kunnen , scheen het n van «le vie

boeken de  bedekking ongepast, l de -

e ombuiging  plantenslelcn, die men in de 

natuu dikwijl s , eene e aanleiding -

toe aanbood. e stengels behoefden, om natuurlij k 

cn iu behooilijkc e te kunnen , bla-

n t zij opstijgen en wel in e 

n boven , hetgeen niel dan bij eene aan-

e hoogte kon plaats hebben. t aanleunen 

en ombuigen de n en slengels e , 

om d le kunnen ontslaan, eene duidelijke 

gedaante  hoofdmassa m zij zich kunnen win-

den cn  hunne kromming kan n be-

paald.  scheen ecu klokvonnijje n zoo als 
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die van eene vaas, f of , het meest geëigend 

te zijn. e schaft kon deze gedaante op eene -

lijk e wijs niet aannemen, maa moest boven de -

gaal eindigen, en het kapiteel moest uit dil bijzonde

toevoegsel beslaan. t is k de eigenlijke 

beleekenis van het bekende l van den -

g van het e kapiteel, dat bet eene 

navolging zou zijn van eenen f m welken 

toevallig n en stengels d wa-

, en die doo S bet t iu de -

tektuu d aangewend, , , 1). Wij moe-

ten ons wel een g ligchaam boven de schaft 

denken, omdat wij s bet n de  blade-

n boven de l niet zouden kunnen , 

daa zij op deze plaats als uit eene voeg -

men cn hel kapiteel ; en ook n is dit 

l zee geestig, dat het aan de uitvinding des 

s de g van cene dikwijl s -

komende g lol aanleiding geeft. Een t 

l t  tusschen dit kapiteel en het 

e en joniscbe . e e hebben alle 

hoofdmotieven met elkande gemeen en n hel 

e  niet; omdat de schaft tot on-

de  dc abake t en het f p ; 

 hunne bestemming tot het n van hel 

epistyle en het dak duidelijk uitkomt. e e 

kolom schijnt n in n zin baa kapi-

teel le , l dil doo  zijne e ge-

daante geenszins de bestemming lot de g 

van eenen last aankondigt. e e e be-

, zoo als wij t hebben, lot een tijdvak 

de  kunst n de n de  techniek e 

middelen , en onde eene geheid e 

g willen bedekken, iu plaals van die, zoo als 

, niet eene e openheid le n 

en met eene e naïveteit voo  het oog bloot te 

leggen. n kan in deze e het gevaa van eene 

fantastische g en bet afnemen van het echt 

e  niet . t in het 

oog loopend k t echle  de -

sche d cn doo  de zachte geleidelijkheid 

de n s . 

58. Al s wij volgens deze n bet didy-

ineïsche kapiteel beschouwen, zoo t uil de voeg 

boven e l eene e j van acanthus-bla-

n tc , wie  bovenste spitsen zich zacht 

ombuigen en m de n eene t van achthoek 

; achte dezen t zich een tweede j van 

e , wie g ook uit «le voeg 

, die zich  met mee g 

n en zoodanig dat op eene e hoogte, met 

eene aangename afwisseling, vie n in het mid-

den eu vie  aan «le hoeken zich ; wede ach-

te  deze t zich van n op, «le e j 

de  stengels, die tegen de e hoeken van 

; de abake, die als bedekking dient, aanstoolcn en vol-

gens de aldaa zich bevindende g van dc 

, zich in zee e n , 

zoodat zij niet de e j de n in -

king komen. c e die in het midden , 

t doo  twee , ach  «le n uitko-

mende en zich ombuigende stengels, en  doo

zich n e bloem- of , 

gewoonlijk palmet genoemd, opgevuld.  deze 

schikking n de n geleidelijk , 

zoodat de e m van de n ongevoelig in den 

n van de abake . e golvende bewe-

gingen van bel , de opvolgingen van - en 

, de naa alle zijden zich uitstekende 

afwisseling van lijnen en , de kunst -

mede de n zich opvolgend n en -

doo  het n de  voluten op de hoeken 

n en die , l zij tevens 

tie gedaante van «le e n blijven aan-

geven, d met de d van «le abake, 

die de e met dc e gedaante t en aan 

bet bovenste gedeelte doo  een n echi-

nus d is; eindelijk dc bevallige liglheid de  ve-

,  zij de natuu -

loniseh navolgen en de schoone ontwikkeling hunne

g op eene e wijs , 

maken hel e kapiteel tot een de  schoonste 

n e . e m 

dien wij , is hoofdzakelijk die, welke lale

in Griekenland en iu bel e tijdvak bij de 

e e ten g , en met mee

of minde wijziging lol bel geheele l de  klassieke 

bouw kunst d aangewend. 

l kapiteel van bet h monument van 

S le Athene t eene e -

zaamheid, omdat n een geheel d en ei-

g idee gevolgd is. l hoofddoel schijnt hie

geweest le zijn om nevens bet maken van aangename 

, «lie de schoone n van de g 

de e e aanbieden, het aanwenden vau 

eene e n boven de schaft te , 
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maa integendeel die lot de abake le doen . 

e e kolom, die op een atliscb basement steunt, 

is boven aan de schaft, in plaats van niet een -

lus en l n te zijn, met e 

n , wie  stengel uit den d de  kanalen -

kom!, . t t opgaande gedeelte dat de 

n des kapileels uitmaakt, is geheel met g 

en kunstmatig e n ; -

t beslaande uit eene j van zestien zacht -

lende n op die de  schaft gelijkende; t 

n acht , mee idealisch e 

acanthus , die n cn de tweede 

geleding van het kapiteel uitmaken; zij zijn op eene 

eenigzins e wijs doo  bloemachtige n met 

elkande . n de e geleding komen in ' 

de n de n kelken te -

schijn, die zich twee aan twee uaa de vie  hoeken 

des kapileels wenden en tot s van de uit haa

e stengels dienen, die, op den d 

de  kelken e en legen de abake aangeleund , 

zich g . n het midden, waa

men de schaft als n ziet , komen twee :. 

e stengels te , die met hunne e 

spitsen in het m te zamen komen, kleine bloe-

men en n uit zich ontwikkelen eu eene palmet-

c bloem, die lot boven aan de abake , on-

. e m van dil kapiteel, dal men bij 

de g van de e e nice

voo  oogen gehad heeft, dan de e s 

van den didymeïschen tempel, heeft in sommige op-

zigten veel boven dit laatste . e vie  en twintig 

, die boven aan de schaft een t van -

lus , gaan geleidelijk in zestien, en dan in acht, 

en van deze s in vie  paa stengels , 

die de n onde de abake ; de stevige 

kelken bieden een bete steunpunt dau de e 

n  aan. n zijn de motieven 

veel minde k a an t en behandeld; het 

t tusschen hel e en bovenste gedeelte ; 

de  schaft is niet genoegzaam ; het k 

aan de ombuiging van de n onde de abake is 

zee sluitend voo  den geleidelijken , omdat 

 de g van de kelken en stengels on- | 

d blijft ; ook zijn de n vastte- j 

gen de n bevestigd en n zich niet opvolgend 

, zoo als bij de e n kon plaats 

hebben , die zee geschikt aan de kelken, stengels en -

len eene e en e g 

geeft. e n die als bloemen beschouwd, gcenc 

gepaste plaats vinden, cn slechts als nagelkoppen lei-

bevestiging de n dienen, zijn een zee d 

middel voo  deze vasthechting. Voo  het e heeft 

deze wijziging op de e n de e 

kapiteelen, zoowel in de g de  bovenste zij-

n in kelken als in den n g 

de  abake, een n invloed gehad. t is 

s t dat het h kapiteel 

eene e hoogte dan die van de twee e -

den n te: de ontwikkeling de u en sten-

gels  die noodzakelijk. Een gevolg n 

was, dat de bovenste halve middellijn de  schaft -

toe, zoo als bij de jonische, niet e was. 

Eene , welstandige eu eenvoudige g 

moest op eene e wijs gevonden . j het 

didymeïsche kapiteel komt de boogie van de n 

tusschen bet l en de abake met de bovenste 

middellijn ; bij het h monument van 

S is het e eind van hel kapiteel niet 

p bepaald; echte schijnt in bet algemeen zich 

de bovenste middellijn hie  twee malen te , 

eens van het begin van den n g lot aan de 

spitsen de  tweede , en dan wede n 

lol aan den bovensten d van de abake. e bovenste 

e de  abake komt g met de geheele 

hoogte van het kapiteel . Ook in dc; -

deden laat zich menige g tusschen de 

hoogte-malen g eu met de e ontdekken, 

hetgeen uit de e beschouwing de  afbeel-

dingen blijkt . 

39. Wi j hebben tol e de ontwikkeling ge-

volgd, die de e steunsels of de kolommen 

bij de n genomen hebben; e  zijn echte nog 

e steunsels die het einde de  wanden n 

en , namelijk de anten of de , die 

een , in plaats van een n m 

hebben. j de meeste tempels was de cella m 

doo  een met kolommen d en gesteund e 

; de - en e de  cella hadden op de 

hoeken tot g en d deze anten noodig, 

even als bij de e tempels waa de zijmuu  de

cella gelijk met het k , in plaats 

van hoekkolommen, anten moesten , -

doo  deze gebouwen ook tempels in autis genoemd 

. Niet alleen op de hoeken maa langs do 

n konden zij als s n aangewend, 

om de n loopeude f en t le 

. e e n moesten in 

vele opzigten, wal de geledingen aangaat, met de ko-

lommen , maa ook e -

len. e invloed de g van de kolommen op 

de anten is t , dat de be-

kleedingen de  laat sten zich naa de e -

den , en men  de , jonische en 

e s van elkande n kan. 

Ook hangt de e de  anten, of zij ach  dan wel 

nevens de kolommen geplaatst zijn, n af; inde 

beste gedenkstukken hebben de n de e 

middellijn lol , de s zijn n 

iels . Eene e t heeft plaats 

in de kapiteelen, zoodat in de jonische en e 

, de kolommen en anten met mee of minde wij -

ziging op eene gelijke wijze bekleed zijn ; alleen het-

geen daa d is, t hie , l in den 

n bouwstijl, waa de buiten-kapi-

teelen, de , n en s van die 

de  kolommen ; hetgeen echte bij de 

echt e gedenkstukken geen plaats heeft. j 

de kapiteelen van de e anten zijn geheel -

schillende en e motieven ten g ge-

nomen. l e l tusschen de kolom en 

de ante is k in de schaft : de -

dunning en de kanalen vallen hij de laatste weg; wat men 

van g bij sommige- gedenkstukken t 

is zee onbeduidend, zij is ook t onnoodig. 

 behoell het anlenkapileel geen zoo -

kelijkcn g als dat de  kolom te hebben. 

e abake is dus hie , de echinus is doo  een 

eenvoudigen tore , die van n doo

eene kyina op eene doelmatige wijzeis uitgehold, om 

het langs loopen van het  te , 

en die van n gezien een aangenamen g 

van de opstijgende g tot de liggende uitmaakt; 

dan volgen gewoonlijk een of mee . e 

geledingen n dikwijl s met n , 

om hel e van den m te . 

t is niet op eene e wijs dat deze omklee-

dingen de  anten ontslaan zijn, l wannee men 

die bij de e en schoonste gedenkstukken, zoo 

als bij den tempel van , het n en de 

n met d beschouwt en zoekt 

te . t hoofddenkbeeld de  anteiikapilee-

len is, even als dat de  kolommen, om doo  banden 

het g Steunsel bijeen le bonden en le -

, l vinden wij eene g boven

" aan hel naakt, hetgeen doo  een mee d 

plint bedekt is,  de s of e banden, 

die bij eene e g met n zijn -

, p de e volgt, die van n uitge-

hold, van binnen zoo wel als van builen tol een ge-

schikt d dient. e geleding is -

schen bij de e gedenkstukken, zoo als bij de 

anten aan den tempel van A te  en an-

, zelfs aan dien van , om de n -

schende eenvoudigheid, bijna t gelalen. j tie -

pyleen vun Athene, aan hel gedenkteeken van -

, aan den tempel van A A te

en aan een anlenkapileel van den tempel van S 

te  enz., beeft dit mee bewegelijkheid, en 

is van buiten bolle  en van binnen mee uitgehold. 

Geheel g en n afwijkend is het anten-

kapiteel te ; waa de banden geheel 

n en de e geledingen eenvoudig en meet-

kunstig aangeduid zijn,  eene onvoltooidheid 

ontstaat, die aan meer  gedeelten van de aldaa staande 

tempels n , die van een tijdvak zijn 

n men de e e cn bevallige g 

de n van de e e nog niet gevon-

den had. Een e d , hoe-

wel minde in het oog loopend, t zich hij een 

anten-kapiteel van den tempel van S te

waa de geledingen ook eene stijve meetkunstige ge-

daante ; luie n algemeen  be-

vallige n in de plaats gesteld. Slechts wei-

nige oude gedenkstukken bestaan, waa de uitholling 

van de lore niet mee of minde k n 

. t t eene e g dut 

men bij vele e anten van den cimonischen tijd 

en , den invloed kan , dien de jonische 

e p uitoefende. t t men e  den 

volledigen echinus van het jonisch kapiteel met zijne 

e g bij sommige anten, zoo uls bij 

bel n en bij den tempel van S te

nus, aan. Nog  was deze invloed bij de 

basementen. e geledingen n bij de jonische 

kolommen het t aangewend. n vindt dien ook 

s bij de volkomen e anten van den 

tempel van , bij die van de n en den 

tempel van A te  , en bij die van den nice  ge-

melden tempel van e basementen zijn 

hie  bijna geheel niet de jonische . 

e e anten basis beslaat uil een mee of min 

zuniengesleldcn , die in een of meer -



kante of e banden eindigt en op een weinig -

uitstekend plint . t is eene e stelling 

van den m des antenkapiteels. Late n deze 

basementen, even als de kapiteelen, k , 

liet antenbascment van den tempel van S is een-

voudig, die van den n tempel en van de -

pyleen van die van A le  zijn van een 

 en bewegelijke!' . 

40. j dc g van het jonische antenkapi-

teel en de basis laten zich de e motieven, 

die wij bij de e p) s t hebben, 

weinig ontdekken, en zij n n slechts 

twee of mee e banden en een -

d d boven en beneden met een f 

omsloten, üe  zijn eene navolging van die 

de  kolomkapiteelen, zoo als bij de anten van het 

m en m le Athene.  deze 

g doo e d iu hel oog valt, zoo 

voldoet zij echte weinig aan de e eischen eene

e ontwikkeling; het geheele l -

t zich in cene weeke lij n zonde bepaalde bewe-

ging en levendigheid. e geheele opvulling van den 

hoek, die doo  hel n van den abake ont-

slaat , doo  opeengehoopte, zonde e bestemming 

e cn eentoonig e banden van eene 

weinig spiekende , loont eene e onbe-

stemdheid en . e van boven afvallende cn 

vast aangelegde n hebben geenszins den -

deeligen m de  van onde opwassende en zich wede

ombuigende , die men aan de e anten 

. Omdat bij de anten geen g van den 

n lol den n m behoefde plaals le 

hebben en het dekstuk weinig uitstak, zocht men 

de geleding doo  boven elkande geplaatste banden 

te . n kan intusschen n dat 

men bij het aanwenden de n en n 

aan het bovenste k des n s kan 

gedacht hebben: e geeft het e anlen-

kapileel van den jonischen tempel aan den llissus en 

dc m van dal aan het m aanleiding. 

n zou dit motief nog bij e gebouwen 

in dien slij l kenbaa zijn, zoo zij doo  de s 

met genoegzame d n . 

Nog minde d dan bij hel kapiteel laat 

zich bij de basis van de jonische ante . e 

m van hel zoogenoemde allisebe basement is, zon-

de  eenige e wijziging de  motieven, op de jo-

nische ante toegepast: de e toren moesten hie

echte minde voegzaam n cn voo e 

e banden plaals maken, zoo als aan den tempel bij 

den llissus, of men legde e n met 

daa tusschen e hollen in een d -

uitkomend l boven , zoo als aan het -

thcum en aan hel e van het heiligdom van A 

S op den s te Athene. Onde aan den 

voet is altijd een t plint , dat ge-

woonlijk van boven, om zich aan de e deelen 
1 van de basis geleidelijk aan le sluiten, in den m van 

eene kyma uilgehold is. n de n komt bij 

de basementen, even als bij de kapiteelen de  anten, 

eene e e dan bij die de  kolommen 

. e zelfstandige g tusschen hoogte en 

e kon ove  het algemeen niet in het oog gehou-

den , omdat de e s en zelfs 

de e zijden van dezelfde anle zelden 

eene gelijke e hebben, en ook uit e 

standpunten gezien, zich niet gelijk . Aan 

hel gedenkteeken van , waa de anten in geen 

d met de kolommen staan, heeft men volgens 

den algemeenen l de helft de e van 

i| dc e ante tol maatstaf van de hoogte des ka-

piteels genomen. j de n de n 

tot elkande kan men bij de jonische antenkapiteelen 

, dal het plint met het e deel dat bie

den echinus , gelijk is aan dal hetwelk de 

e banden en n uitmaken, zoodat dc 

geheele hoogle des kapileels in twee gelijke deelen 

gescheiden is. 

Van de echt e antenkapiteelen en 

basementen kan men weinig zeggen, omdat e  slechts 

ééne ante aan den ingang van het binnenste hof van den 

n tempel van  is . e heeft 

weinig g l met de jonische, en de 

geledingen komen e meestal . e aan 

e monumenten zoowel in Griekenland als bij de 

n , zijn uit eenen tijd n men 

al de geledingen en n de  kolommen zon-

de  eenige e d geheel 

op de anten en s , zoodat zij niet 

s dan platte of e zuilen . e 

n de  jonische, e voluten en de acanthus-bla-

n de e kapiteelen zijn w -

gegeven, zonde op hel slootende tc letten dat dik-

wijl s t ; omdat hetgeen somtijds hoogst 

i bevallig in den n m is, geheel d 

t als men het op een n wil toepassen. 

l is tevens k dat in den bloeitijd de

e bouwkunst n aan de anten-

kapiteelen de e monumenten, zoo als aan het 

n cn den tempel van S te

n en de echinus de  kolomkapilcelen -

d is; dil maakt het gevoelen van

in zijne Tektonik der Hellenen zee , dat 

de abake en de echinus van het h kapiteel po-

m met s en n zijn -

d geweest, n de n nog hie  en daa

zigtbaa zouden zijn. e g van den 

n echinus is, volgens hem, de g van de 

oven op dien van de e kolom geweest. 

41. e e gedeelten des gebouws, zoo als bet 

, bet , de , het n en het 

dak, vallen mee onde het e dan onde

het aeslhelische de  bouwkunst, liet is bekend dal bet 

e epistyle zich g van het jonische en 

e , niet alleen doo  de e 

e en e , maa -

namelijk doo  het zigtbaa zijn de  balkhoofden, die 

op het f n en doo  hunne e 

insnijding n genoemd . j de oudsle 

e tempels was de e de n 

open en d zij t late  gevuld doo  de métopen. 

e eenvoudig dc e en de geledingen van 

hel e epistyle ook , lieten zij de schoonste 

n toe, zoo als de s van de tempels van 

 van , van  en l van bet 

, in dc metopen, bet s van de cella en 

de beelden van het n bewijzen: eene -

g , die zoo zee met de e eenvoudigheid 

van den n slijl , en minde aan 

de d van den jonischen cn n 

voegt, waa mee vegelabilische n en -

besken g zijn. Wal den m de n 

aanbelangt, zoo zijn de insnijdingen bij de e 

gedenkstukken bijna op dezelfde wijze als de kana-

len de  kolomschaflen ; bij e tempels, 

zoo als te Sclinuntc op Sicilië en te  is die m 

nog niet ontwikkeld en biedt hij e wijzigingen 

aan. j de n ging die, evenals zoovele ande-

, in een g meelkunsligen , die alle beval-

ligheid wegneemt. Zoo zijn ook de s onde

aan de n en hangplaten van de t van 

een n of n iu een n of koni- ! 

schen m , die geheel met hunne symbolische 

beteekenis . e palmetten, de akroteriën en dc

leeuwen- en e n op de spits, de boe-

ken van het n en langs de zijdelingsche -

lijst geplaatst, deden eene aangename ; 

l de laatsten tevens dienden tot afleiding van hel 

, hadden ook de n hunne -

tieve bedoeling tot g de  hoeken. E  zijn 

weinige n uit de e oudheid -

bleven; die van den -tempel zijn zittende -

oenen. Aan de e t komen ook bij de 

monumenten kleine afwijkingen ; aan den tempel 

van  zijn de bovenste geledingen n met 

gebeeldhouwde n , en men -

stelt, zoo als  (Tekt. der Heil.), dat de -

sche tempels m met n en pal-

metten op de meeste geledingen n ; 

l wij gezien hebben dat de anlen-kapitcelen veel-

tijds eene gebeeldhouwde g hadden, hetgeen 

des te mee k doet n dal de zoo 

zee uitkomende geledingen van hel epistyle en de 

echinus van het kapileel geheel glad zouden gebleven 

zijn. Aan bet epistyle van den n genoemden 

tempel te  ziet men levens den g van 

den oud n tot den attischen slijl van N 

en , n de e e n 

hoogslen p van volkomenheid . 

42. e , eenvoud en stevigheid die 

wij in de g en zamenstelling van de hoofddoe-

len van het h epistyle , t zich 

ook wede in hunne e . e hoogte 

de e deelen was niet slechts lof het nood-

wendige voo  do e , en zooveel als mo-

gelijk dooi' de techniek lot eene e ligtheid ge-

, maa behield met t hel stevige antieke 

. t d op eene eenvoudige en -

stemmende wijs , n de n van 

de e deelen van het epistyle met de bovenste 

middellijn van tie kolom in bet naauwste d 

staan, hetgeen ook bij de jonische e het geval is. 

t f niet de balkhoofden komen niet die 

middellijn , even als zij g in boogie 

gelijk zijn; de m de  metopen is , l 

het geheel de n een n -

hoek uitmaakt wie  hoogle het dubbel van zijne 

e is, zoo als bij den leinpel van S en de 

n U'. Athene. Zoo stemt ook de hoogle de -

nis in hel diagonaal ) gezien, zoo als zulks hel 

incest plaals heel!, met de e van de n 

. Wat de boogie van het gevelfronton be-
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, hie  kan uithoofde van «le e -

ten tie  tempels geene vaste g aangegeven 

. Ove  het algemeen is de helling g en 

k laag, niet alleen om aan de daktegels een ze-

 steun te geven, maa ook omdat, volgens het 

l l de e , 

bel dak geene e schuinte moest hebben dan 

voo  bet uitkomen van het middelpunt des gebouws 

en het afloopen van hel wate noodzakelijk was. 

Volgens de schoonste gedenkstukken kan men 

echte aannemen dat de hoogte des s voo  het 

gezigt het aangenaamst is, als zij met die van het 

epistyle , zoo als met de meeste zes-

zuilige tempels het geval is; maa omdat deze hoogte 

bij de e de  acblzuilige le g zoude zijn, 

komt dit nagenoeg, zoo als bij hel , met de 

hoogte van hel bovenslel en die van het kapiteel le 

zamengenomen, . 

43. l d van hel jonische epistyle met 

hel e t zich gedeeltelijk , dat hel 

op eene e wijs is zamengesteld, en dat het ove-

s op eene e en e manie in -

stemming niet de n de  kolom d is. t -

f is ligle  en t de e zuilen , 

en is uit e voo  elkande e n 

zamengesteld, die de steenmassa aangenaam . 

e band die dil f , is met een -

staf en e , l het s 

ecnigzins , hetgeen van boven bij bet be-

gin de s nog een n echinus met eene 

j van digi bij elkande geplaatste blokjes (tandlijst) 

noodzakelijk maakt; deze blokjes n eene aange-

name tegenstelling niet de e g de  ove-

e geledingen. l , dat hie  doo  geene n 

n is, biedt een geschikt veld voo  eene e 

d van n aan. Waa dit bij de 

gedenkstukken glad , kan men aannemen dat 

de n of weggenomen zijn, of dat dit gedeelte 

des gebouws niet is t . t -

n van bet s de  cellamel  van , 

zoo als bij den tempel van S , van  en bij 

het , duidt den toen s beslaanden invloed 

van den jonischen op den n n stijl aan. 

lii j de zamenstelling de s en het dak zijn twee 

geheel niet elkande e n te -

scheiden; de mee eenvoudige bij de jonische gedenk-

stukken tc Athene, en de e die in Jonië zelf 

gevonden . e  komt ecnigzins met de do-
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e s . Geheel d met deze 

g van dak cn t bij de attische monu-

menten , zoo als de tempel aan den  en het

iheum, is die van de tempels die in n tijd in 

Jonië t zijn. e ojief (kyma) van de jonische 

s d k met gebeeldhouwde n -

, zoo als aan den tempel van A S le 

t dak niet de s sleekt hie  mee -

uit, hetgeen mee d in de geledingen 

doet ontslaan. e bestemming en dc m de -

tons, de n en n aan de s zijn 

bij de jonische e weinig d van die in 

de . Wi j kunnen eigenlijk in het algemeen 

slechts twee wezenlijk e e bouw-

stijlen aannemen, namelijk de stevige e en de 

e jonische; l de e niet dan eene 

e ontwikkeling van deze laatste is, k 

doo  de nog e e de  kolommen en in 

de e g van het kapiteel en de  gele-

dingen te weeg ; zoo is k dat het 

h epistyle bijna geheel met bet jonische zal 

n zijn. t eenige wezenlijk e 

epistyle dat ons is , is dal van hel -

gisch gedenkteeken van S le Athene, en dit 

is nog niet van den n stijl en kan ons this 

geen juist denkbeeld geven van hetgeen in den bloei 

de e d , te mee

daa de e m van bet gebouwtje eenige wijzi -

ging heeft noodzakelijk gemaakt. 

41. Ons doel is geweest, zoo als in de inleiding 

gezegd is, om t aan te tooncn dat dc -

d de  klassieke bouwkunst bij de n 

in de g van alle willekeu  l igt ; dal m 

alles wat tot de g de  schoonheid d aan-

t of k eene c aanleiding tot 

d had, of n een zoo e en on-

gedwongen schijn als mogelijk d gegeven; dal het-

geen ons in de edele en e n de -

lonische n ccn zoo aangenamen k 

, s op eenvoudige wellen e 

die de s bewust of onbewust volgden. 

e scheen ons dc e beschouwing en 

g de n van het schoonste tijd-

vak de e bouwkunst bet meest geschikt en 

voldoende loc; omdat bet n van den goeden 

smaak cn het l de  kunst k n 

heeft beslaan, dal men deze g de -

kelijke of e doelmatigheid met de schoonheid 
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uit het oog ; cn het gevoel om doo  de op-

volging van de eenvoudigste wetten van zamenstelling 

en , een bevalligen en schoonen k te 

, n was. t k naa de ge-

daante, die al de e deden de  kolommen en 

n in de e n de e kunst-

geschiedenis en bij de n n hebben, en 

de aanwijzing van den invloed, dien dan eens eene kwa-

lij k n navolging, dan wede een n naa eene 

e , cn eindelijk, de aanwending van een 

enkel mechanische behandeling, met het opkomen van 

den l en het n van dien met de 

e n de e e -

tuu  op de houding cn het  van de n 

van n tijd gehad hebben; dit k scheen ons 

toe eene e behandeling te . e 

n zijn even gewiglig voo  de kunstgeschie-

denis in bet algemeen, als dienstig tot de k de

e , die meestal e n uit 

dit e k genomen heeft, en t in onzen 

tij d op het echt klassieke de e bouwkunst is op-

m gemaakt, doch nog niet diep genoeg in de 

kennis  eenvoudige wetten van schoonheid en even-

maat, en  smaakvolle, maa tevens ongezochte na-

e , is . e edele -

n de  kunst maken dikwijl s dien k niet 

op het minde fijn beschaafd gemoed, als de e 

en opgesmukte; omdat de smaak ove  het algemeen niet 

d is. t is dus de hoogste g van de ge-

schiedenis de  kunst, dien smaak te n tot hel 

genieten van het e schoon geschikt te maken. 

45. n zie j de afbeeldingen in i. . S 

Bcitriige zur Aesthctik der Haukunst, 1834, die wij 

hoofdzakelijk gevolgd hebben, en de platen bij de twee 

deelen van S Tcktonik der Hellenen, 1844 

en 1852, doch uithoofde van de e bekend-

heid kunnen e ook de Architektonische Ordnungen 

van i. . , 1845, zee goed dienen. Wi j laten 

t de lijst de  afbeeldingen de  klassieke e 

gedenkteekenen volgen, die hie  te pas komen. Zij 

munten doo d en eene e uit-

g ui t, en geven een waa denkbeeld van de 

n zelfs de  kleinste ; maa e

t aan dat zij de juiste e de -

kelijke monumenten doo  eene schaal opgeven '). 

') e aanmerking is niet juist, daar  overal de onderste 

middellij n der  kolom =: i modul, in engelsche of fransche voet-
n. ix. 
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E . 

1. l van den tempel van A te Corinthe. 

2. e e tempel van NEPTUNUS te
3. e tempel van S te
4. Twee kapiteelen, k van n 

, te  gevonden. 
5. e tempel van A op het eiland
6. e tempel van S le Athene. 

7. t n te Athene. 
8. e tempel van S te
9. e tempel van O S te  in Arcadië. 

10. e n te
11. e tempel van A te
12. e tempel van  te
13. n van den tempel van , cn het 

s van , koning van
op het eiland Delos. 

14. t s van AUGUSTUS te Athene. 

15. t h monument van S en 
S te Athene. 

E . 

1G. e tempel aan den s tc Athene. 

17. e tempel van A , te Athene (het 

. 

18. t inwendige van den tempel te

19. e n te

20. t vestibuul te
21. e tempel van A S te
22. e n te
23. e tempel van O S te . 

24. Anten-kapiteelen van den tempel van O -

S te

E . 

25. l en basement van de e kolom 

in den tempel van

2G. l gevonden onde de puinboopen van den 
tempel van O S te

27.  ontwikkeld kapiteel in den/.clhlen tempel , 
dat als de li/pus van het e e ka-
piteel kan aangenomen . 

28. t h nioinument van S te Athene, 

n van . 

29. Anten-kapiteel bij het amphitheate le

gevonden. 

30. Anten-kapiteel in het vestibuul tc
31. g van het gedenkteeken van S te 

Athene, n de  winden). 

maat is opgegeven, waardoor  liet mogelijk is alle détails in hunne 

natuurlijk e grootte voor  te stellen. 
10 
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G J . 
T TWEE N , N°. 5 EN G. 

 door den heer . . . 

Onder  de menigvuldige afbeeldingen en -

vingen van e , zoowel van 

n als n l i jd , heeft het mij steeds -

d dat deze g niet gevonden , 

welke echte als een de  uitmuntendste n van 

e bouwkunst mag beschouwd . Slechts 

éénmaal voo  mee dan g n zag ik cene en-

gelsche plaat, de bouwkundige détails ; 

die plaat heb ik echle d nimme wede

kunnen . Nog eene e plaat, mede van 

engelschen , moet , meen ik , bestaan; 

doch deze stelt als landschap een gezigt voo  op het 

gedeelte de , in het dal van Alcantara, 

in de nabijheid van Lissabon; deze zelfde g 

t ook gevonden in het h , ten 

titel :  e monumentos de

hetwelk voo  eenige n le Lissabon het licht zag. 

e laatste plaat, de s e bouwkundige af-

beelding, welke ik echte eenmaal zag, mijne aantee-

keningen, schetsen en opmetingen, iu den tijd doo

mij gemaakt, zijn de hulpmiddelen geweest tot -

g de  hie  aangeboden teekeningen. 

g is  dit k de  bouwkunst, 

l mcl het oog op zijne e nuttigheid en -

e ; s eene e bevolking 

van eene de e sleden van t 

doo  deze leiding van uitmuntend goed wate -

zien;  moest dit d n van de 

e de  de Taag, en t -

t win tig n staat dil k  vast, j 

l niet n mag , dat  van 

lij d tot lij d steeds aan n g is, 

en dat dil k zonde eenige beschadiging de 

e g van den l 8 l e n Novembe 1755 

heeft d geboden, toen bijna geheel Lissabon 

in een puinhoop d , en duizenden van 

s j omkwamen. 

— 6 » 

t geheele k bestaat uil gehouwen steen 

en d in 1715 begonnen, onde de g van 

koning S V, en was den 6*™ Augustus van het 

jaa  1752 voleindigd; de bouwmeeste was de -

die E . 

e n t het wate naa de stad t 

geleid, ligt nabij de  dc Caranque, op 5'/i 

e mijlen afstand van Lissabon. e leiding 

heeft ove  de geheele lengte van 16,898 ned. ellen 

dezelfde hoogte en , dan onde den d 

loopende cn dan, in dc valleijcn, op bogen ; 

tusschen de beide n bevindt zich ove  de 

geheele lengte een t voetpad, zoowel bestemd 

om dc kanalen te , als lot het n van 

noodig bevonden ; boven dit voetpad zijn 

op e afstanden s geplaatst, n 

de openingen mei n k zijn ; deze 

dienen om licht en lucht aan het voelpad en de ka-

nalen le . Aan beide zijden van de wa-

g , waa zij boven den d n is, zijn 

e voetpaden met s , welke 

opdat gedeelte, hetwelk bie  afgebeeld is, eene schoone 

wandeling . t geheele k heeft '127 bo-

gen; de 55 op onze leekening zijn n dc -

. n het dal van Alcantara, op nagenoeg 

een uu  afstand van de stad gelegen, zijn zij de 

! boogsten in g lol den d  gelegen, 

zoodat de e boog nagenoeg 70 ellen boog is 

cn cene e heeft van 55.04 e l; de wijdte de

i e bogen zijn in dc opstand-teekeniug aangewe-

j zen. s t een de n bet wa-

te  naa dc boofdslad, naa een , van waa

het  naa de e fonteinen t 

geleid, om op deze wijze doo  de stad d te 

. Gewoonlijk slaat het geleid e wate

j in één de  kanalen te  hoogle van a 18 ned. duim, 

 hetwelk voo  de behoefte voldoende is bevonden. 

OVE E E N T E 

S TE , 

volgens JOSEP , opiigter  van het stedelijk ziekenhuis aldaar. 

T EENE , N". 7. 

 door . , te Amsterdam. 

Volgens het t van eene goede e 

gezondheids , mag een ziekenhuis, indien c

geene e n bestaan, die zoowel in het 

l de s als de  zieken zijn, niet 

binnen dc n eene stad slaan. Zulk eene -

ting mag echte ook niel zoo ve  van eene stad of 

eene e bewoonde plaats d zijn, dat het. 

 de  zieken, of de aanschaffing van de tot 

hunne g bcnoodigde behoeften, bemoeijelijkt 

. l moet men ook acht geven, dat de 

gemeenschap tusschen cene stad en een ziekenhuis 

doo  niets kan n , b. v. doo  hoog 

wate  of e . 

Een ziekenhuis moet geheel j staan en bij bui-

tengewone , b. v. van , van alle zijden 

genaakbaa zijn. Eene in- en j is in dit en 

e opzigten bijzonde noodig. t is ook tot 

t l van zulk een buis, dat zich in zijne 

nabijheid geene gebouwen bevinden, opdat de zieken 

niet t of in gevaa t , doo  ge-

s makende of lucht e . t -

n moet noch te boog noch te laag zijn; in het 

e geval is bet gesticht te veel aan n bloot-

gesteld , in het tweede is bet te vochtig en is de 

g slecht. e nabijheid van e 

s is gedeeltelijk wegens gevaa voo , 

en k ook wegens den e den win-

d p zwevenden nevel of damp, niet aan 

te . Ook moet geen s of geen stilstaand 

wale  in de nabijheid zijn, maa de d e 

vlak, g en m van eene e k plant-

soen omgeven. Een naa d e tuin, 

met boomen cn s beplant, met e 

wandellanen voo  genezenden in het e -

tijde, en tot ligte ligchaamsbewegingen , mag aan geen 

ziekenhuis . 

e plaats zelve moet aan de oost-, zuid- en west-

zijde geheel j zijn, d van , bosschen 

of iels ; maa aan dc e moet zij 

zoo veel mogelijk voo  koude en e winden besehui 

wezen. Ten opzigte de  ligging van een ziekenhuis, 

met g lot de stad, is het ' l t 

dat de stad len , n of ten ooslen 

ligt , omdat de meest e zuidc- en wes-

tenwinden hunne schadelijkheid ook  niel 

nog , doo  dc slechte uitdampingen de

slad naa hel ziekenhuis le . e bepalingen 

zijn echle zee afhankelijk van de e 

cn e gesteldheden eene plaals, l e

ten deze opzigte allij d de noodige bepalingen moeten 

gemaakt . 

Wannee men in dc keuze van den m voo

de gebouwen van een ziekenhuis j is, zal men de 

 geven aan een, in eene e afmeting, be-

staand gebouw, l men in geval vau nood slechts 

één of twee vleugels n mag, zoodat e  geen 

n ontstaat doo  bet gebouw ingesloten. n 

t  den stilstand de  lucht cn de voch-

tigheid in de hoeken de n en in die van hel 

dak. j e n van dien , waa

men aan het n eene beduidende e geven 

kan, zijn gesloten n niet schadelijk, gelijk 

e n ons . 

n het algemeen moet men p letten, dat e

goed , e cn gemakkelijke toegangen be-

slaan doo  het geheele gebouw, zonde echte aan de 

noodige afscheidingen k le zijn. e n 

moeten e licht, niet hoog en van leuningen 

, en in een g aantal aanwezig zijn. 

Ook moeten al de zalen voo  de zieken, zoowel als de 

e , en de noodige voo  het k 

dienstige , doo  lichte, e en gemakke-

lijk e gangen, die ook des nachts kunnen t -

den, met elkande gemeenschap hebben, zonde eenige 

s le . 

Zonde e n mag een ziekenhuis 

niet mee dan e n hebben, dc -

ping s (rez-de-chaussee) , 
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(lun  doo  do bcnoodigde hoogte de  zalen, het geheel 

s eene aanzienlijke hoogte . 

Waa  de g s niet geheel g 

of op geen d gebouwd is, mag zij niet tot 

woningen voo  de zieken, maa t zij lot de vele 

huishoudelijke behoeften t le . 

All e bevoegde geneeskundigen of , die 

in den laatsten tijd ove  dit p n 

hebben, zijn van gevoelen, dat kleine zalen, die van 

tien tot twaalf, hoogtens tot zestien zieken kunnen be-

vallen, e te n zijn, boven de e 

buitengewoon e zalen, voo  een veel  aan-

tal zieken bestemd, omdat het bewezen is, dat alle 

schadelijke ziekten zich in d van het aan-

tal zieken , en in dien maatstaf op 

de zieken . 

t g tot de plaatsing van de ziekenzaal 

is het het geschikst, e lengte in de g van 

de e van het ziekenhuis te plaatsen. 

Ofschoon het een l is, zoo m 

mogelijk met de e in een ziekenhuis te zijn, 

opdat e  niets zonde doel n ga, zoo nioet ech-

te  de voo  dc zieken benoodigde e niet te zee

t . e e tusschen het eene cn an-

e ziekbed mag alzoo niet minde zijn dan 1.90 

ned. ellen, en dc cene j n moet minstens 

4.50 of 5 ned. ellen van de e afslaan. 

Zij n e  niet mee dan twaalf bedden in eene zaal, 

dan is eene hoogte van 4.50 tot 5 ellen genoegzaam 

voo  de noodige g en begunstigt ook de 

. e n moeten zoo gesteld , 

dat zij noch tegen ccn kouden , noch aan 

een venste komen te staan; ook is het d ze 

te digt bij de kagchel of de deu te plaatsen. Even 

schadelijk is het, wannee ze op den togt of tegenove

te k daglicht geplaatst . 

e algemeene ziekenzalen n het best doo

een enkel g t m . e stook-

plaats moet aan twee n voldoen: ten e 

moet de g de  zalen goedkoop en tevens 

n zijn; e e moet m in even-

d niet de zalen wezen; ten tweede moet zij 

k in den winte  de ventilatie, dat is de 

g of bestendige , , en 

het vuu  van de kagchel niet dan met lucht uil de 

zalen gevoed . 

n n lij d was men van gevoelen, dat de 

g de  ziekenzalen niet s dan uit ccn 

massief slecngewclf kon bestaan. e buitengewone 

! , die men, volgens de e wijze, aan de 

| ziekenzalen geloofde te moeten geven, gaf e 

j aanleiding. , bij dc algemeen e 

n de  kleine zalen , n gewoonlijk ge-

j e n als  en goed-

, koope . 

n het maa eenigzins mogelijk is, moeten 

e  voo  de n de  ziekenzalen, kleine 

n zi jn,  in den w , de koude 

lucht, doo  het gestadig openen de  deu te  dienste 

de  zickenoppassing, niet dadelijk in de zaal komen 

kan. Tusschen de zalen moeten kabinetten zijn met 

eene , tot g van het , het 

beddegoed, het wate om le waschen; s ge-

legenheid tot g van een bad, voo  hen die 

d kunnen ; eindelijk lot g van 

eenige , om do zaal altijd in -

lijk e e en zindelijk le houden. Op deze wijze 

t ook de zickenoppassing k , 

omdat doo  deze n en kabinetten, ceno 

 gemakkelijk cene e uit eeno 

nabij gelegen zaal, wannee het noodig is, n 

kan. j de e wijze van n was men 

e k op bedacht, den eenen e van 

den n af te n in de algemeene zaal, opdat 

de een doo  den ande niet t zoude . 

n s , e n en 

; doch e e men het doel niet 

cn men d tevens dat dit nadcclig voo  de 

j gezondheid, niet k voo  de zindelijkheid 

en n zee kostbaa was. e beste wijze, 

om eenen e van den n of ten minste twee 

! aan twee van elkande tc scheiden, geschiedt doo  de 

g van ligtc gemetselde , die bij 

hunne d en het gemak, om wannee

het noodig is, ze schoon le maken en op nieuw te 

witten, volkomen aan bet doel ) 

e ziekenzaal t  in e al-

koven , n de dekking de gemeenschap-

pelijke g is. 

Echte t het k van n en 

') n 1826 werden deze muurtjes liet eerst in de klinische za-

len, en in het jaar  1832 in dc algemeene zalen van het zieken-

huis te  weggenomen, omdat het groot aantal studenten 

daardoor  verhinderd werd, aanbelde zijden het ziekbed te na-

deren cn alzoo de zieken nnauwkeurig gade te slaan. n twee 

ziekenzalen bestaan deze alkoven nog, zonder  eenigzins tc hinderen. 

, wannee het noodzakelijk is dat twee 

bedden in eene alkove staan, niet uitgesloten. Om 

zoo veel mogelijk de zindelijkheid en cenc goede lucht-

g te , moet de aanleg cn zamen-

stelling de n met dc noodige g ge-

schieden. Tot het n van het nadeel, dat 

t voo  den e in e of e 

mate kan ontstaan, heeft men vele cn zee doelma-

tige, maa ook zee e n . 

g is voo  het ziekenhuis te

eene e t van beweegbaa t uitge-

vonden, dut in bet minst niet de gewone ongemakken 

, j in g van de n 

niet kostbaa is, en  in al dc ziekenhuizen 

in k t te komen. e n zijn van 

hout, en als leunstoelen gemaakt; de bodem e  van is 

bewegelijk; onde dezen bevindt zich een d bek-

ken van zink, met een deksel van hetzelfde metaal, 

dat uitloopt iu cenc goot, die zich boven aan het 

bekken bevindt en g e  om heenloopt. n 

deze goot is bestendig wate ,

het deksel des bekkens h sluit, zoodat noch 

in de zaal noch bij de w g tot lediging eenige 

stank kan ontstaan. 

e n zijn in de kabinetten bij e zaal 

geplaatst en n op vasle tijden des daags, naa

eene algemeene ledigingsplaats . 

 het t niet de minslc lucht -

, dewijl zij in den eigenlijken zin h 

gesloten zijn. e ledigingsplaalsen of gemeene -

vaten mogen in een ziekenhuis niet tot een onnoodig 

getal d , omdat zij all i jd , zelfs bij 

de meeste g in e , stank -

zaken en den g tot g de  lucht -

. Zij moeten ook op eene afgelegen plaats 

van het huis gemaakt n cn dan nog zoo veel 

mogelijk in de nabijheid zijn van een zuive  vlietend 

, als het beste middel tot g de  zin-

delijkheid. 

n moet de geslachten geheel van elkande af-

; en s bij iede geslacht, do uitwen-

dige of e van de inwendige zieken. Voo

degenen, die om , , t of af-

, eene e afscheiding van de e 

zieken noodzakelijk maken, moeten gedeeltelijk bij -

e zalen, en gedeeltelijk geheel e 

n n zijn. Eene eigene afdeeling 

moei e  zijn voo  de scabieusen, en zoo ve  deze in 

ziekenhuizen opgenomen , voo  de syphilitischen 

en de , welke laatsten k 

niet mee onde de zieken mogen blijven. 

Eindelijk t nog onde de n van 

een ziekenhuis, dat men , behalve «le boven-

staande afscheidingen en , ook 

nog de zieken naa hunnen stand en de -

de klassen, dat is : , n of bijzon-

de  betalenden, in e zalen of s -

i plegen kan. E  moeten alzoo naa d de

algemeene ziekenzalen, ook e e of 

; e s zijn. 

e g t d na de e de

stad, voo  welke het ziekenhuis t gebouwd, 

i omdat  alleen het k getal , 

n en betalende zieken kan d -

j den, als ook de e van het gesticht in het alge-

 meen; l men 12 of 15 als afscheidingsgetal kan 
1 aannemen. 

E . 

c zindelijkheid is een hoofd c in een zie-

kenhuis; m moet zij ook tot den hoogsten 

d t cn n . e handha-

ving de  zindelijkheid in e , -

namelijk in ziekenhuizen, is zulk eene gewigtigc zaak, 

dat zij alle d .  nu do 

gesteldheid n in s cn ziekenzalen de 

zindelijkheid zee kan n of benadeelen, zoo 

is e e n do aandacht gevestigd 

geweest, om zc goedkoop tc kunnen , 

en tevens do d te n en de 

zindelijkheid gemakkelijk te maken. 

Steenen , die  in de zalen van het 

algemeen stedelijk ziekenhuis , zijn zee gemak-

kelijk schoon te maken; doch hunne nadeden zijn 

van eene e zijde, volgens de k van -

scheidene , zoo t en zoo , 

dat deze het l e , m zij 

ook allengs alle d en doo  houten -

li gen zijn. 

Wi j hebben dus slechts ove  houten n te 

] handelen cn ofschoon deze het best zi jn, is het on-

d zee . 

t is cenc e eigenschap van het uitge-

e hout, alle n van vochten tot zich te 

nemen, en zelfs naa de d de  ingezogen 

vochtigheid een slechten k tc . e 

slechte eigenschap t nog met den -
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dom, en daa komt nog bij dat oude n scheu-

n en naden bekomen, die het e tot -

blijfplaats dienen. e oude nu de n , 

des te gemakkelijke nemen zij alle n van vocht 

lot zich, des te langzame n zi j , ove  het al-

gemeen des te moeijelijke  zijn zij schoon te maken, 

cn des te mee gevaa bestaat e  voo  de d 

de  lucht. Zonde twijfel is e  alzoo veel tegen bet 

k van houten . t heeft k 

g op ziekenhuizen cn e e in-

, omdat eensdeels deze de e zinde-

lijkheid , s omdat zij aan vele 

n zijn blootgesteld. , wie zal in 

e n het n op den , hel 

n van e vloeistoffen geheel kunnen 

tegengaan? l hebben de n niet te li j -

tien van de n bij e bezoekdagen 

van het publiek, l bij g ! Wi l 

men nu de e zindelijkheid behouden, zoo 

blijf t e  niets s , dan de n dagelijks 

niet wate schoon tc maken, hetgeen echte kostbaa

is, het k moeijelijk maakt cn ook niet zonde J 
nadeel voo  de s geschieden kan; l in-

d , ongelijke n zee veel 

vocht tol zich nemen, zee langzaam  en 

 dc s aan een slechten vochligen 

g blootstellen: een ongemak, dat zich bij-

zonde iu den winte  doet gevoelen. Wi l men echte

niet dagelijks de n , zoo t niet 

alleen het vuil , maa ook de smetstof de

lucht t . E  ontstaan , doo

het zamenwonen van zieke menschen, schadelijke 

en besmettelijke uitdaiiipingen, die nog -

lijke , omdat oude ongelijke n de 

smetstoffen zee lang behouden. Zal nu oen bouten 

vloe  aan het k , dan moet I 

bij hecht, glad en t zijn, welke eigenschap-

pen hij slechts doo  eene kunstmatige g kan 

. 

Om nu zulk een kmislniatigcn vloe  te beko-

men, zijn e n genomen, van welke 

e  twee, die volkomen aan bet doel , 

s zullen n opgegeven. Van ééne 

deze n heeft men k gemaakt in bet 

hospitaal te Frankfort  en daa de uitkomst e 

deugdzaamheid bewezen heeft, hebben ook e 

n van weldadigheid n j . 

e g n is als volgt: 
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e n moeten l met heete gekookte 

lijnoli e n . e lijnoli e (zoo mogelijk 

belegene hollandsche) moet zoo lang gekookt en af-

geschuimd , tot dat een in denzelfdcn pot 

gelegen stuk , bijkans een half duim dik, 

d n is. 

« j het n de  olie in een n of 

n pot, moet op ongevee 4 ned. kan 14 lood 

fijn n t n en dit e 

malen goed d . n moet n 

dat de olie niet , dewijl dan dikwijl s de 

n eene e of e kleu  aan-

nemen; ook moet de vloe t schoon n af-

gewasschen en wede goed g zijn, vóó  dat men 

de e laag e  op . s de olie van alle 

e en e deelen d cn tot s 

gekookt, dan moet zij kokend t cn na -

en-twintig n wede n . 

a de e laag goed g is, dat gewoon-

lij k na p van e dagen of iets  plaats 

heeft, dat is wannee zij niet mee kleeft, t 

de tweede laag e  op , kokend gelijk de -

ste, en na g n m . 

c e laag kan t t , wan-

nee de olie zich niet mee als een vlies of vel laat 

, dat k doo  bet g ge-

lij k n n , en geschiedt dan ook 

met kokende olie; evenwel behoeft bij deze laatste laag 

de olie niet zoo lang te koken tot dat zij taai ; 

want zij moet geheel vloeibaa zijn. s deze e 

laag e k op t en na g 

n gelijk , dan laat men den vloe  bij 

geopende s n dagen lang  en 

wascht hem, wannee hij dan nog g is, met 

laauw zeepwate af.» 

t e n beslaat deze g in 

de gezamenlijke ziekenzalen van het gasthuis te 

 niet gewenscht gevolg, en met de -

stelde g is de d des s -

hoogd cn het schoonmaken gemakkelijk gemaakt, om-

dat hij gecne vochtdcelen mee lot zich neemt. Wan-

nee de n na p van een jaa  afgesleten 

zijn, behoeven zij slechts cene enkele maal met 

heete gekookte lijnoli e n te . 

Zoolang dc bedekking niet k g is, 

t zij wel een onaangenamen , die 

echte spoedig wede . c kusten van -

stoffen cn n zijn ten naasten bij e 
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cent pe n voet, t de goedkoopheid ge-

noegzaam blijkt . 

n een , die afgesleten en vol naden en 

n is, met olie n moet , zoo moet 

hij t afgeschaafd en met ecu cement, beslaande 

uit gips en , volgestopt . 

e tweede f is eveneens met een gunstig ge-

volg d en schijnt alle d g 

te zijn. 

e g bestaat , dat alle openingen 

en oneffenheden goed gestopt en gelijk gemaakt' moe-

ten , a men den vloe  niet wate moet 

schoonmaken. s de vloe , zoo t bij met 

koude lijnolie, cn dan met schellak, die in wijngeest 

is opgelost, niet een zee n kwast -

ven cn goed . 

t mengsel bestaat uit l>/ 2 kil o fijn n 

schellak en vie  kan goeden wijngeest van 40 tot 

44 . 

e schellak moet e t , wannee

de lijnoli e e  nog niet geheel n is, omdat 

de olie zich des te bete met den vloe n zal. 

Nadat deze bedekking geheel g is, dat in den 

tij d van één uu  geschiedt, t men het nog 

twee malen, niet lijnoli e en schellak, met eenen tus-

schentijd van e tot vie , en altijd nadat de 

e laag genoegzaam g is. j het ge-

k van dit mengsel moet men niet mee dan een 

kan k in den pot doen, daa het s 

taai en . Na g n 

is dc vloe  zoo , dat hij s beloopen kan 

n cn t geene onaangename lucht mee

. 

e aanwending n t geene moeijc-

lijkheden, de g is gemakkelijk te n 

en de uitgaven beloopen niet mee dan bijna -

halve cent voo  den n voet. e bedekking 

t de d van het hout, maakt den 

vloe  glad en t en het schoonmaken buiten-

gemeen gemakkelijk, l men hem slechts niet 

koud wate behoeft af te wasschen. 

Wi j hebben alzoo twee n behan-

deld die aan het e doel , en 

het is nu maa de g welke dc . 

 is slechts op te n dat bij , die 

doo  het lieloopen van vele menschen veel te lijden 

hebben, bij d in ziekenzalen, de e wijze den 

g , daa de heete lijnoli e in het hout 
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zuigt en  den vloe  nog t 

dan doo  het tweede middel en niet zoo gemakkelijk 

afslijt, als dil bij - en schellak-bedekkingen het ge-

val is. j gewone s t echte bet tweede 

middel de , omdat j de vloe  spoedige

g is, en de kame alzoo des te spoedige bewoon-

baa is. j de g n kan men -

scheidene n niet de olie , belgeen veel 

tot g kan , en l bij woon-

s niet uit het oog moet n . 

E . 

t algemeene ziekenhuis bezit een n 

put met een poniptoestel, naa de uitvinding van den 

n voa . Om het opzigl te hou-

den ove  deze g is een bezoldigde -

wachte aangesleld. t wate t doo  cene -

pomp zestig voeten hoog op den zolde in twee e 

bakken, en van deze in e n doo  looden 

pijpen geleid en . e ziekenzaal bezit 

d koud en m ; men behoeft het 

slechts doo  het openen van cene n te tappen. 

e keuken, de apotheek, het , de bad-

en wascb , de , de bassins en de tui-

nen, tie woning «les , het huis de

e s en de gebouwen voo  het huis-

houdelijk , n het wate van den 

genoemden put. e n van in d goed 

 water, voo  al «le behoeften van één 

ziekenhuis, te hebben, zijn niet genoeg te . 

Aan dezen d van wate heeft de g 

mede e e zindelijkheid te danken. -

de  zijn het de , die op eene cigendonmielijke 

wijze zijn . e bestaan uit een -

tervormigen cilinde  van zink, gesloten met een hou-

ten deksel. a men het deksel van een t 

opent, vloeit tegelijk het e wate onde de zit-

ting in tien n , t dezen 

dan van alle vuiligheid, cn t dit in een aan 

het ziekenhuis n . Om «leze 

n zijn deze n voo s , en 

e  behoeft e geene e g genomen 

te ; het wate t zonde eenig ongemak 

het gansche jaa  bij dit eenvoudige . 

E . 

e g is afgedeeld in twee «leden, te

e voo  de mannen, te e voo  de 
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. e afdeeling bestaat uit e ;

iu twee s zijn , en in eene , twee 

badkuipen. e badkuip is van de e doo

een bouten beschot gescheiden, en deze zijn iede van 

eene n naa de zijde van de kame . 

e betalende, in e s opgenomen zie-

ken, hebben eigene goed e . 

e kuipen zijn van eikenhout, met tin bekleed 

en van n hoepels ; het wate vloeit uit ! 

de badkuip onmiddellijk in het . t 

koude en e wate t doo  looden pijpen in | 

e kuip . Voo  het schoonhouden en het 

in e n de  baden is eene s aan-

gesteld. 

e g van den n ketel toestel 

t nade . n behoeft slechts één 

vuu  te , om het wate van twee bad-in-

n te . 

Voo  de niet e zieken n de baden ! 

in de zaal aan het bed van de zieken, in n 

kuipen d gemaakt, die doo  een linnen m 

n afgesloten. Voo  de douches, , n 

dampbaden zijn de noodige n , 

benevens een dwangstoel voo n bij het 

k de  douches. 

n den laalsten tijd is een zee doelmatige -

stof e keteltoestel uitgedacht , die 

bet wate voo  de n zee snel t cn 

ook zee geschikt voo n is. e -

g van  heeft in het algemeen ziekenhuis 

een doo  den e  uit

uitgevonden toestel, tot spoedige g van het 

, met weinig , voo  de baden, laten 

. e toestel bestaat uit eene s bo-

ven elkande zich bevindende en doo  pijpen met elkan-

de n pannen of vlakke ketels, die in een 

onbepaald aantal kunnen aangebiugt . Onde

de e pan t het vuu  aangelegd, alle 

e n slechts den , die slangsgewijs 

e  tusschen heen en wede t en opstijgt. e 

d lol welken men den k n wi l , laat 

zich doo g of g de  pannen 

zee g bepalen. 

e toestel staat in eene kagchel die met den 

n gemeenschap heeft. 

t het wate in de bovenste pan t is, 

vloeit het in de e pan , 

zoodat bet e pan in e gansche lengte -

loopt. e mee het naa beneden komt, des te 

mee e ontmoet het cn t alzoo altijd hee-

, zoodat het eindelijk in de e buis komt, 

waa het aan de onmiddellijke e van het vuu

is blootgesteld en in een kokenden toestand komt, 

wannee het dien d nog niet in eene de

bovenliggende buizen n heeft. 

e e van den toestel is op bijgaande 

teekening . 

Fig. 1. e boven den . 

Fig. 2. e boven de buis hl. 

Fig. 5. e boven de buis h 2. 

Fig. 4. e n volgens de lij n A , 

fig. 1. 

a. ; zij is met de n 2.01 el hoog, 

1.15' el lang cn 0.84 el . 

b. , die den k van den stookloestel in den 

n leidt. Aan den mond van den -

steen is de geheele e de  kame gegeven, 

zoodat de k niet stuit. e mond is 0.625 el 

lang en 0.315 cl . 

c.  voo  dc . 

d.  voo  het aschgat. 

e. . 

f. . 

y. Aschgat. 

h. Een tot vie  buizen, 0.785 el lang, 0.625 el , 

0.942 el diep. e kunnen uit , plaatijze

of gegoten ijze  gemaakt . t e  een 

e toestel d , zoo zal het 

goed zijn de pannen tot op het dubbel de e 

le n en dan bij e g deze 

g te volgen. 

i. Een tot e . Zij zijn in de hoe-

ken de  buizen zoo , dat het wate

s de buizen . e pijpen 

moeten goed t bevestigd zijn. e -

snede is 0.065 el. 

k. ; e 0.65 el. 

p met eene n ; e 

0.05 el. 

m. Luchtpijp; e 0.025 el. e pijp gaat van 

dc bovenste buis t omhoog; wannee de toestel 

gevuld , kan de lucht doo  deze pijp ont-

snappen. 

n. , die voo  baden cn wasschen 

in g met de n k komt, en tegelijk 

den . 

o. e tusschen de buizen en den .  | 

is bet l 0.585 el d en 0.123 el hoog. 

j g van den toestel moet deze e 

in g t . 

p. Lucht- en stoompijp, die in de pijp de  bovenste 

buis gestoken t cn  men den sloom 

in de kuipen n of q n kan, zoodat e  vol-

t geene e n gaat. 

({. p voo  de wasch, n de n gekookt 

n en n eene e e 

ontstaat. 

n laat doo  de pijp k wate in den toestel 

loopen, tot dat deze geheel gevuld is en stookt dan 

het vuu  aan. c k neemt zijnen weg in de -

ting van de plaats o, tusschen de buizen , naa

den . 

 de n l te openen t men of 

het wate kookt. a dit het geval is, laat men 

het d na benoodigd k afloopen, zoo-

dat e  dan evenveel koud wate toevloeit. e hoe-

veelheid van het toe- en afvloeijende , als ook 

de wijdte de n en de , hangt 

van de e de s en van de e en het 

aantal de  buizen af. Laat men e  te veel wate :' 

, dan t het niet genoegzaam ; 

laat men e  te weinig , van den toe-

Stel niet het noodige nut n en de k 

niet genoegzaam , want het wate in de bo-

venste buis zal heete , dan noodig is. 

t doo  eene technische kommissie e 

k heeft de volgende n . 

Om juist te , d t tie oude ketel, 

n  liet wale  voo  de baden, op de eene 

zijde de w en-zieken-afdecling d d , 

g , om te weten hoeveel wate hij 

inhield, hoeveel tijd e  benoodigd was lot dat het wate

kookte en hoeveel t e t moest . 

j dit k bleek het, dat de ketel l l ' / j 

s wate bevatte, dat tot dat het kokende was 

4 n tijds eu 141 pond t , bij 

gevolg, dat wannee ook de baden van de mannen- 1 

zieken-afdeeling in een eigenen ketel moesten -

d , voo  die beide toestellen 282 pond 

boni benoodigd zou zijn. 

e nieuwe keteltoestel bevatte l l ' / i . Om 

zich van zijne hoedanigheid te n d hi j , 

na gesteld te zijn, onde toezigt van eene bijzon-

, e van e benoemde kommissie, ~ 
. . 

met h wate gevuld, dat , daa de ke-

tel van e genomen n nog eenige e 

had , s eene e van 20' . . a 

n , tot dat het , doo  hel

aangelegde vuu  kokende was, slechts 15 minuien en 

20 pond hout noodig, zoodat tegen de e wijze 

van g de  baden 3'/i uu  aan tijd en 121 

pond hout, en wannee  ook hel wale  ge-

d d voo  de mannen-afdeeling, eigenlijk 252 

pond bout d . 

e toeslel t g van wale  de 

beide badlokalen in het ziekenhuis, in het diglslbij-

zijnde niet eene e van 70" — 80J , en in het 

mee e met eene e van 5 0 ° — 6 0" . 

e kommissie vond m geene d tc -

, dat de e  aan zijne -

bindtenis, doo  den n ketel toestel, mee

dan genoeg bad gestand gedaan, en deze toestel 

niet alleen geheel aan het doel , 

maa ook nog eene bezuiniging van 50 pet. aan hout 

gaf.  nu deze toestel t twee n in het 

algemeene stadsziekenhuis t is, zoo n 

hie  nog de n opgegeven , die n zijn 

doo  de e e van den toeslel, op-

dat een , die van den toeslel k wil maken, 

zich voo  schade wachte. e wijze van sloking, 

als ook de , naa welke de toeslel gemaakt is, 

zijn wel is waa goed en e n bij het k 

wel ten minste 50 pet. aan n , 

maa wat bij dusdanige n mee plaats heeft, is 

ook bie  het geval geweest: de keteltoestel was le 

ligt cn te weinig m gemaakt. l deksel de

n leidingen (buizen) was zee zwak , 

niet eens geklonken, maa zee ligt , zoo-

dal bij het ontstaan van de kookhitte en de stoom-

ontwikkeling des , het deksel van de buis weid 

,  hel wate in het stookgat vloeide. 

 zijn doo  de g van het wate de 

buizen zoo ve  gezakt, dat de k in zijnen omloop 

is d en hel wate niet mee kon t -

den. e buizen echte moesten zakken, daa zij slechts 

op ligte e s n in plaats van 

op gemetselde tongen. t bet inloopen van koud 

wale  in de n buizen, t e  ook koude, 

lucht i n , die zich nu in eene geslotene e be-

vindt.  de g van het , t 

ook de lucht d en zet zij zich in die -

ding uit, zoodat de in den beginne ingenomen e 

u 



— 163 -

niet mee e is en zij met geweld zoekt le 

ontwijken. Wel is , is aan de bovenste leiding 

des toestels eene lucht- of stoombuis , maa

wannee de lucht in dc e buis is -

, moet zij geheel den weg tot de bovenste 

buis afleggen om te kunnen ontwijken,  in 

elk geval hel n deksel van de buis t los-

, heigeen bij dezen toestel des tc gemakkelijke

, daa op dc buizen geene stukken zijn aange-

, die de doo  den stoom en de lucht e 

uitzetting kunnen tegenhouden. t de lucht-

pijp aan de e buis bevestigd, dan behoeft de 

lucht den g doo  de n leidingen niet te 

doen, die doo  de g van bet wate zee -

d , maa zij kan tegelijk bij de e 

buis . 

l is alzoo bewezen, dal de doo e 

toestel aan wezenlijke n g is, die 

zijne e n zee . -

niettegenstaande , op aanbeveling van den opzie-

ne  van bet stedelijke ziekenhuis, den hee , 

deze , onde n ook in het 

nieuwgebouwde, geheel d e badlokaal 

te Axelmanstein bij , doch zee

deugdzaam zamengesteld cn wezenlijk , 1 

zoodat nu alle bovengenoemde n n zijn, 

en de toestel volkomen aan het doel . 

t belang de  zaak eischt, dat men de aan den toe-

Stel van c n bekend make, 

opdat wannee iemand e k van maken w i l , 

hij geene schade e gelijk hel algemeene zie-

kenhuis le

e n zijn de volgende. 

1. Zes gegoten n pijpen, p de e 

buis . 

2. e gesmeed n slangen, om  de 

buizen voo n of zakken te , -

zaakt doo  den k van het . 

5. Gemetselde longen van duim dikte, die niet 

alleen de e buizen t ui len, ook 

de e slangen voo  buigen n 

en de e e voo  den k in e 

kanalen . 

4. Sleunsels, die «len ganschen toeslel n te-

gen het uitzetten, t doo  de g 

van bet . 

ï>. Eene pijp tot uitlating de  lucht uit de e 

buis, die ook eene n heelt, om het heete wate
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tot schoonmaken van het huis enz. tc . 

e n zijn in het badlo-

kaal le llcichcnhall aan den toestel gemaakt, en vol-

doen zoo, dat zij algemeen kunnen n -

den, en aan al zulke toestellen dienen gemaakt te 

, willen deze aan het k . 

e n aan den kcleltoestel van t 

gemaakt n d in fig. 5, 6 en 7. 

Fig. ü, plan of e e ove  de lij n 

. 

Fig. 6, opstand of e e volgens de 

lij n . 

Fig. 7, opstand volgens de lij n C . 

a. e boven elkande geplaatste buizen. 

b. , die met den nabijstaanden k in 

d staat en  de e buizen steeds 

met wate gevuld . 

c. Zes pijpen van gegoten , p de e 

buis . 

(/. Staven van gesmeed , om aan de buizen bet n 

of zakken te beletten, t doo  den k 

van bet . 

e. Gemetselde tongen van 8 duim dikte, die dc e 

buizen n cn de stangen d voo -

buigen , en ook de e e 

voo  den k in e kanalen . 

/'. Sluiten, die den ganschen toestel legen uilzetting, 

doo  de g van bet wate ontstaan, -

. 

g. , om de lucht uit de e buis te laten, met 

eene , om bet wanne wale  voo  het wasschen 

en het schoonmaken de n tc . 

t bladkope voo  de buizen is, voo  de on-

e buis, van l  pond de e voet, c 

middelste van pond cn bij de bovenste van 1 

pond de e voet; de e afmetingen moe-

ten alle in d genomen n '). 

E  dient nog t le n «lat de geheele 

toeslel 27 kubieke voelen wate bevat, dat «leze 

-massa in g minuien tot koken t 

t en n gemakkelijk in één uu  twintig ba-

den kunnen t . 

e e de g van dien ketelloeslel 

beslaat eigenlijk , dat de k zoo veel mogelijk 

') 1 Beyersch pond . . . = O.sfio kilogrammen. 
1

1
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, de e t op de vloeistof inden ketel. 

 deze g t het doel zoo volkomen 

, en tot zulk eene hoogte , als het tot 

dus e nog nimme het geval is geweest. 

E  gaat niel meer e , dan die 

welke men opzettelijk laat weggaan. l den toestel 

t datgene , wat tot e doo -

lende n in den bouw de  ketels cn in den 

aanleg de , doo g de  voe-

dingslucht in den , doo k van «len 

n k tot e einden, wel 

niet geheel zonde gevolg, maa toch niet volkomen 

t , namelijk: de g of bet ge-

k maken van al de , die niet t 

voo  dc g benoodigd is. e hooge dc k 

stijgt, des te mee t hij doo  de koude des 

s afgekoeld. n kan om die n op deze 

wijze, de g zoo ve  laten gaan, 

dal alle g ophoudt. Opdat dit echte het ge-

val niet z i j , moet men bij den aanleg van een toe-

stel de e de s in e evenredig-

heid , cn l g n welke 

hoeveelheid koude lucht op het kanaal de  voedings-

lucht . Want is de g te , dan 

ontwijkt de e in den ; is bij te 

zwak, dan «looft het vuu  uit, en in beide gevallen 

t het e doel niet . t geheel 

l het beneden kokend is, en tot het bestemde 

doel kan t . 

Een gedeelte van de doo  het vuu  ontwikkelde 

warmtestof komt in het , dat zich in het 

bovenste gedeelte des toestels bevindt, en dit t 

dan s d in het e gedeelte des 

toestels . c g aan , die 

doo  bet k maken de n -

bitle ontstaat, valt te veel in bel oog, dan dat. 

eene e uiteenzetting noodig was. e be-

g t echte nog doo  een ande -

deel ,  de toestel uitmunt, name-

lij k doo  eene volkomene g de -

fen. Zoo als bekend is t bij den gewonen ketel 

doo  het koude kelelvlak de hitte van het vuu -

d en de geheele g de n 

bidet. Voo  badlocstellen heeft echte de nieuwe 

toestel een bijzonde , omdat n bet 

e wate het t m . n e

bij d slechts weinig baden t , 

dan moet, wannee men een n kelel heeft, 

deze geheel gevuld en  al bet wate -

d , omdat bij gewone ketels het heete 

wale  boven is, hetgeen cene g -

; en t deze ketel slechts half gevuld, dan 

zet hij doo  het n te veel uit, en beeft men 

nevens den n nog een kleinen ketel, dan neemt 

deze weder  plaats in en kan met de badlokalen niet 

zoo gemakkelijk in g t . 

A l deze nadeden n doo  «len nieuwen ketel-

toestel geheel en al. n wint ook nog de helft van 

de e uit, want in één uu t een toestel van 

tien s mee wate dan ecu ketel van twintig 

s inhoud. 

t alzoo eigenlijk slechts op de 

de e , die s doo  «len -

steen ontwijkt en n gaat. 

e g kan n n op de 

wijze zoo als  zijnen toestel heeft . t wa-

te  heeft n eene e . Van 

boven vindt de k koud wate om te , 

G , 
doo  den hoe l>. N d in de afdeeling  de maatschappij Tol bevordering der bouiokuntt, nopen: 

EEN L  VA N G ZOU N , O T E E 

S T E N T T WATE  TE N . 

 den heer J.  A A N , le . 

n de g deze , na e 

ontvangen aanzoek, niet achte willende blijven, 

neem ik de d aan deze geachte g 

voo  le stellen, of bedoeld middel niet te vinden 

zou zijn «loo g mei vijzels van de wa-

s met d en ;  men naar 
ïi * 
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welgevallen het d met e diepte in zijn 

 kan stellen en alzoo zijnen last kan -

ten, naa d de . 

 de g moet noodwendig eene 

opening ontslaan tusschen het d en den 

, iu welk k kan n n doo

eene n schuif in den opleije  te plaatsen, welke 

naa gelang de  omstandigheden kan opgehaald en 

n , doo  middel van een n 

ketting aan een hefboom e  boven geplaatst, -

doo  de e t van het wate op het 

d t . 

 zal het tot deze g noodzakelijk zijn , 

de staven van den schijlloop om de spil zooveel lange te 

maken als men zich t te willen n en dalen; 

of ingeval de slaven  de zwak inogten , 

zou men den schijfloop mede beweegbaa aan de spil 

kunnen plaatsen. 

Ten einde mijne denkbeelden ecnigzins te -

delijken e de e teekening. 

E N TE . 

Vrij  vertaald naar hel engelsch uit het Civi l Engineer and Architect' s Journal nan September, October en November 1852, 

door V. YV. VA N T J(Jz. 

e kommissie, benoemd tot het opsporen de

geschiktste middelen om de ventilatie en g van 

de pailenients-huizeu en aanhooiïghcdcn le verbete-

ren, heeft t . t blijk t 

dat het toezigt l s de  Gemeenten mei zijne 

n en , , s en 

kabinetten alleen aan .  was ; al het 

j hel be-e was den t d 

' i u de  zitting was de g aan den hee c. 
O ' 

, maa late  aan . . 

e kommissie is van l dat de ventilatie voo

het s de  Gemeenten en n nog on-

voldoende is. 

t stelsel van g volgens den hee c Y 

(niet e , die zee laag in de zaal -

hangen) is wel in e niet het algemeene -

tektonische  de  zaal, maa maakt het -

eischtc toezigt ove  de ventilatie moeijelijk, ja zelfs 

onmogelijk; de , die van deze k e 

n , g doo  het geheele gebouw 

en maakte het op de n . 

 hel slecht n de  pijpen en -

s ontsnapte eene e hoeveelheid gas, die de 

lucht besmette, welke doo  de s in het gebouw 

t . 

t plan om de lucht doo  mechanische t in 

een gebouw te doen , ten einde

eene e ventilatie te , iu -

band met de g van eene luchlschacht met -

nuis of , om de e ventilatie t 

le , met op- en e n tot 

toevoe van e en afvoe van vuile lucht, is vol-

gens de g de  kommissie een ingewikkeld stel-

sel, n zij e g niet kan schenken. 

e kanalen,  de lucht in het s de

Gemeenten t , zijn met dampen en 

n gevuld, die doo  dc vochtigheid ont-

slaan; hoewel dit k n is, moeten -

lijk e wulven niet voo  luchlkanalen t . 

e lucht t nu en dan doo  te e e 

, hetgeen t zoo zij in g 

komt niet n pijpen, doo  stoom of m wate

, en dit t het onaangename gevoel en den 

onaangenanien ,  geklaagd , te weeg. 

Zaniengestelde n n t om de 

e bestanddeelen uit den g onschade-

lij k tc maken en het evenwigt tc ; maa

deze zijn bij de twee e wijzen van lucht-

g voo  het nieuwe paleis zonde t ge-

bleven. 

n heeft geene voldoende n n doo

eenig , dat de lucht doo  middel 

van metalen n . Een mee geschikt 

l is het glas of d , en men 

t dat dit niet uit bet oog zal n . 

e e wijze om een gedeelte lucht t 

boven de e  tc , en 

s doo  toevoeging van koude lucht af c 

koelen, is niet alleen af te , wat de hoedanig-

heid de  lucht aaiigaat, maa t opgaande 

n van e . 

Eene de n van de slechte ventilatie van 

het s de  Gemeenten ligt in het gemis aan eene 

voldoende e met openingen bij den vloe  en 

de t ontstaande noodzakelijkheid dat de lucht 

doo  de n van bet t . e 

opgaande m neemt bet stol'mede en dit -

t veel last. e openingen tol aanvoe van 

lucht op of nabij den vloe  moeien zoo veel t 

, dat de toevoe doo  de vezels van het -

kleed ounoodig , daa het laatste zonde de ge-

noemde n nimme kan plaats hebben. 

Wat de ventilatie van de s voo  de kommis-

siën aangaat, deze is in een hoogst n toe-

stand, maa kan veel d n doo  het 

n van de openingen tot toe- en afvoe de

lucht. 

e bestaande n voo  ventilatie en -

g zijn voldoende bevonden en geschikt om met 

e wijzigingen tot elkande stelsel, n men 

de  geeft, t te . 

e kommissie geeft als haa l op, dat het 

mislukken van de ventilatie van het s de  Gemeen-

ten, bij het begin de  zitting, niet geweien kan -

den aan eenig wezenlijk k in het stelsel van . 

, daa het gebouw spoedig n , toen 

vele zaken nog t ; tie , -

doo  de meeste s t , is nimme

doo . n en e niet onde zijn 

toezigt. Slaat men alles aandachtig gade, dan is het 

zee , dat zijn k plan eene 

bevattelijke schets was voo  de ventilatie van het ge-

heele gebouw, maa hij d van hel e ge-

deelte de g , toen de n mee

dan half voltooid . Om in het g wél te 

slagen, moet de geheele d van «le 

ventilatie en g van het gebouw en zijne aan-

n aan een bevoegd n n -

, onde de leiding en het t van de 

kommissie voo  den bouw (board of works). Ten 

einde alle klaglen, die late  zouden kunnen n 

, te , moet eene kommissie be-

noemd , die bij bet begin van elke zitting met 

de s genoemde kommissie in g kon n 
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ove  tie meest gepaste middelen tot g van 

klugten en g van het onvoldoende. 

E V A N G E N E V A N T E 

S , . 

.  meldt in een t dato 5 l 1852 

het volgende: 

e schikkingen n gemaakt toen .

alle middelen en n ontnomen , die 

hij le n had aangegeven en steeds als noodzake-

lij k beschouwde, zoo lang hij de e ove  de ven-

tilatie en g van het nieuwe -

bouw had. Zij n stelsel d geheel d en hij 

e n t 184G, daa onophoude-

lij k n gemaakt , n hem vóó

de g nimme kennis d gegeven. 

 dient j t tc , dat de 

middelen voo g en ventilatie zoodanig wa-

n , dat de g volgens eenig stel-

sel, e in , zou geschieden. 

. n p een plan volgens de hem gegeven 

, maa dit d doo  den hee S 

Y n cn , hoewel . » nim-

me  in de gelegenheid d gesteld eenig d 

op de n van den hee S Y 

le geven. 

1". Wijze van toevoer, a.  het hoogste ge-

deelte van den , die alleen de lucht in 

voldoende hoeveelheid zou , e deze al-

tijd buiten g van de n de -

lemcntshuizen en e besmettende zelfstandigheden 

te houden en met alle deelen van hel huis, waa een 

toevoe benoodigd is, te , b.  den vloe

de g onmiddellijk onde hel -

lijk e deel van de e hal. Een toevoe op deze 

boogie aan elke zijde van het gebouw is zee nuttig, 

om alleen onde e omstandigheden t 

te , c.  het dak doo  eene kanaalopening, 

aan de oostzijde van het middendeel van hel -

, en aan de westzijde doo  een e tegenove

de V\ . 

2". Zuivering der lucht. e lucht is soms met slof 

en t , en deze moeten in de e plaats 

d . Zoolang de toevoe van wate

niet bete  is, kan dit alleen doo  lijdelijk e 
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n t . j e hitte en lagen 

d wijst eene ontleding de  lucht eene aan-

e t van koolzuu en e -

heden aan, e scheikundige mid-

delen met goed gevolg gebezigd zijn; iu het algemeen 

moeten zij , met g van wate eu kalk, 

n . 

5". Wijze van verwarming. -

, die gewoonlijk bij de zittingen van het s 

tot 90" gestookt , maa in slaat zijn aan de ka-

s elke e e le geven. Op sommige 

plaatsen t buitendien doo  sloom eene e 

, om de koude langs de n in de -

s weg te nemen; maa deze wijze van g 

is nog onvoldoende. e n in de s 

en kab ine t ten zijn voo  het e k bestemd 

van hen, die het . 

4°. Wijze van afkoeling, a.  toevoe van lucht 

zoo hoog mogelijk in de kanalen, b.  de -

king van koud wate in het , dat des s 

tot g dient. c.  de onmiddellijke -

king van wate als de lucht g is en vochtigheid 

, hoewel dit in sommige gevallen niet aan te 

n is, daa de lucht gestadig met vocht d 

t cn de uitwaseming t als deze het 

incest noodig is. 

5°. Bevochtiging der lucht. a.  de uitdamping 

van , dat zoo noodig t d is. b.

de g van stoom, lot g van de uit-

damping van het . 

6". Droogen der lucht. Gewoonlijk doo , 

die dit efl'ekt voo  het gewone k in de k 

kan te weeg , zonde het dadelijk wegnemen 

de  vochten. n heeft eene bepaalde e voo

vocht e m i d d e l e n, die met goed gevolg 

onde e oms tand igheden van den g ge-

bezigd zijn. 

7°. Beweegkracht. e lucht bekomt beneden een 

gepasten g doo  eene S toommach ine (thans doo

d ) cn boven doo  een kleine

.  de g van de schacht bij 

het plafond en den vloe t almede g 

. (Zie n°. 9.) e dienen echte lot weg-

neming de , die de e de  na-

e beweging van de lucht om de n in 

den weg legt; zij n k de juiste -

g en g de  lucht naa de e 

gevallen, die zich in een gebouw opdoen, dat geheel 

— 173 — 

van s of n omgeven is cn mee dan 

eene hoogte van g telt. 

8°. De verdeeling van dc aangevoerde lucht geschiedt 

zoo algemeen mogelijk, hoewel e beneden het ge-

woonlijk doo  mij aangenomenc in , waa de 

 geene beletselen geven lot eene algemeene 

g doo  de , den vloe  en de zolde-

. t k van den vloe  kan, met uitzon-

g van eenige bevestigde plaatsen, als geheel s 

beschouwd , hoewel n tot e wegens 

het k slechts ten decle k is kunnen 

gemaakt . n het plafond is eene opening aan 

beide zijden de  caissons, n het geheele -

vlak 270  voet . n de s 

is de geheele vloe . e toevoe geschiedt doo

e n en dc afvoe doo  de cais-

sons in het plafond. n de s zou dil 

met e kosten d gaan, zoodat men daa

den aanvoe uit het bovendeel de n 

heeft; de afvoe geschiedt als boven . n de 

e t de afvoe op gelijke wijze, en de 

toevoe  in de boeken op de hoogte van den 

vloe  en ook , om onde e omstan-

digheden t te . 

9°. e afvoer t doo  eene ventilalie-schaft ge-

d , die doo  de g van kleppen de e 

d t in de zaal, de s en -

e , zoodal de lucht naa g uit 

de zaal in de s of wel uit deze s 

in de zaal kan t . 

10°. Werking der ventilatie. e kan doo  eene 

oplettende beschouwing van bet p alleen -

staan . e algemeene beweging,

de ventilatie geschiedt, bestaat in het s -

men de e lucht, d met eenen toevoe

van e lucht, die alleen van beneden komt of 

wel zamengesteld is met een n m 

uit een gedeelte de . Tol heden heeft men 

nimme ove  de juiste ventilatie kunnen , 

daa deze d d doo  de gas-lekkaadjen, 

het k aan geschikte n en de buitengewone 

e doo  de lampen .  eenige 

deelen van den vloe t onophoudelijk voo  een 

n m . 
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E V A N G E N E V A N T S

S E N E N V A N T E S T E 

, E O N G E V E E E 

N V A N T E G E B O U W ,

E V A N N T S . 

e g geschiedt doo  sloom en heet wa-

, en de t t aan de toe- en afge-

e lucht medegedeeld doo  een n ven-

tilato  in g met eene stoommachine, lokale 

n de  lucht en ; de stoom-

ketels en het g staan op eene plaats ten zui-

den van en belendend aan St. Stephen's-Crypt. e 

e ventilato maakt de n onaf-

hankelijk van de , die f 

e moeite . 

e d t t alleen uit den 

n n en beneden in het wate doo

eenen l van stoom ; de lucht gaat doo

zeven (deze g t haa van alle mecha-

nische , die zij in den g heeft 

opgenomen en t e e hoeda-

nigheid) cn s doo  een t kanaal naa

bet d des gebouws, n zoo noodig gehol-

pen doo  de e t des , die de 

lucht in eene kame onde de e hal ; 

hie t zij tot de , die men 

naa het saizoen en den staat de  buitenlucht noodig 

. Uit deze algemeene kame t de lucht 

'. in e e n of t e 

gedwongen naa de e deelen des gebouws; 

namelijk s naa het huis de , de ko-

ninklijk e j enz.; s naa de bibliotheken, 

i kommissie- en s enz. tol elk s 

; s in het t naa St. 

Stephen'8-Hall, St.  de zuilengangen , 

i Westminster-Hall enz., en omhoog naa de e 

hal.  middel van kleppen in deze hoofdkanalen 

kan de toevoe naa g van elk gedeelte van 

het gebouw d . Elk de  bovengenoemde 

deelen van hel gebouw en de e s 

heeft een k t in den 

': , beslaande in eenen slinge van stoompijpen, 

' die t n zoo men eene hooge -

tuu ; elk de n van de e -

n aan de  heeft een l ijken -

; toeslel binnen de , om het afkoelen de -

i e lucht doo  het glas bij g wede legen 
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tc . n g van den kubieken inhoud 

de n is het k de n , 

en de toestel t gebezigd om vóó  het k 

maken van de s de afkoeling tegen te gaan, of 

naa omstandigheden ook lange iu g te houden. 

t plaatsen van dubbele n iu het oostelijke t 

zou veel l aanbieden. t s de , de 

kame van den , de koninklijke , de an-

, bibliotheken, kommissie- en -

s van elk huis n met lucht van dc -

langde n doo e kanalen 

in de , die met de e benedenkanalen iu 

g staan. e lucht t in elk k doo

dé g en de , en wel in die 

male dat men eenen d ,

elke toegang van lucht en bijgevolg ook de logt bij 

n n . e toevoe t voo

elke kame n doo  kleppen ; de 

vuile lucht ontsnapt doo  eene opening iu de zolde-

g d van die voo  den , en in het 

s de s ten decle doo  den vloe  naa de hoofd-

kanalen voo  vuile lucht in de bekappingen van liet 

gebouw, van waa zij doo  schachten d t 

naa de  Court en Speaker's Court, den -

len n of naa een de e s ten 

westen van den genoemden, ten westen van de pu-

blieke antichambre van het s de s en aan het 

e van het s de  Gemeenten. Om aan de 

vuile lucht een standvastigen m van voldoende 

t tc geven, bedient men zich van n tot -

dunning de  lucht- en . e k van alle 

n t eveneens iu e n onde de 

bekappingen en van daa naa genoemde schachten 

. t gehcele k voo  toevoe t 

ongevee 100 en dat van afvoe 250 e voelen. 

e g en ventilatie geschiedt ove  eenen in-

houd van a 3,644,000 voelen. 

T VA N ,  TOT
NAA E E EN G VA N T 

S T E E . 
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vindt men de lucht in mee dan gewone beweging 

van het oogenblik, dat zij t lot dat zij 

de n . Zij t onde bet gebouw 

doo  een n ventilato d en dit 

geeft s veel beweging, a de lucht doo

('enige openingen in de e kame . n deze 

n t de m eene e 

, die op nieuw s t en e 

, n en elkande e -

tingen van de eene zijde naa de e doet ont-

slaan. e lucht gaal s in de e , 

waa het evenwigt nog mee n . n de 

tweede kame l de lucht , en wel tendeele 

doo  buizen of n s met heet wate gevuld; 

dit geeft voo  de e deelen een l in

bel specifiek gewigt van de lucht,  wede

eenige nadeelige g ontstaat, die in hel engelsch 

met den naam brattice bestempeld . e lucht 

ontmoet bij het n in bel huis e 

e . e lucht in bet gebouw is in eenen 

staat van minus g of gedeeltelijke uitputting 

in g met de buitenlucht; het pneumatische 

evenwigt tusschen de buiten- en binnenlucht t 

doo  de lucht van het buis, die van e -

tuu  is, . e hee Y weiischt de ven-

tilatie te n doo  het n van eene vol-

doende hoeveelheid lucht cn het n van deze 

naa de n van het gebouw doo e 

lucht, die eene zachte, e beweging heeft. 

Volgens dit plan kan hetzelfde eenvoudig stelsel van 

toevoe de  lucht doo  de kap van het gebouw en 

van geleiding naa den vloe  de e -

G. . e g t in het huis, 

wat den ïiiechaiiischen toestand aangaat, in eene aan-

e , in eene lucht . n alle 

boven- en n en doo  het ganscbe buis 

') l wij  bet woord brattice in onze moedertaal niet kun-

nen overbrengen, verstaat men hierdoor eene luchtlaag, die tus-

schen twee bewegende stroonien, een op- en een nederwaartsche, 

in rust is; horizontaal vindt men ze zelden, maar wel vertikaal. 

e stroomen worden veroorzaakt door het verschil in zwaarte 

van twee gelijke luehtkolommeii van verschillende temperaturen, 

waarbij  de zwaardere daalt en dc ligtcre rijst . e luchtlaag tus-

schen deze beide kolommen wordt in het engelsch natural brattice 

genaamd. e benaming is geheel nieuw cn werd door den heer 

QÜENEY iu 1849 uitgedacht, toen hij  het bestaan dezer  lagen in 

cene kolenmijn ontdekte cn sedert is deze naam als technisch gebe-

zigd geworden. n dc putten der  kolenmijnen vindt men dikwijl s 

van onder  naar  boven eene verdeeling door een houten beschot; 

aan de eene zijde is dc opwanrtschc cn aan de andere de neder-

waartsche luchtstroom. e koude lucht daalt aan de eene, en de 

warme rijst aan dc andere zijde; vormt de lucht zelve deze twee 

kolommen, dan noemt men de in rust verkeerende massa natural 

brattice. v. o. 
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n tot eene geschikte ventilatie gemaakt , 

zoo de lucht vóó  dien tijd d en d is. 

Neemt men bij deze ventilatie de  binnen 

het gebouw op vijfti g of zestig en die van de bui-

tenlucht op g n aan, dan zal e

geen m van lucht plaats hebben, al n 

zelfs alle n cn n geopend; de -

e  is zee g en naauwelijks -

. e koude m in het gebouw bij dc 

n komt t uit den staal van uilputting, 

n het gebouw zelf , en dit t het 

e van k of negalievc g le 

weeg. Een de n is, dal de toegangen 

voo  de lucht in het e s de  Gemeen-

ten te klein zijn; de lucht t veel moeite 

bij het n de e bestemde e 

kanalen, die l vóó  het n van het 

gebouw, vele n en bogten hebben. e ademha-

ling t de zamenstelling de  lucht onophoude-

lijk . e wetten voo  de uitzetting de  gassen -

n eene gelijkmatige g van elke lucht-

, die zich in de kame mogt bevinden. n den 

n staat van mechanische  van hel 

gebouw, t dit l in het geheel niet -

. e n bewijzen dat de lucht ten deele 

ontbonden , en e t in de e plaats 

de mee dan e lucht (lucht boven 90 ) 

mede. e e g de  lucht t 

deze en oefent een nadceligcn invloed op het -

lij k gestel uit. Eene e k van den onaan-

genameii toestand de  lucht ligt in de gedeeltelijke 

uitpuiling van hel huis,  de lucht doo e 

en ongeschikte n n . s 

ontslaat veel nadeel doo  de natte n , 

 de lucht t s in de -

ken te komen, en na t mee dan t te zijn 

n doo e sintels of slakken. Lucht moet 

nimme lol een hoogen d , om late

op nieuw tol eene e t te -

den. Al s de twee n tot toegang naa het s 

de  Gemeenlen geopend zijn, heeft men mee -

gang van lucht dan tot ventilatie van vij f zulke ge-

bouwen benoodigd is. n moet de gedwongen ven-

tilatie van de e geheel afscheiden. Ventilatie 

moet zoo eenvoudig mogelijk geschieden; dc n 

lucht alleen moet d n en de natuu

zal het e doen. e hee G. Y heeft het 

hof voo  algemeene zaken en de  wat de 
. 

ventilatie aangaat onde zijn opzigt gehad. e wijze 

van g voo  dc laatste is . 

e n lucht t d doo  eenen sloom-

, die in eene g in en nabij den 

vloe  van het hof geplaatst is. e luchl komt in 

cene kame onde den vloe  en t doo  eenen 

l in dc open lucht . e stoom-

l t doo  den e belasten n -

geld en , en naa de e t t 

de n geopend of gesloten ; de n is bij 

magte de g naa welgevallen de . c 

lucht t het gebouw van boven d cn 

j binnen; de kilheid t n afgenomen doo

ze doo  koud wate te doen , zoodat het 

pneumatische evenwigt tusschen bet hof en de buiten-

lucht d blijft . n E opent soms de 

, die ongevee twee n van de boogie van 

het k beslaan en dit t nicl den min-

sten last; de koude lucht komt doo  de n 

niet in die mate binnen om onaangename g 

te , hoewel men dit ligt zou denken. 

Zelfs wi l hij e , als de b i n n e n-

 niet hooge dan zestig n is, de -

men nu cn dan open hebben. e hoogte van het 

gebouw is l 30 voet; bij het n de

e lucht t de vuile doo  den l 

. Naa gelang van dc behoef len t 

de l mee of minde ; dit t -

geld naa de maat van g doo  den anemome-

te  aangegeven. e den afvoe bij den vloe

beeft men cene kleine opening in de , -

zien van eene e venctiaansche klep; deze 

e afvoe dient om een zeke gas doo  de adem-

haling ontslaande, dal veel ligle  dan de g 

is, te . n den zome t de lucht doo

eenen l koud wate afgekoeld. e uitvinding, 

n men zich de laalste twaalf maanden bediend 

beeft, is van den advokaat . t wate t 

doo  een n l van lucht of sloom 

van hooge g , j de cene 

buis als bij de n blaaspijp in de e 

besloten is, en dit t cene spoedige g de

lucht te weeg. Toont de  aan dat de 

lucht te veel wate heeft opgenomen en wijst deze 

eene k onde vij f n aan, dan t du 

lucht doo  dezelfde j , j 

dit t eene tegengestelde g doet, zoo het 

met koud in plaals van heet wate gevuld is; do 
13 
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sloom t dan doo  wate van e

dan de g . j het k van 

ijswate t do e t spoedig en bij 

e mengsels zoo schielijk, dat men de lucht 

beneden onde dc g n kan . e 

g is iu het bof bij den toegang de  lucht ge-

plaatst. t l tusschen deze wijze van ventilatie 

en die van .  is, dat men het , om de 

op- of e g de  lucht te gemoet 

te komen, doo  eenen l n heeft; 

en in plaats van de buizen met m wate of stoom 

gevuld, doo .  en den hee <: S Y in 

k , n bij dit stelsel -

men , die den naam van -

n , daa zij in m de galvanische batte-

n zee nabij komen. t l tusschen het 

stelsel van den hee S Y cn dat van bo-

vengenoemde n bestaat , dat bij het laatste 

slechts eene cn wel cene e t . 

e hee c. Y beeft eenen ventilato tot opstuwing, 

zoodat een e toevoe steeds d 

blijft , en cene e , die dc n 

s ,  in het s de s een 

g evenwigt n . e lucht 

t in het s de s op aanzienlijke hoogte 

binnen en gaat tevens hoog . n mijn stelsel 

komt de lucht hoog binnen, maa t zij dc zaal in 

dc laagte ; e  bestaat evenwel boven gelegenheid tot 

eenen , maa dit t minde aangenaam op 

hel gevoel. e e wijze van g 

maakt de lucht in het gebouw ; in het oude 

gebouw n de lampen d geplaatst en men 

had e niet de minste moeite. e bestaande 

n tot locgang de  lucht zijn niet voldoende; 

den n moet als plaals van toevoe de -

keu  gegeven , hoewel de kanalen niet tc 

n zijn. n gedeelte de  lucht t thans 

het gebouw doo  het n t binnen; dit 

t den toegang en heeft ten gevolge dat stof-

deelen d . j zijn h geene 

middelen bekend om lucht van e n 

te ontdoen. k t gebezigd om stank weg 

te nemen ; de chloo t ten deele op de zwavel-

f (hydrogenium suljuralum), muu de g 

schijnt geheel te n op bet beginsel om den 

eenen stank doo  den n te . n de 

t t  niel de minste che-

mische g te weeg . t 1 

of galvanismus en het s de  lucht ontstaat 

het zoogenaamde ozone; volgens het zeggen d dit 

tijdens de a iu den g gemist. n eene 

e , die den ganschen k doo  de on-

aangename dampen tot t f was, d dit 

bezwaa opgeheven doo  de lucht met eenen l 

stoom in een vuu  van witte hitte le , -

doo  niet alleen dc lucht, maa ook de n -

handen schadelijke deelen d . 

Volgens mijne zienswijze t ove  het algemeen 

genomen in het ganschc w in alle 

behoeften , d in die voo  zee be-

zette s voo  kommissiën: in vele n is 

een t deel de  ventilatie onnoodig . 

t k in «leze n ligt in «le e 

hoeveelheid glas, die weggenomen moet . -

de afkoeling van het glas daalt veel koude lucht, 

zonde dat dit doo  de genomen n -

d . t glas t de p komende lucht 

zee snel en doet de koude lucht als eene massa nc-

. n heeft t de lucht onde de 

n le , maa dc e koude 

lucht t dc e geheel. e dubbele n 

kan ik niet , daa zij in de e plaats zee

kostbaa cn met do e kompositie van het 

gebouw niet passend»; zijn, maa l daa dubbel 

glas het k slechts ten halve zou . -

dien men op cene geschikte wijze eene e 

blinde of een , dat s in plaats van be-

s n , , om

het licht van het e deel «les s niet te 

, zou «le koude m langs de gla-

zen doo  het bestaande t zee goed 

d kunnen . e n moeten 

een weinig mee dan te  halve boogie gaan, hetwelk 

iu het koudste wede voldoende zul zijn; een geheel 

wit n is voo  de f en zelfs tol e 

aanwending vohloende. t geheele k t doo

een n slinge van stoompijpen of «looi-

den thans bes taanden toestel . t glas 

de n t een konden m van 

m één voet snelheid pe  sckonde, of GO Ï  80 voet 

pe  minuut; dit t eene e eu onaangename 

g te weeg, die zich langs den vloe . 

e e k ligt in bet glas, want hoewel 

doo  de best gemaakte n buitenlucht , 

is dit kwaa« zoo t niet als de afkoelende t 

van het glas; de buitenlucht t nagenoeg -

taal de kame binnen, maa de lucht, n hie

e is, komt doo  het glas cn valt . 

t het n van n eenig bezwaa

op wat hel uilzigt voo  dc n aangaat, dan moet 

men ze gedeeltelijk doo  een m . 

t het uitzigt niet d , en men 

zal hetzelfde doel n doo  de lucht tusschen 

deze , even als voo  die tusschen het m 

en het n is , te ; zon-

de  dit laatste e dc fout slechts ten halve uit 

den weg . e e luchtdeeltjes sle-

pen e deelen mede,  dc hoeveelheid on-

de  den val , om zich late  langs den vloe

in de kame te . e s gaande 

laag t doo  cene e , die eveneens 

doo  het glas t afgekoeld en dcnzelfden weg volgt. 

t onaangename gevoel in dc s t hoofd-

zakelijk t doo  het l in

de  binnen- en buitenlucht, cn niet doo  «le -

king doo  den wind ; alleen bij n 

oostcwiud kan dit ten deele plaats hebben. Wi j hebben 

 aangehaald dat dubbele n het k 

slechts ten halve , maa t de lucht 

n , zoo is bet kwaad geheel 

weggenomen. t is duidelijk, daa de e binnen-

lucht langs het glas doo  de e buitenlucht 

afgekoeld , indien de e lucht tusschen de 

n niet aanw czig w . t stelsel is in eenige -

kassen met goed gevolg toegepast . Wat den 

stand de n aangaat, is het bete de 

pijpen l dan wel l te plaatsen. e 

toe- en uitgangen voo  dc lucht schijnen goed -

geld, hoewel niet volgens het stelsel, dat ik zou aan-

n hebben; mijn plan zou geweest zijn, de lucht 

beneden af te n en doo  de bovendeden de -

men tc doen binnenkomen. t is veel

doo  enkele g tc , zoo als zulks in 

het hof van de  geschiedt, maa dit stel-

sel kan thans slecht in het s de  Gemeenten -

den toegepast. Volgens mijne zienswijze moet het 

e stelsel van ventilatie niet -

pen , daa dit e kosten zou na zich sle-

pen. e n zijn op dc koude n na vol-

doende. t e k van dc lucht in het huis, 

in g met die de , kommissie- cn 

, ligt , ten deele dat zij tc zee

d is en  in de , die doo

e plaatsen in het gebouw komen. t l 

tusschen dc beide huizen is dat het eene doo -

zontale en het e doo e pijpen d 

; dat de luchttoevoe uit e n 

gescbie«lt, cn tlat de/.e in het s de  Gemeenten veel 

mee dan in «lat de s d . n het 

eene ontstaat een gedeeltelijk luchtledig, dal doo

e n t , l in het 

e het evenwigt nagenoeg d blijft . j 

het nemen van n in bet s de  Gemeenten 

met den differentiaal  vond ik de lucht 

van het gebouw in een n toestand, het-

geen ik moet n aan het gedeeltelijk lucht-

ledige in dc schacht op de hoogte van het . 

e openingen tot toevoe van lucht zijn niet -

kende. s doo  de ademhaling ontstaande 

zal in den g steeds dalen, zoo deze niet in 

beweging is: dit biedt dus geene e t 

aan. t e stelsel van ventilatie be-

gunstigt de onmiddellijke ontsnapping van hel kool-

s cn de uit vet n ; zij 

zijn  en zullen bij eene g naa bene-

den dadelijk . e stikstof, die bij de 

ademhaling ook t j gelaten, is nagenoeg van 

gelijk gewigt als de , zoodat het

geen l maakt of de afvoe boven clan wel be-

neden geschiedt; alle physiologischc daadzaken, die 

e in d staan, pleiten ten e van 

het e stelsel van ventilatie. j eenen 

muu  is steeds een opgaande en ccn dalende ; 

heeft de muu  eene e  dan de ka-

, dan is de e m j hevig; is 

de muu , clan neemt men ccn opw n 

m waa en beide n mede om dc lucht te 

. n in eenen g is het het 

e en beneden hel ongezondste. n het Lyceum 

Theatre was op hetzelfde oogenblik dc

boven de loges 84°, in het midden 70'  en geheel be-

neden ongevee 60°. n dc dunne bovenlucht viel 

de ademhaling het inoeijelijkst. e n van 

een h boven een h stelsel in 

ventilatie zijn hoofdzakelijk, dat de e d lik -

ten de g ligte n , dat 

men geen hinde beeft van stof even als bij opgaan-

de , cn als de incest e g 

dat de binnenkomende n n -

den. t laatste bezwaa is volgens de pneumatische 

wetten voo  de lucht onafscheidelijk n met 

eene ventilatie, j de lucht beneden , 

12* 
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is deze lucht in voldoende hoeveelheid voo  de juiste 

g aanwezig, dan t dit eene 

hoogst onaangename g op de voeten en 

beenen de  aanwezigen.  dacht men dat eene 

g in de lucht togt en niets mee was, t om-

hoog gaande in eene gegeven ; maa bij na-

de k , in d niet de e g 

van den , bleek het dat de e -

men, die doo  de e beweging ontstaan, van 

mee gewigt dan de n zijn ; zoo ontdekte men 

dat de lucht, die t in eene gegeven g -

ging, den n g in zijne t e 

en medesleepte,  eene opvolging van n 

n , die alle van mee belang dan de e 

. e hebben alle nabij den vloe  of bij de 

opening, waa de lucht , plaats; geschiedde 

de toevoe van lucht doo  den , de e 

n zouden alle in het lokaal plaats hebben en 

voo  de n zee k zijn. e uitwase-

mingen de  huid en n maken in de tweede 

plaals deze ventilatie . e t deze

afscheidingen zien wij in den hond, die zijnen meeste

oj) mijlen a s alleen op den , zelfs bij -

achtig , ontdekt. t is een k -

gen van den hond ; van den n heeft zich iets 

afgescheiden, dat men gewoonlijk bet spoo noemt. 

s inziens e hel beie de lichten van het 

huis doo  glas tc doen , niet alleen om de 

n op te vangen, maa ook om de lichten 

van het gebouw af te n en doo  bet n 

de n te ; doo  de glazen slechts 

flaauvv te n bekomt men een d licht, 

dat veel aangename dan het helde witte voo  het 

oog is.  het n de e -

vlakken t de e ; de uit-

gave aan licht t l , 

daa men tot g van hetzelfde doel eene -

e hoeveelheid k licht behoeft. t zou 

nog beie zijn, onde het licht een glazen m 

in e met bet plafond aan le , j 

als zaak van smaak moet beslist n of d 

glas dan wel glas met n de . l 

licht zou aangename van toon zijn, als het glas 

licht geel of e d was. Wijlen si  noni.n

P E E  sloeg voo d wate tusschen twee e 

glazen platen te nemen, met het doel om de n 

le ; volgens zijne meening zou hel e 

wate twee nuttige eigenschappen bezitten, beslaande, 

j , in het n van den  of het afsnij-

| den de , en ten tweede, in het -

< gen van een d licht. t d d en goed-

d , daa e  weinig s van lucht plaats vond. 

k stel e , den lichlhange mee tc doen 

dalen om de schaduw onde dc n le . 

Si . stelde voo  onde de t 

de n een d p te plaatsen, 

om de hoeken te n en bel licht bete onde

de j te doen schieten; dit gelukte bij de -

neming. t e licht is te wit en zou 

een weinig d bete voldoen; dit kan doo  eene 

g op glas n . e -

sche m t doo  de lampen, zoo zij onbedekt 

zijn, bijgestaan; de aanwending van lichten binnen 

het buis mag niet n ; g 

van een metalen k en g van dat 

licht doo  glas in het huis, is de beste wijze van -

lichting. e g doo  bet vlak van eenen 

spiegel geeft slechts één negende ; doo  het 

vlak van een gepolijslen , zoo als iu 

Trinity-house, naauwelijks zooveel, en e  is niet het 

minste s als het e vlak eene e 

l is. d licht ! in de e 

n de  afstanden, maa bij het c licht 

hangt d il van den hoek van inval af. n heeft dui-

delijk gezien dat een licht le  op 11 mijlen 

afstand van Black-will geplaatst, eene e scha-

duw p van eenen stok, dien men te Blackwill 

tegen eene witte plank hield. s het e 

k oneffen, dan geeft het een t , 

maa dil heeft bij een goed k weinig te be-

duiden. t s van d licht is n ge-

legen dal de e n in n de n 

n ; bij eene l gaan de n even-

wijdi g aan , en het eenige s t -

t «loo  de e in den g zwe-

vende «leelljes. Om twee n is mee licht 

noodig; ten e om aangename aanzien te geven, 

en ten tweede om de hoeveelheid t licht 

tc doen opwegen tegen betgeen nu tloo  intensiteit 

n . e intensiteit is thans te ; 

doo  het n de  boeveelheid, zou hellicht 

aangename zijn en het oog minde aangedaan . 

e uitgaven voo  een kleine  g«?lal e of een -

te  aantal e lichten zullen nagenoeg gelijk zijn; 

dc e onkosten voo  de s zouden iets mee

, maa het k zou gelijk zijn. k slel 

, op elk de  bestaande , ten gclale van 

tien, eene kleine kap met h licht tc plaat-

sen en het bovendeel van het gebouw met ctmigc wij -

zigingen naa het e stelsel te . 

t is doo g van licht mogelijk het ge-

heele gebouw voldoende te , wannee het pla-

fond als d vlak t benuttigd; dit zou 

ecble een onaangenaam aanzien geven, daa e  mee

licht in de n dan in het midden des gebouws 

is.  aan het plafond eene aangename e 

kleu  tc geven, t een v«!el aangename clickt te 

weeg . t nieuwe gebouw kan even doel-

matig al-s het oude t , doo  toevoeging 

aan het e licht in de kap van een paa

s niet c kappen ; 

 zou een gedeelte, dat thans in schaduw 

ligt , t .  wilde ik hel geheele 

plafond in het e gedeelte n en wel 

met het e licht van E en -

sche . Onde de n moesten kleine 

lichten met kappen n n ; 

het is noodig dat men deze , ten einde de 

oogen niet te zee aan te doen en van buiten niet 

te kunnen zien; deze lichten n hunne n 

ove  het geheele plafond de j en zijn niet hin-

k voo  het gezigl. s de benoodigde hoeveelheid 

licht , dan be«lient men zich van waslichten 

met n en e kappen tlie e 

lwaalt' n kunnen . u het oude huis heb 

ik ze , en om de vlam steeds op gelijke 

hoogte te houden n zij als de n iu 

eene buis met ve<T geplaatst; deze lichten n 

van (waalf tot n . e j kan met 

eene lamp, slaande tusschen, achte of in ééne lij n 

met dc kolommen, t . 

e n naa de incest geschikte kleu

voo  de , leiden tot de daadzaak «lat 

zilve  de . c e -

kaatsing is van witte en de zwakste van e of 

e ; goud is in de k mede 

zee goed bevonden. e hoeveelheid licht doo  goud 

t in g tot wit is ; met 

een goeden photomete vond men dat voo  goud 

ongevee een vijfde n ging. Gou«l kan niet 

als ekonomisch, maa wel tot g van het. 

clfekt n . Goed gepolijste n 

s n de meeste ; zij -

den op alle s , daa zij het licht 

het t en t mogelijk . 

Zij n zij zuive  gepolijst en naa de e lij n be-

, dan gaat e  minde licht dan voo  elk ande

vlak, zelfs voo  eenen spiegel, : het s 

t aanzienlijk als «le  dof is. 

 het n  paneelen zal men mee licht 

bekomen dan van , wit e vlakken, 

daa deze meestal uit eene g witte puntjes 

of n bestaan. 

Ui t ccn en ande blijk t dat het n boven 

hel n moet geschal , daa het in -

monie met «le n is en het licht goed -

kaatst. t effekt zal doo  toevoeging van een weinig 

lichtblaauw, als dit met smaak gedaan , -

hoogd . 

(Wordt vervolgd.) 

A G 

VOO T N VAN EENE E N E STA " N . 

 A A N E  E E A E E N ST. . 

r  «le s van Bijsscl s zijn eene 

k op le , toegewijd aan  dame de 

la treillc, de e hunne stad , en aan St. 

, n zoowel e als e kunste-

, die genegen mogten zijn hunnen naam aan deze 

godsdienstige g tc , e «loo

«le bouw kommissie . n t hun een 

g , zoowel op bet gebied de  bouw-

kunst als op dat de  beeldhouwkunst en inwendige 

, in één , een , dat het ka-

 van het katholijke geloof ten volle . 

l  eenige bepalingen volgen van mee

n , stelt «le kommissie zich t«;n 

doel zich slechts met het hoofd-monumciit bezig te 
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houden, l de bijkomende zaken in de toekomst 

zullen n . Op l van den doo

haa benoemde y e g de  stukken 

stelt zij bij deze hel navolgende a vast. 

0 E OPBOUW. 

t gebouw zal geheel e n gesteld 

op het , gelegen tusschen hel emplacement 

van bet oude Cirque en hel kanaal de la

e l komt e le staan tegen ove

een t plein, nu s gedeeltelijk onbebouwd en 

bestemd om late  geheel j te . Op dit plein 

loopen de n van het e en l uit. t 

de , die late  in de omgeving zullen ge-

t , behoeven de s zich echte

niet in le laten. 

e stijl n het w moet n ont-

n moet n aan de even eenvoudige als 

e gedenkleekencn van de e helft 

de  13*  eeuw. l gebouw, dat 100 a 110

diep moet zijn, moet bevatten: een of twee s 

met spitsen , e diep e , 

een middenbciik en twee zijbeuken, een , 

een , een hoogaltaa en kapellen in den absis 

doo  den k van het hoogaltaa gescheiden. 

e middenkapel, in de as van het , zal toege-

wij d zijn aan de . maagd, en  dan de 

n n . 

n de zijbeuken en n moeten -

bunes zijn , die dus zoowel den midden-

beuk als het koo  en het hoogaltaa . 

l koo  zal de noodige e moeten opleve-

n , dat de n en e plegtigheden van 

de katholijke t n d kunnen 

plaats hebben, zoomede voo  hel gehcele l 

van een domkapittel, indien  soms lot bischop-

pelijkcn zetel mogt n . 

n t men nog eene e -

zaal , twee ijen, de eene voo  de geestelijkheid 

en de e voo  de s cn ; eene 

; eenige n ten e van 

den bisschop, den , den n ) 

enz.; deze laatsle zal zooveel mogelijk uitzigt op het 

inwendige de k moeten hebben. Welligt kunnen 

deze n in een aangebouwd e 

n ingedeeld, zonde dat de bouwingskostcn 

k n . n -

deelt mede m dat voo  het e l 

een s of f e , voo  het ge-

| val dat men doo p van tijd het e bcnoo-

digde ,  men nu nog niet kan be-

schikken, in eigendom kan bekomen. 

Onde het koo  zal eene crypte n aange-

legd, bestemd tot s de  heilige -

selen, van gemakkelijke toegangen . 

e kapellen voo  den doop en lijkplegtighcden 

zullen genoegzaam m eu bij den ingang geplaatst 

moeien zijn. 

e n die de kommissie t dat bij 

 voo  den bouw t , zullen 

zijn: voo  de , n cn gewelven, ge-

bakken steen ; voo  alle zoodanige gedeelten die met 

geledingen of j n , bouw-

i steen van Yergelet en Hordain en voo  de n 

; zandsteen. 

e kosten voo  den opbouw zullen cene som van 

 drie millioen francs niet mogen te boven gaan, zijnde 

 echte niet d de aankoop van het 

| , de e n cn het ameu-

blement. 

n t de navolgende teekeningen: 

ccn algemeen plan op eene schaal van 5 p 

pe  el; 

een n ; 

een l of n opstand; 

ccn zijopstand; 

eene e ove  de lengte, en 

eene dito ove  de . 

e , opstanden en n op do 

schaal van 1 duim pe  el. j deze teekeningen zul-

len echte nog gevoegd n de détails de -

. schillende basementen, kapiteelen, , ge-

 welfsleencn, pynakels, n de  geledingen, loof-

| n enz., alles op eene schaal van 10 duim 

> op dc c l. Eindelijk zullen dc s nog moe-

jj ten n eene g van kosten, opgc-

 maakt volgens het e . 

 EN E . 

Voo  de , , den t stoel, do 

e zitbanken, de , de -

, de biechtstoelen, doopvonten, -

ken, n cn , zullen e 

teekeningen en n n ingediend, doch 

zullen deze ook k d . 

t , in n steen, met -

nakel , zal doo  een m t moeten zijn. 

t hoogaltaa zal doo  een geslagen n k 

n afgesloten en het koo  met twee n ge-

stoelten n zijn. 

j den ingang van het koo  moeten twee lees-

gestoelten (ambons) geplaatst zijn voo  de lezing de

evangeliën cn . 

e s zullen  nog teekeningen 

moeten n voo  eene e steenen 

g van het , met e zelfstan-

digheden ingelegd. t l moet geplaatst zijn op 

eene e aan den ingang van de . 

e het e p voo  het hoofdal-

taa zal nog n d minstens éénc teekening 

voo  de n in de kapellen van den absis. 

Voo  het k zal men kunnen vol-

staan met twee teekeningen, als een m met 

beelden (d personnages) en een met n (une 

grisaille). 

A l deze e teekeningen zullen moeten zijn 

d op cene schaal van 10 duim op tie e l, 

doch zullen alleen in lijnen behoeven te zijn. 

e g zal geschieden ove  het -

jekt cn het ameublement ; echte zal de 

kommissie t geen definitieve toewijzing doen 

dan t het . 

E . 

e kommissie is s aan den make van het 

best e p de g van dezen bouw 

op te . Echte wil zij zich voo  het -

dige aan deze e niet stiplelijk . 

e t e zal bij wijze van -

taling genieten eene som van tien duizend francs, 

welke som echte late  van zijn m zal -

den ingehouden, eu wel duizend s . 

t hij echte niet voo  de g van hel k 

gekozen , zoo heeft hij t op cene schade-

loosstelling van zes duizend francs. 

e make van het p doo e s 

als n". 2 te , zal eene e bekomen van vie

«luizend s en die van n». 3 eene van e «lui-

zend . 

n de , wiens p te g 

t gekozen, niet U'  woonachtig is of «laa

niet zou komen te wonen, is hij t een inspek-

, mede , aan te stellen, om hem bij zijne 

afwezigheid bij de g van het k le -

vangen. e bedoelde inspekteu zal echte niet in 

funklie mogen n dan met toestemming van de 

bouwkommissie, die zich in alle geval t 

het t van , en de bepaling van 

de e n van de g de

! . 

t m van den t t vaslgc-

' steld op 5 l van hel e t<; n 

j millioen francs, 4 l van het tweede millioen, 

en e t voo  de volgende. All e -

tlentie- en n zijn echte voo  zijne . 

e n te  mededinging, zoo voo  den 

opbouw als voo  het ameublement, moeien ingezonden 

: n bij het l de  kommissie le

 vóó  den n  18o5. 

e teekeningen mogen niet met den naam «les 

s d zijn. Zi j moeten t 

 zijn met cene k cn nomme en d van 

' een n , op bet t met dezelfde 

k en nomme , en moetende behelzen 

de namen, , kwaliteit cn woonplaats van 

den . e e n moeten 

een maand na de k de s g 
1 gehaald . e e n blijven 

dc eigendom van de bouwkoininissie. 

n , zoowel in Frankrijk als in 

! hel buitenland, kunnen bet , het -
!; f en de situatie bekomen bij het sek l a at de

kommissie- te e e 102 en bij de 

leden van den , zijnde «le : 

; E , l «les cultes, place Ven-

dame, a

, ! du comité des , con-

seille l du Hainan!, a Toitrnai ; 

E ,  de l 'inslitii t des s et 

dc la sociélé e pou  la n «les 

monuments , ;i Cacn (Calvados); 

N ,  des annates , e 

, 13,

| Le . e ,  des mélanges -

ologiques; 

 , couseillei'  la cou  d'appcl, député 

ji la seconde e tie Berlin, ;i Cologne. 

' s bij den hee , boekhandelaa te

den, Old , 

< eu bij den hee ,  van de 

J « e e » te Amsterdam. 
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G VA N T . 

Om ijze  tegen liet n te beveiligen, behan-

delt men bel t eveneens als om le n gegal-

; in plaats van bet echte in een bad van 

zink te dompelen, t men e een mengsel 

van lood en tin, of wel van lood, t in, zink en an-

timonie. t mengsel kan beslaan minstens uit ge-

lijk e deelen lood en tin , doch nimme mee dun 6 a 7 

deelen lood op 1 deel tin. 

l ijze  op deze wijze behandeld, is veel minde

gevoelig voo  de f dan d , 

Want het zink ontbindt zich s bij zee zwakke 

.  laat het zich zee gemakkelijk -

ken en kost niet mee dan d . 

E VOO T N VA N 

. 

j het machinaal n de n van 

n doen zich de meeste n , 

indien de steen van n d is. n eene 

k le }Yashinglon e Staten) alwaa

tien e machines met 400 n in -

king zijn, is men e  in geslaagd die moeijelijkhedeu 

op eene voldoende wijze op tc lossen. Elke de  ma-

chines is zamengesteld uit eene houten stelling, 

n eene as . Op die as bevinden zich e 

, elk n van een n beitel van 

ongevee 25 ned. duim middellijn cn 2 duim dik. 

e beitels zijn gesteld onde eenen hoek van 45 

, nagenoeg gelijk aan de g die de steen-

houwe gewoonlijk aan zijn ijze  geeft. j het be-

n van kalksteenen maken deze bei leis 80 omwen-

telingen in de minuut, doch bij t slechts 00. 

e steen t op een k bevestigd en t 

d , l de beitels doo

hunne dubbele- e beweging onde een 

stompen hoek op het k van den steen . 

Een haidsleensluk vun 1 el 20 duim lang en GO 

duim , t op die wijze in den tijd van 7 mi-

nuten vlak . 

G TOT G VA N . 

t g is uitgevonden doo  den hee

en bestaat uit een n afgeknotten kegel, 

welks kleinste vlak ongevee 0.25 el diep in het wa

te  staat. n dezen kegel bevinden zich nog vie

e b geplaatst. Allen zijn bevestigd om 

eene staande spil, die doo k of op eenige an-

e wijze in e beweging t . 

l inwendige van de holle kegels is met l 

loopende afscheidingen ) . n 

hel g in beweging t , t bet 

wate doo  de middenpuntschuwende , tusschen 

de e n en vloeit aan de bo-

venzijde uit. t dit g kan men bet wate tot 

3 ellen hoog opmalen, welke hoogte k 

nog kan n . e beweging vun het 

wate is zoo snel, dut bet keisteentjes enz. met zich . 

Journal de Varchitecture belye. 

G . 

n eene k van de n N cn

le n planken en bladen d 

uit o of e planlenvezels ; deze bladen zijn 

zee ligt en toch , en kunnen t n 

voo  belegsel van meubelen enz. 

e g is nagenoeg uls volgt. t o 

t op eene k fij n gesneden en s 

met eene e soda- of potaschloog, doo  middel van 

stoom gekookt,  de e cn -

stoffen t n ; s gewas-

scben en tot een j gestampt. Tot het n 

n - of n  gemengd 

of t de massa doo k of zwavelig zuu

. e j t dan in n ge-

t , j s een t gedeelte wale  ont-

wijkt . e bladen n s tusschen lappen 

vil t op elkande gestapeld eu k . a 

het nog aanwezige wale d is, n zij iu 

ovens d en tusschen n geplet, mei olio 

n en dan gepolijst of gelakt. 

Allgemeine Dauzeitung. 

E N TE . 

f'rij  vertaald naar liet engehch , uit het Civi l Engineer  and Architect' s Journal ran September, October en November 1352, 

door P. W. V A N T JGz. 

(Vervolg; van blz. O iu dit deel.) 

Annor r . Een gebouw met e 

n kan nimme op eene volmaakte wijze -

d en d , zoo e  eene onvol-

ledigheid ten aanzien van eenige de  volgende bepa-

lingen t : — ten , de middelen 

om de bepaalde en benoodigde e lucht gestadig 

doo  het gebouw te doen ; ten tweede, de 

gepaste g van dc e n en 

lokaliteiten; ten , de e g 

in elke ; ten , gepaste middelen tot afvoe

de n lucht uit elk ; ten vijfde, het 

n tot de e , cn ten laatste, 

de bevochtiging de  lucht. Naa mate het t 

zich zelf mee t en onafhankelijk is van het 

toezigt cn bet n de , t bet , 

zoowel wat d als ekonomie aangaat. e 

n houden de lucht, die wij inademen, zoo-

wel als bet  en bet voedsel, voo  eene ma-

e samenvoeging, die even als deze met n 

kan d zijn. d n geleden wist 

niemand te d dat in de natuu de , 

thans levenslucht gcnauind, aanwezig was en dal dil 

element vun den g in gewigt vie  vijfden 

uitmaakt vun den oceaan cn t één e van 

de vaste sloffen, t de t de e beslaat. 

j de ademhaling ontneemt de , die doo  de 

longen , eenig koolzuu aun het bloed 

en komt als s , dat gezondheidshalve 

niet mee mug ingeademd en doo  ventilatie wegge-

n moet . e e ventilatie bij 

n geschiedt doo  de e van bunnen adem 

en den wind. e e wanne adem is lig te  dan 

de e lucht, t omhoog n en dooi-
den wind . e n en daken belem-

n deze e bewegingen in gebouwen en 

maken de ventilatie noodzakelijk; om deze n had-

den de e n van n iu -

e tijden in de open lucht plaats. n n ge-

tale kon men onde dak komen en eenigen lij d be-

k ademen, als n en n geopend . 

. . 

Late  kwamen meei e gebouwen, die -

namelijk in het bovendeel veel e hadden en -

onde de n n genoemd te ; 

deze hadden onde en boven luchlopeningeii. e ge-

schiedenis van de pogingen tot ventilatie de -

menls-huizcn in de laatste d n is k 

belangwekkend, zoowel voo  bet bewijs dut de kunst 

van ventilatie nieuw is, als lol aanwijzing van den -

gewijzen . Langen tijd n in bet s 

de  Gemeenten de eenige middelen tot g 

de  lucht vie  openingen, elk van één voet in het 

, die op bevel van si N in 

het plafond n gemaakt; boven deze openingen 

n e pijpen tol g de , 

e nog  de n e in g 

ten gunstigste . Een volgende , . 

, t voo  het n de  vuile lucht 

uit de kap een d ove  het plafond van het 

huis aan, , hoewel bete dan al bet , 

was ook dit nog onvoldoende. Voo  een -

tul n d si V UAW d en deze 

liet twee n buizen vun een voet diamete lot 

kanalen voo  vuile luchl ; zij gingen van de 

g naa het dak, en de lucht d in n 

g doo n . t plan g niet 

iu de behoeften, daa de pijpen te naauw en 

de n te zwak . l p d het 

huis doo d . n bet tijdelijk in ge-

k gestelde gebouw bad .  de , 

voo  bet t een g tol beweging de  lucht 

ten toon te stellen, dat aan het n voldeed. 

t was een e e n vun 100 

voet hoogto met een k vun 100 -

kante voeten; dit voldeed zee goed. n de tegen-

e nieuwe gebouwen ziet men e -

achtige , j nog buitengewoon e 

, doo n en e 

n in beweging gezet, gevoegd zijn. e bo-

venstaande wijze kan dienen tol het n van 

eene de  twee bewegingen, die doo  de benamingen 

13 

http://nf.il


— 195 — — 196 — — 197 — — 198 — 

plenum en vacuum n zijn; de e 

t e lucht in het gebouw en noodzaakt eene 

gelijke hoeveelheid vuile lucht uit tc ; de 

tweede t de lucht uit en neemt, om de e 

zegswijze tc bezigen, even veel e lucht op '). 

e e is de eenvoudigste cn heeft e 

. t stelsel van plenum-beweging is op 

eene e wijze s bij het publiek bekend doo  tien 

, die met e juistheid bij alle -

ken t en doo e steden eene t van een 

l station met gelijke t en d in alle 

huizen, van zolde tot , . c gazomete

is dus een eenvoudig mechanisch middel lol beweging 

van lucht, dal zonde mislukken moet n vol-

gens dc . Neemt men in aan-

g tlat tleze wijze voo  elke e t kan 

t , dan is deze met e kosten ge-

d en ligt in k te ; de e be-

weging geeft ten allen tijde dc maat van bet gedane 

k aan, zoodat het te n is, dal zij zoo 

laai als ccn hulpmiddel bij ventilatie is t ge-

. Eenige de n van dc aangehaalde 

wijze van ventilatie zijn het beinocijelijken van hel 

binnenkomen van uitwasemingen van goten en , 

en het , zoo niet geheel n de

lekkaadjeu van gazpijpen. t laatste hangt imme

af van de g de  lucht in de , in -

ding met den k van het gas in de pijpen. Ten 

allen tijde n de lekkaadjeu tloo g 

d en, is deze zee , geheel weggenomen. 

j komt dat alle openingen lucht doen uil - in 

plaats van ; koude lucht kan niet binnen-

komen en zij z.oekt bij eene geopende deu dadelijk 

eene uitvlugt. e g n be-

gunstigt bet binnenkomen van alle n in 

het huis; elke opening t een l voo

, gas en e schadelijke zaken. E  is in beide 

huizen voldoende mechanische t om de lucht 

met de bcnoodigde t in beweging te ; 

maa de zamengesteldheid van het stelsel -

') Voortaan zullen wij  dc benamingen plenum en vacuum bezi-
gen, daar  zij  in onze moedertaal niet dan door  omschrijving te 
vertalen zijn. Pfc -vcntilatie geschiedt door  een sterken aan-
drang van versche lucht., waardoor  de vuile plaats moet maken. 
Foeiltim-ventilatie tracht door  het wegnemen der vuile lucht een 
luchtledig daar  te stellen, dat aanstonds door  versche lucht opge-
heven wordt. 

. 

1 e oplettendheid en mee t van de , 

 de n  kunnen -

den. j is van l dat bet t j wel 

| zal n cn gunstig gestemd voo  het eenvoudige 

.' stelsel van plenum-beweging. Thans geschiedt de -

I deeling doo  kanalen naa elke , l elk 

I kanaal eene eenvoudige klep of opening heeft, die, 

I naa het l de  steeds op wacht zijnde , 

mee of minde geopend dan wel gesloten . n 

plaats de  eenvoudige n of , die 

in een .bepaalden stand, naa gelang van dc bewe-

gende t en de , e hoc-

! veelheden lucht , zou hij e -

n , die eens gesteld zijnde, in 

l van eenige g de , een 

gelijken m of toevoe , tot dat de 

klep s gesteld . Thans zijn e  genoeg-

zame middelen n lot , maa zij 

n alleen doo  de band . e beslaande 

kanalen zijn voo  beide wijzen van ventilatie voldoende. 

t t iu bet hospitaal le York t zich 

zelf; het wate voo  de e doeleinden voo

deze g valt van eenen k in een lage

Staanden cn is tevens de t tie  machine; 

zij t op een klein , tlat de bewe-

ging de  luchtpomp dag cn nacht ; het 

getal slagen , tloo  eene n in de s 

gaande pijp . Neemt men j in -

king dat bij dit t l ' / i pint , van cene 

hoogle van 60 voet vallende, 250 voet lucht bij eiken 

dubbelen g doet , dan zullen acht 

slagen pe  minuut de e hoeveelheid van 2000 

kub. voet lucht in de minuut geven. e s 

van het gezondheids-comité maakten eene , dat 

de onkosten van het , dc , zelfs 

al liet men het wale  zonde k wegloo-

pen, en het toezigt ongevee één shilling (/"0.60) pe

dag zouden zijn. e lucht t het hospitaal doo

smalle openingen m hel plint binnen en t 

ten volle met de lucht in hel k ; zij 

t doo  dc openingen nabij de kap weg, en als 

zij doo  uitputting niet even m is als dc uitwase-

ming de  deelen in de , t tie laatste en ont-

snapt de . . T geeft eene g 

van tie e t en deelt hel. d 

tusschen g en g mede. e -

ling is voo  de e n van het 

huis gemaakt, en de g is de gelijke -

ining van lucht in een enkel . s e  bij wind 

eene e g van volk op een veld, dan 

hebben de lieden op dc windzijde e lucht, maa

die onde den wind ademen de lucht vau n in. 

t is e gelegen als met den k te Londen, 

die zich onde den wind of s ophoopt, -

wij l op de windzijde tic lucht zuive  is. Was e  geene 

e wijze van g dan doo  geopende 

n cn , dan zouden eenigen van het gezel-

schap te veel en n le weinig hebben. t denk-

beeld van volmaakte ventilatie voo  eene e volks-

massa is ontslaan doo  het gezigt van vogels in eenen 

boom, waa de lucht van beneden komt en tusschen 

hen omhoog gaat, zonde dat de een luehl van den 

n ontneemt. e vloe  van hel s de  Ge-

meenten is met gaten d en heeft dezelfde 

; de lucht t d doo  het bin-

nenkomen in de zaal onde den vloe  en l doo

naauwe openingen lot eiken n omhoog. j 

is cene d te , deze is: om bij 

een n toevoe van lucht de e 

, die onde den invloed van de t voo

de ventilatie benoodigd tloo  dc openingen komen, te 

n in cene uitvloeijcnde en langzaam -

gaande luchtmassa, zoo als tleze bij windstilte doo

dc lakken van eenen boom zich ; een voel-

e togt of m in een k is onaange-

naam cn, tenzij de lucht niet voldoende d is, 

.  middelen tot g 

en g de n zijn bekend, be-

staande in het n de  openingen, het 

plaatsen van s fot g de  luehl, het 

leggen van n , cn deze zijn in beide 

huizen ; maa bovengenoemde

twijfelt , de klaglen  in g nemende, 

of deze wel volledig aan het doel . 

j acht de bestaande middelen voo  tic e 

voldoende. Zoo hij de ventilatie van bet s de

Gemeenten met de beslaande middelen of welke ook 

moest , zou hij de lucht doo  den vloe  in-

, hoewel de e m van hel 

plafond mee onmiddellijk bet n de  stof uil bet 

t en de e n op tie boogie de

voeten zou . t n de  lucht van 

het plafond is eene minde e wijze, daa in 

alle e klimaten de uitgeademde lucht t en 

zoo . t een kunstmatige m 

even spoedig als de e adem t te , 

 dan zal de laatste op dc hoogte van tie hoofden de

I n d cn op nieuw ingeademd . 

 de e koude lucht evenmin in evenwigt 

kan blijven op de e benedenlucht als wate

; op olie kan , zal de e g op 

I eenige plaatsen dalen cn de laatste op e onge-

il ! ,  de e gelijkmatige ne-

e m d . n l 

van deze g kan men zee goed inet een 

n m , als de snelheid aan-

k is en geen acht geslagen t op de -
1 e hoeveelheid lucht voo  het huis benoodigd. j 

geeft de  aan eene ventilatie van beneden, en 

 de e vloe  van het huis t nagenoeg 

aan het . E  beslaat gevaa stof op tc voe-

, maa e kunnen dc volgende n ge-

nomen : hel dagelijks schoonmaken de -

petten; tie deelen van den , die bet meest 

beloopen , blijven zonde openingen, zoodat 

daa geene lucht kau d ; zijn tie gaten 

aanwezig, dan plaatst men  luchtkanalen, die 

een n m , l do 

e s plaats hebben; het bevochtigen 

j in e mate van hel t in de n 

cn meest bezochte plaalsen tloo  middel van , 

 die het wate van beneden . e lucht bc-

; t doo  den gebeden , met g de

, binnen le , en eveneens doo  eenige 

e kanalen op de hoogle de s 

en banken. Eene e ventilatie zou onvol-

maakt zijn, als het t in het geheel niet t 

, maa in de n mag eene g naa

beneden bestaan; het n van lucht tloo  het 

plafond is eene e wijze. Van t be-

. lang is het zeeflen de  lucht voo  hel n 

doo  gaas van , om de stof te doen achte

blijven. Geene d zou beslaan in bet uitvoe-

i n van het [dan een plenum in het buis te maken, 

doo  de g de  lucht doo  hel t aan 

;i te zetten. Eene ventilatie, doo  het plafond komende, 

biedt vele moeijelijkheden voo  de g aan; de 

| te e g de  bovenste luchtlagen kan 

bete tloo  het e stelsel d . 

j den loevoe van e lucht van boven zou het 

le bezien zijn of de leden n eenig l 

zouden . j kan aan het stelsel van lucht-

g voo  bet s de s zijne goedkeu-

I g niet schenken. j stelt eene eenvoudige wijze 

18» 
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voo  om de vuile lucht, zoo deze zich mogt ophoo-

pen, te doen ontsnappen en wel doo  haa doo  de 

vuile lucbtkanalen naa de opgaande schacht te lei-

den; de laatste t doo  den n g van 

beneden en de gewone g van cene eenvoudige 

,  de ontsnapping plaats 

heeft. j vindt geen , het aannemen de  ple-

num-beweging in de ventilatie van het s de  Ge-

meenten aan te . j een goed stelsel is e  geene 

noodzakelijkheid de vuile lucht uit te pompen en op 

te . e n voo  de vuile lucht 

in het s de  Gemeenten zijn geschikt tot het aan-

nemen van elk ande stelsel. e e densiteit 

of diglheid des s doo  plenum-ventilatie zou 

zee g wezen en niet  genoeg om de 

ademhaling te . 

n stelsel zou voo  alle lokaliteiten van het s 

de  Gemeenten zoowel als voo  het huis zelf vol-

doende zijn. t is noodig dat de , met de 

ventilatie belast, eene volledige e heeft ove

de middelen, die tot de g n dienen. 

j is e  tegen dat de c d bij het 

e stelsel doo  stoom n . e 

e de n en pijpen voo  dc -

g is voldoende, en zij kunnen bij het -

ken van zijn stelsel benuttigd . n d op 

de : Wat is de beste wijze om aan de lucht vocht 

toe tc voegen? zegt hi j , dat het bevochtigen buiten 

kij f van t belang is; het is n bekend dat 

een d in het  zee g en 

koud is en veel f t doo  het -

n van hel vocht van alle uit- en inwendige op-

. Een zuidwestcwind is juist van tegen-

e g en is m en nat. Van daa

heeft men bij koude en e winden voo n 

van zwakke gezondheid en zelfs voo e gestellen 

als g aanbevolen, eene geschikte hoeveelheid 

vocht aan de t toe te voegen; eenvou-

dige middelen zijn het ophangen van natte doeken of 

het n van eenen . e eenvou-

digste wijze is, volgens hem, voo e gebouwen, 

het inspuiten van stoom doo  ecnc pijp met -

kingen iu hel kanaal,  de lucht . 

e sloom moet gelijkmatig d . t is 

gemakkelijk dezen toevoe naa den stand van den hy-

 doo  de n te . All e lucht, 

die van cene e tot eene e  ge-

t , is tevens mee geschikt tot het ontbin-

J den van cene e hoeveelheid vocht om de  ge-

wone t nabij tc komen. c , 

die ten opzigte van het vocht het best voo  de gc-

 zondheid is, teekent een l van ongevee 8 -

 den  tusschen den n en natten bol 

: van den . j wilde alleen des s 

stoom bezigen en des s uitwasemende -

ken of eenen l koud ; men heeft een 

; kunst ma t i ge n n gemaakt in een kanaal,

de e lucht naa een gebouw geleid ; dc 

] lucht d d cn g zijnde met vocht -

| zadigd. 

Op de j vond hij bij het n de  lampen 

: de hitte . e lampen, die bij het aansteken 

| s e genoeg afgeven, n late  als een 

i vlammend vuu  des s in een k ontstoken. 

; Een g li d deelde onlangs eenige -

gen mede, die hij gemaakt had t het l 

in  op e afstanden van de 

lampen in het bovendeel van bet huis, en -

ken ten volle met de n van den hee -

ij  NOTT . Licht dat van boven komt is de meest e 

! , daa de zon e n ook naa bcne-

! den schiet; maa gaat dit licht met e hitte gc-

|; , zoo als bij de n of bij de g 

van gaslampen in het s de  Genieenten plaats vindt, 

j dan t een m . Slaan wij de natuu

 gade, waa het hoofdhaa zelfs den naakten wilde voo

jl dc zon beschut; onde de beschaafde n t 

aan dit doel d doo  den tulband, den hoed, 
:\ het zonnedek, den l enz.; f zijn -

' soiien, die met he l blootc hoofd in de zon staan, 

g aan hoofdpijn (coup de soleil), g 

enz.; dc n zoeken de schaduw de  boomen. e 

j 1 e hitte op de hoofden de  leden, ili c op de ga-

\ j van het s de  Gemeenten gezeten zijn, is 

d cn niet zonde ; het is m noo-

dig dat bij cenc g de  zaal uit het plafond, 

welke wijze denkelijk de , een m 

lot beschutting geplaatst . e zamenstelling van 

 het glas, hoewel zij aan de warmte de  zon met het licht 

|| g t (zoo als bij het s plaats 

vindt), t de e e van gewone 

; dit zien wij bij d bij een glazen 

scherm, staande voo  eenen d in eene gezelschaps-

: een , aan dc e van het 

m gczelen, voelt niets van de , 

hoewel het glas zelf even als een blad ijze -

d t en t als een nieuw l 

punt de e in alle , in plaats van deze 

op den n achte het glas te doen . 

e lampenglazen n doo  de vlam nagenoeg d 

gloeijend, maa glasplaten op n afstand blij -

ven genoegzaam koel. n de lampen zoo veel 

omhoog geplaatst dat men onde deze een glazen 

vloe  kon stellen, die zc d van bet huis af-

e cn ze noodzaakte dc voeding de  vlam uit 

de lucht omhoog te pul len, dan zou nagenoeg het 

geheele licht de  lampen binnen de zaal komen en 

slechts niet e e . .  heeft 

voo  bet bestaande s de  Gemeenten , 

de lampen alle s boven het plafond en 

aan de buitenzijde de n le plaatsen. Zijlichten 

kunnen, bij de e n gesteld . 

Om e n geeft de hee T de 

 aan eene g met n boven 

eene wel e . t stelsel van gas-

g met eene valsche glazen kap en n 

geplaatste lichten, zou voo  het s de  Gemeenten 

voldoende zijn. Vóó  de g van het bestaande 

s was e s te d eene zaal, waa 500 

of mee n met gemak 10 n daags en dat 

wel dag aan dag konden zitten; het was cene nieuwe 

zaak op het veld van de wetenschap van ventilatie. 

('i  Aii , c. e., Assoc. king's college. e 

hee heeft het stelsel van den hee Y op het hof 

te  toegepast. Toen hij j n d , 

was het e stelsel van ventilatie aangeno-

men; de lucht d van buiten d en in 

kontakt met n gesteld. e stank iu 

het hof was d zee , hetgeen -

lij k moet n n aan de t van men-

sehen die zich daa . j e de 

e ventilatie doo  het maken van eene 

luchtschacht, die met het gebouw doo  kanalen onde

de n n was; eene s n 

zijn in de schaebt geplaatst, die in g zijnde 

de lucht uit het gebouw . e lucht t 

hoog t cn wel doo  de n nabij het pla-

fond, waa deze openingen naa eisch  zijn. 

e t de e lucht is in geenen deelc 

k bevonden. e luchl binnen het gebouw 

t d doo  stoompijpen, die m boven 

den , aan de e de  zitplaatsen en m 

de loopgangen geplaatst zijn. e kunstmatige -

g t slechts in k t als weinig 

n aanwezig zijn of velen het hof tegelijk -

laten. n moet niet denken dal de vuile lucht bij 

de ademhaling langen tijd m de n blijft , 

maa men zij indachtig dat de hoogte, e de 

uitgeademde gassen , veel minde is dan gewoon-

lij k d . Neemt men aan dat eene de

meest e , het , 

bij 250' even zwaa als e lucht bij 603 is, «lat 

" de specifieke e de e n 

bij eene  van G8° a 70'J even , is als 

die van e t bij 60", en neemt men 

j  in , «lat een n bij 

het ademhalen in eene  van 60° op eenen 
1 , die 12 duim van den mond d 

: is, dezen zoo hoog niet doet , dan t het 

duidelijk dat de gassen minde dan volgens de alge-

meene denkwijze omhoog d . n allen 

gevalle kunnen zij slechts, zoo huig zij hunne tem-

 behouden, . e de laatste tloo

g met e lucht afgekoeld , ge-

e lucht aan de wet de . n 

eene e g t dit l in 

e de n slechts eene e lucht-

. Zij zullen lot ongevee 94* n en 98" 

is de  van hel ligchaam. j heelt het 

hof van assises le York volgens hetzelfde stelsel ge-

, waa tot g de  eene 

j geplaatst is; binnen t zal ge-

noemd stelsel op e hoven nabij Beverley toegepast 

. 

S . ), . j -

t zich tegen het stelsel van ventilatie van si

S Y in het s s met j be-

ji hooiende , en tegen de wijze p 

i het in k is . Zijn systema is, zoo nabij 

mogelijk tot de n de e ventilatie te 

| komen. j deze t «le lucht doo e -

li ling van het k de e , omboog 

| d en onmiddellijk a doo  lucht van e 

, . lii j kunstmatige g 

en ventilatie is het doel de e lucht op ecnc 

aangename  van ongevee 05° te houden 

;l naa hetzelfde eenvoudige beginsel, doo e luchl 

ii van gewijzigde  beneden le doen binneu-

n om de plaats de  vuile le , die 

boven of nabij bet plafond ontsnapt. Voo  het s 

;j  tie  Gemeenten moet «le lucht «loo  kanalen onde
!! den vloe d , en «leze moeten alleen 
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op die plaatsen, «aa zij de n hetzij zittende 

of staande niet , uitmonden. Al s wijze van 

g t hij een g aan, bestaande uit 

eene s e vaten, niet m vutte  gevuld, 

iu een afgesloten ; de koude lucht komt be-

neden binnen, t bij de g langs het 

g , in een kanaal gestuwd cn van 

daa in het buis . t wate t in 

elk van deze platte vaten; de n n 

naa gelang van de  de  buitenlucht den 

n d voo  het n de -

n , niet doo  geleiding, maa doo  het -

e . e e lucht ontsnapt doo  het 

plafond in kanalen, die e zijn l en met 

eene schacht buiten het gebouw in d staan. j 

wi l in bet geheel niet eene e t -

ken, maa acht den , n m 

van de vuile en e lucht zee geschikt tot 

g van een voldoenden en gestadig -

kenden toevoe van e lucht in het gebouw. 

t is onmogelijk een d stelsel van ventilatie 

met goed gevolg voo  de n ' toe te 

passen. e wijze van g voo  het Colney 

Hatch Asylum t op het vacuum-bcginsel en 

t voldoende. e g van het s de

Gemeenten is thans ; de toevoe van 

e lucht is geenszins g aan dc behoeften 

van het gebouw en bijgevolg ontsnapt de vuile lucht 

niet. t l in  doo  het s ligt 

in de e g de  lucht in de , 

e de , die hel huis voeden, in 

g staan. e toevoe van e lucht t 

doo  den n , die met een t gedekt 

is, ; e het t weggenomen, dan 

zou de aanvoe voldoende zijn. j acht de ventilatie 

na de geheele voltooijing, als het stelsel iu volle -

king is, steeds onvoldoende. Gaslampen zullen bij 

een n m niet k 

zijn. e g van 1'xelcr-huU is de e 

en t aan het t kunstmatige 

stelsel van ventilatie volgens den hee S is in de 

e gebouwen wel geslaagd en j bij-

zonde eenvoudig en ligt te . e g 

de  lucht geschiedt onde e . j 

t de e boven de stuwende t voo

ventilatie of wel de g van beide. t be-

staande t voo  de ventilatie van het s de

Gemeenten is voo  een volledig stelsel . 

s is hij van gedachte dat een , die 

doo  een d kanaal t , altijd 

een onaangenameu k zal . e wijze, 

p g en ventilering van het s de

Gemeenten volgens zijne zienswijze konden d 

, is deze: den geheelen , even als inliet 

s de , met lood te bekleeden en

hel t le leggen; de hoeveelheid lucht te -

kenen, die doo  bel huis moet n om hel vol-

doende te n en te n en deze te 

doen binnenkomen doo s in een gepast aan-

tal openingen , zonde  den n eenig on-

f le . Van den vloe  zeiven zou eene 

j e g zijn, en de toevoe van lucht doo

de s e om eene e ventilatie 

en g te . e e lucht zou 

, maa des d zee geschikt be-

nuttigd kunnen n tot g de  lucht in 

ij de e schacht. t e stelsel van 

g is volkomen onde bedwang en kan naa

1 goedvinden d en d . j 

 stemt den hee Y niet toe, dal doo  dit stelsel 

j hel cvenwigl van den  in zulke mate zou 

 behouden , dat het openen van een m niet 

ji de niinsle g van koude lucht . 

 stelt de hee S , de lucht doo

j g met n na hel n van 

het g le bevochtigen; e wi l bij hel wate

tol uitdamping in hel e luchlkanaal in eene on-

diepe pan plaatsen en  de lucht e 

bevochtigen. e wijze van .  tot g 

de  koude en e lucht is, volgens zijn stelsel, even-

min doelmatig. Thans t de lucht in n -

sten gang doo  hel t tegengehouden, daa dit 

alle openingen van den vloe  bedekt. Om deze n 

wilde bij de lucht slechts op eenige plaatsen in het 

buis leiden, in plaats van den geheelen vloe  tot ka-

naal in le .  het plaatsen van s 

tot loegang de  lucht in de n legen de zit-

plaatsen zou n het best d en de minste 

last t . t m van bel buis 

is een geschikt standpunt tot toevoe van matig -

e lucht. e bestaande g t op 

geene wijze iu op de ventilatie volgens bovenstaand 

. j wilde de lucht eenige n lage dan 

dc e  in het gebouw . 

Voo  het Colney Hatch Asylum zijn, uit hoofde van 

den n omvang, zeven n benoodigd geweest. 

e hee S heeft de toepassing van zijn stel-

sel in  niet als een volmaakt d 

aangehaald, maa alleen om te tooncn in hoe e 

mate de e ventilatie slechts moet gehol-

pen . t dubbelt: stelsel, de lucht doo

den vloe  te doen in- en , zal de venti-

latie zee . n vindt thans geene ka-

nalen tot geleiding de  vuile lucht van de kap naa

de boven-luchtschacht. Zoo noodig t het geen 

bezwaa op, de lucht boven de hoofden de n 

te doen . j is gunstig gestemd e 

ventilatie van het , zoowel als van elk 

ande gebouw van dien d doo  of nabij tien , 

steunende op e ventilatiemiddelen met be-

hulp van eene e schacht, die des d 

tot het n de  lucht is . t be-

staande t kan dit stelsel volkomen -

lijken. e pijpen zijn iu g iu het geheel niet 

aan de n platte e vaten gelijk, en de 

n zouden doo  de laatslen n moeten -

den. n t zou de gansche j kommissie-

s kunnen , en de afmetingen maken een 

p van e n e van hel 

te n k uit. e n volgens 

den hee S zijn beie eu aan mee e on-

. e  de  pijpen van een ap-

t , die doo  stoom d w , moet op 

212' gehouden ; l het*  wate naa de 

 de n bij veel lage standen van 

den  kan . t , 

de ketels en de waaije kunnen gemist . e 

, die met den Victoria Tower in -

binding staan , zou uien kunnen , indien n 

een onafhankelijk kanaal voo  de koude lucht, in de 

s uitmondende, d aangelegd, n de 

kapaciteit d moei zijn naa de hoeveelheid lucht, 

voo  de e n benoodigd. j wilde 

den kouden m met de bijstaande n niet 

in koutakt n en de bestaande wulven oiukoke-

n of ommetselen, maa bete nog een onafhan-

kelijken m . 

G , ingenieu te Liverpool. e in-

genieu heeft e e gebouwen , 

 als het meest e de -

nic dia  te Liverpool t genoemd te . 

e zaal is m 120 voet lang, 60 voet d en 

nagenoeg 60 voel hoog met een gebogen plafond; zij 

t alleen doo  eene j n . e hee

1  was <lc t van het gebouw en heeft 

 bij de e bijzonde bet oog gehad op eene 

e ventilatie. t goed gevolg n de 

e n lot g de  lucht en 

nimme heeft men klagten . t middendeel 

van het plafond is vlak, maa de zijden zijn gebogen 

naa de , die de n . e lichten 

zijn op deze lijst geplaatst en n te zamen eene 

|! j van 912 zee kleine onbedekte ; boven 

het t is eene e g van 170 gelijke 

lichten. . geheele t t t 

en het e de  zaal doo  de genoemde lichten op 

dc . e vlam is ; eene kleine 

gaspit t imme  en a de hoofd n 

geopend , steekt, zij tie lichten aan; op deze 

wijze t de e  (sun-burner) of -

g van lichten ontstoken. Elke gaspit staat ge-

noegzaam nabij de volgende, zoodat a ééne ont-

stoken is, alle e m haa ontvlammen ; e 

behoeven zij elkande echte niet aan le . e 

lichten m de t n uil de hand bij 

gedeelten aangestoken. e p t zich 

in e pijpen, die iede twintig s of 

t van gas ; dc voeding de -

ten geschiedt dus niet onmiddellijk uit de hoofdpijp, 

maa uit de e n . Een 

, gedeelte van het k in de g van hel 
'i 

' plafond vall ove  cn t eene , van waai-

de twintig lichten, die toevoe van gas n heb-

ben, met eenen stok ontstoken n en de n 

gaal op deze wijze met de e g de

zaal . t meeste licht t onmiddellijk van 

de t d cn dit k van gas be-

t 2000 kubiek voet pe , die ongevee 9 

shilling (/o.40) zullen kosten. t vie  of vij f 

n n de e vlammen te  ge-

. t l (rose-light) is eene -

ling van e cn de  van e 

vlammen. Ove  de g van lichten of zon-

 is een metalen kegel en deze kegel of uit-

p is slechts G duim (0.15 el) in , welke 

opening doo  eene klep bovendien kan d 

. . e g dient om de vlammen in 

een n stand te honden, want indien de 

gansche aanvoe van togt niet , , zou-

den de vlammen op de pijp te zamen . t 

het oog op ventilatie kan deze pijp zee g me-

, zoo men haa met buizen van e 
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afmetingen omgeeft. e hitte van de e pijp 

t in de omringende buizen eene zee e lucht- ' 

g te «ecg,  een e m 

n . e klep in de ventilatiepijp, -

van s melding is gemaakt, beslaat eenvoudiglijk 

in eene e schijf, beweegbaa om eene as, 

 de klep in de pijp iu een n of 

n stand kan t : de e 

de g t op deze wijze doo  de metalen 

schijf bepaald. Nimme  is zij geheel, maa wel ten 

deelc gesloten; had men do klop geheel gesloten, de 

n zouden langs de zijden des ke-

gels ontsnappen en de e buizen d 

opvullen. e buizen zijn kon h en de -

dei' t het ; m de e pijp of 

kegel, n de  ligt , is een e cilinde

en m dezen eene buis van . 

e n zijn lot g van d nood-

zakelijk en niet alleen met het doel tot ventilatie, 

maa ook uil g . Somtijds heeft de 

kegel of bet inwendige van den loestel doo  de hitte 

eene dof e kleu  en t de ventilatie zee

. 

e lucht, benoodigd lot g van den af-

voe  doo  de pijpen, t langs de n in de kanie

d doo  zinken platen niet galen , die 

s 8 voet (1.52 el) boven den vloe n I 
zijn: naa male zulks d t is deze toevoe

al dan niet e lucht. 

e bee G heeft het plan gezien, dat thans voo

de g van het s de  Gemeenten is aange-

nomen. j is van l dat de plaatsing van een 

glazen bodem onde de lichten geen l zal aan-

. t is buiten kij f dal bij het n 

van een k veel j van de kleu  de  muren 
kan n : voo  het n van kosten 

is wit hel best. j is van gedachte dal de lichten !: 

in het beslaande s de  Gemeenten zoo geschikt 

moeten , dal c  geene valschc schaduw is; en 

d kan die g geheel s t 

. e e n tot g is hel 

k aan g en het onbevallige aanzien. Zoo 1 

veel mogelijk moeten de lichten boven de geziglslijn 

geplaatst ; iu het e gedeelte van het 

huis kon men hetzelfde stelsel van g op de 

t toepassen en j eene kombinalie van 

zon s voegen,  volgens het gevoelen 

van den nee G geene g zou ontstaan.

E T . Aan dezen hee is se-

t e n bet n en n 

van gebouwen , en twintig n geleden 

nam hij patent voo  een nieuw . 

Zij n stelsel is op hel kasteel te Windsor en het -

zinnigengesticht te Colney Hatch toegepast '). j beeft 

behalve e publieke gebouwen e ge-

vangenissen en n d cn 

wijst iu het bijzonde op een onlangs voltooid -

zinnigengesticht in hel p Wills. Op het 

kasteel te Windsor t hij zich bijna geheel en in 

alle n op hetgeen e of e 

ventilatie en g genoemd . Te Colney 

Hatch n zij p des s met voldoende 

uitkomsten; des s kan de kunstmatige beweeg-

t van een s des e gebezigd -

den, hoewel het bestendig k onnoodig is.

in het geslicht te Wilts n de e en 

e n doo  heet wate . 

j baalt dit aan, als zijnde volgens zijn l en 

zijne g de e kombinatie. Tot uil -

kende t t een slinge n 

gebezigd, die boven een s le n is, daa

men voo  de zwevingen of , die bij het 

s te duchten zijn, t . j be-

veelt de volgende wijze van n en ventile-

n aan: 

«Een k van mijne methode van -

ming is, eene e hoeveelheid e iu cene be-

k kleine plaats opeen te hoopen of te cen-

. t niet n dat men de 

gansche , voo  een t gebouw be-

noodigd, in één l punt ; dit zou zee

') e volgende publieke gebouwen zijn door  den lieer . c. 

E met toestellen tot verwarming en luclitvcrversching voorzien; 

dc krankzinnigengestichten in dc graafschappen Jt'ills,  cu 

Bucks; die van  cn  en van Oxford cn Berk»; de 

gevangenissen in de graafschappen l.'sk,  cn Oxford; het 

hospitaal voor  lijder s aan kinderpokken,  het marine-hos-

pitaal te Chatham; het koorts-hospitaal te  de nieuwe ge-

houwen van hel ziekenhuis in het graafschap  de hoven in 

het graafschap Brecon (Brecon couuly-conrls); dc bisschoppelijke 

opvoedingsgestichten 'diocesan 'training-institutions) le

Chester,  eu Oxford; het geestelijke kollegic te

rough  clergy-college); dat voor  landbouw te Cirences-

ter; het departement der  admiralitei t te Somerset-house; de regt-

bank eu kapel te  court and chapel); het instituut van 

civiele ingenieurs; de school voor  behoeftige blinden (indigent blind 

school) cn het hof voor  onvermogende schuldenaars (insolvent debt-

ors' court). 

g zijn en e kosten cn moeijelijk-

heden na zich slepen. Een tweede hoofdpunt van 

mijn stelsel van g cn ventilatie is, een naauw-

gezet oog te n op de e en -

fende afmetingen van dc n voo  de -

gen. Zoo zullen dc hoofdleidingen in e d 

n naa de juiste hoeveelheid aan te n lucht; 

alle n uitkomende e kanalen en -

gen moeien g zijn aan de kapacileit de  hoofd-

kanalen, zoodat het geheel systematisch bepaald is. 

d de hoeveelheid e lucht voo  een t 

gebouw, zoo als te Colney Hatch, , dan 

zou de lucht zich  ïiaauwelijks kunnen be-

wegen. Te Colney Hatch heeft men 25,000 e 

voeten d k en hel gebouw is 1800 

voet lang, zoodal bij eene plaatsing de t in het 

midden de lucht s en links 900 voet in -

tale g moet ; wilde men nu in de incest 

e deelen van het gebouwd hetzelfde click t 

als in de j gelegene te weeg , dan 

zouden de luchtkanalen e van gelijke kapa-

citeit gemaakt moeten n en dit zou e kos-

ten na zich slepen.» 

Zijne methode is, m wate bij lage -

king le ; stellende het maximum de

 op 170° of 42° beneden het kook-

punt. n kan geene t niet de -

e e in g n zonde

deze le benadeelen. j benuttigt de opgaande of de 

e beweging en t k op 

de e , die doo  het l in speci-

fiek gewigt bestaat, met bijvoeging van kunstmatige 

, zoo de e e is; des s is 

de t in g en de kunstmatige kan 

gemist . Slechts dan als de n el-

kande nabij komen of wannee de specifieke n 

van dc buiten- en binncnlucbt genoegzaam gelijk zijn, 

is het noodig dc natuu doo  aanwending van kunst-

matige t te  hulpe te komen. Elk -

stelsel t in e of e mate den -

lijken n i toestand de  lucht 

te . Voo  elke toegevoegde 27° F , 

dat de d de  lucht , t de 

geschiktheid tot bevochtiging . l e 

wate t bij lage g het evenwigt dei-

lucht minde dan bij hooge; daa bij de , het 

maximum de  op 170° stellende, de -

d van de e lucht, die van -
. . 

| ste belang is, bepaald kan n en deze limiet kan 

 op 80° n aangenomen. Zijne bedenkingen tegen 

] de e beweging zijn, dat zij kunstmatige 

| t behoeft en niet zonde dwang ; zij t 

| de vuile en uitgeademde lucht, die moet d 

j en niet mee ingeademd mag , omlaag naai-

de longen en t doo  deze wede opgenomen. Zij 

t eveneens eene e t omve te -

pen , daa bet hoofd in de e en de voelen in 

de koudste luchtlagen zijn en de ventilatie houdt op, 

a de t niet in gestadigen gang t 

gehouden; in de meeste tijden des s zal de natuu

zoo e gelegenheid is, de ventilatie . 

j zou de  op 65° wensclicn te hou-

den; vij f kubieke voeten (0.139 kub. el) pe  minuut 

voo  eiken n geeft cene e , 

\. en e voet (0.91 el) pe  sekonde is cene voldoende 

snelheid. Voo  de , doo n , 

bestaal een vaste l en deze is: dat de lucht uit 

een , van welken d dit ook zijn moge, 

doo  de  van de buitenlucht t afge-

koeld tot den maatstaf van l ' / i kub. voet (0.042 kub. 

el) pe  minuut voo  eiken n voet ("0.09  el) 

glas '). e l is geldig voo  glas onde welken 

m dit ook geplaatst zij. e wijze van g 

van het huis maakt een zee k deel uit van 

bel plan van g en ; t 

de wijze van g cene e hoeveelheid warmte 
te weeg, dan t  mee t van luchl-

g n dan voo  de ventilatie benoodigd 

is. t bezwaa zou dan gelegen zijn in hel aan-

n van eene buitengewone massa luchl, len einde 

die g le . e s 

e warmte van het plafond t ook ten 

volle de aandacht; het valt zee ligt zich van den 

slechten k p te geven. e lucht komt 

in konlakl met alle n van n en -

lende l van menschen, daa de kanalen n 

zijn en de natuu van de n deze e -

gangen niet in allen deel6 te n is. t bestaande 

stelsel van ventilatie voo  het huis is even slecht 

als onvoldoende. e bee E deell zijne wijze van 

verwarming aldus mede: 

Eene slaande pijp in kommunikalie met den

ketel mondt in een t vat uit, «lat technisch 

de uilzcltingsbak (expansion-hox) genoemd , cn 

') t komt overeen met 0.456 kub. el, voor  dc  cl glas. 

. 

14 
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dient tot opname van de e massa, doo  het 

vale  bij de g van  ingeno-

men , en tevens t zij eene e e ove  voo

het ontsnappen de  lucht, die hel wate koud zijnde 

bevat, maa doo g . t e 

, dat uit den ketel , vloeit doo  eene voe-

dingspijp, die een aantal n en openingen 

heeft gelijk aan dat de  platte vaten. Eene -

c voedings- of lieve  gezegd e 

s °  gdijkc wijze aan de n de  platte 

vaten bevestigd, t het afgekoelde wate naa

den ketel , om op nieuw d en a 

doo  de platte vaten of e -

ken d te . e genoemde -

de t de , die boven de vocdings-

pijp l igt , cn houdt het geheele t met wate

gevuld; in den beginne is dit koud en van gelijke 

. 1 de g van het vuu t 

het evenwigt a n en e  ontslaat bewe-

ging; de e deelen n en dc e dalen. 

l is e gelegen als met de e van het 

bloed iu het menschelijke ligchaam; het vloeit weg 

cn komt op dezelfde wijze . e g van 

dezen m cn g de e -

ken is, dat elk de  platte vaten aan het doel t 

om m wate tc , dat spoedig doo  die 

n in lallooze en dunne n . 

e dikte de n is 1 'A duim (0.058) cn de lucht-

n tusschen de platte vaten eveneens 1 'A duim 

(0.058),  men eene afwisseling van dunne 

cn talloozc n wate met een gelijk aantal dunne 

en e n bekonil. e lucht van den 

, die doo e eigene e doo

het kanaal omlaag gaat, t doo  de g 

de n in de kame . c en-

kele koude m op deze wijze omlaag , 

t in 40, 50 of 1000 n gedeeld, indien 

c  zoo vele platte vaten zijn, en elke dunne lucht-

laag van 1 'A duim (0.058) dikte cn 3 voet (0.27

el) e t aan beide zijden dc -

vaten aan; d hebben dc lucht- en -

men, op deze wijze in g gesteld, slechts 3 / i 

duim (0.019) dikte.  deze toestellen alle -

kaal geplaatst zijn, ten einde de e -

sche beweging de  lucht le begunstigen cn le ontwik-

kelen, t dc lucht tusschen ben ongedwongen 

doo  met ecnc , die de koude lucht noodzaakt 

zich spoedig van de f van het wate tc 

 scheiden. Op deze wijze , l de lucht-

' kame steeds met  wate gevuld en het wate

| vloeit na de afkoeling lot den ketel, de n de

, met cenc e en e t 

. c lucht n t gestadig en komt 

! nimme , zoodat van deze zijde geene -

ging tc duchten is. c komniunikatio tusschen de 

e schacht en de n is niet -

. Zij staat met niets hoegenaamd in ; 

geene besmettende bestanddeelen of n 

kunnen de lucht aandoen vóó  dat deze in het huis ont-

laden is. e g van het t op den hy-

i toestand de  lucht t niet d 

vóó  dat de lucht naa het huis d . Stel dat 

het inwendige van eene kame doo  vie  steenen mu-

n d is, en dat men in de e eenige hou-

, ten bakken, met deksels , geplaatst heeft; 

behoeft de lucht niet bevochtigd tc , dan blij -

ven de bakken gcslotcu en voo  het e 

geval n de deksels afgenomen en het wate komt 

te . c lucht t zich met -

damp cn gaat met deze e g van 

vocht omhoog; 27° T toegevoegde

t de kapacileit de  lucht tol bevochtiging, 

en bij zee koud , d bij oostelijke 

winden, heeft dc e atmosfee eene bijzon-

e , onafhankelijk van eenige g tot 

g de . j zulk een na-

n toestand de t is het vocht-

punt d zee laag cn cene e hoeveelheid 

p moet toegevoegd n aan het benoo-

digde, zoo de g van  cene vermeer-

g . Tot het n van den -

d bezigt men . e sluiting deze

n t oogenblikkelijk de , zon-

de  den m e lucht  af te sluiten; 

dc lucht t eveneens ove  de n heen 

en het wate kan niet mee naa den ketel n 

tot g van de e , -

doo  het na 15 of 20 minuten 10 a 20 n ge-

daald is. e  teekent de hoeveelheid vocht aan. 

N ( , c. e. e adviseu is met dc 

! ventilatie de n belast, met uitzon-

g van dat gedeelte dat onde toezigt van . 

 staat. t doel van bet stelsel van ventilatie 

' van het s de s is een plenum tc . 

e e t is in sommige gevallen een 

l en in e een slinge stoompijpen, 

l in wede e beide gebezigd ; nim-

me n zij zoo , dat  een vacuum 

t ; alleen in de  is dit 

het geval. d men in dit k en de -

zende  cn n cene plcnum-vcntilatie, 

dan zou dc k geneigd zijn in dc e -

n doo  te , l nu n bij 

cenc geopende deu de lucht naa binnen in plaats 

van naa buiten . , die zich zeiven -

gelen, te  bepaling van den , zouden voo  het 

huis geenszins aan hel doel ; een kleine 

anemomete wijst bij enkele g aan hoeveel 

lucht op het oogenblik de g in het gebouw 

. e pijpen n geheel doo  sloom -

, met g van dc x de  dagbladen 

op den beganen , m wale  ge-

t . c stoompijpen n geenszins na-

dcclig in de , waa de lucht het t in 

koulakt met de pijpen t ; dc

is zelden zoo hoog, dat men dc band niet veilig op 

dezelve kan houden. Elke hoeveelheid sloom kan toe-

 cn  elke t 

. e pijpen n in eene e e 

d en de snelle e m haa

houdt dc  op een lagen stand. e 

g van den stoom is van 5 tot 5 pond (1.36 

a 2.27 k i lo) , maa hij is zee d in dc pijpen, 

zoodat men elke hoeveelheid stoom kan toevoegen. 

e pijpen zijn niet hecten stoom van minde dan 

212°, of lieve  bee ten damp, gevuld. j t 

in deze pijpen lot wate snelle dan de toevoe ge-

schiedt, of even spoedig als do ,  hij 

zich dadelijk iu ccn n damp . e 

 de  lucht in de  kan 15 

n in tien minuten d . e ge-

e lucht t met dc e d in den 

t van dc e doo  een kanaal, dat naa dc 

s leidt; dit kanaal heeft ook ecnc zij-

dclingsche , n het toegevoegde t 

slaat. e e lucht t uil het e ka-

naal dadelijk in dc genoemde kame geleid cn kan 

doo  beide tegelijk ; a komt zij in 

ecnc kame onde den hoofdvloc cn gaal van daa

doo e kanalen naa dc e . 

Voo  elke konimissiekame zijn vie , 

twee voo e luchl en twee voo  dezelfde 

na de ; zij n zich in eene , 

en de lucht gaat tan daa doo  pijpen onde dc vloe-

| n naa de g de , waa zij doo

een d k . Op dezen togt 

j t de lucht zoodanig , dat e  geene bc-

hoefte tot e g ontstaat. Eene -

! e e de  lucht t gewoonlijk, en eene 

l i e slechts op e wijze . 

n het s de s is de toevoe van lucht doo

j het middendeel van het plafond, cn zij t doo

; eenen waaije onde het huis doo e kanalen 

omhoog gestuwd. c waaije is in het kanaal nabij 

j dc ; hij t een gedeelte de  lucht in 

j de kame en een ande deel aan gene zijde des waai-

j | s onmiddellijk in het s de , zonde deze 

in de  te doen . e waaije

\ t zijnen toevoe uit het hoofd-luchlkanaal; do 

lucht komt l in het huis g en daalt 

j naa den , s zijeenen uitgang zoekt. n 

'  heeft de bcnoodigdc t tot het n van 

| lucht van het bovendeel en dc einden van den toestel 

!j te  zijde geplaatst. Eene s kleppen zijn langs do 

j ; staande schotten de e zitplaatsen gesteld cn 

j ! kunnen twee of e duimen (0.05 a 0.075) geopend 

l! ; eenige zijn om het middelpunt beweegbaa

en kunnen  geopend n ; aan de talel is 

i cene opening van s 18 duimen (0.456) -

kant aan het boveneinde, gedekt met een stuk zink 

! van zee kleine galen . n dc kommissiekame

voo  het k komt de toevoe van de oostzijde 

 van het plafond tegenove de n cn t zich 

twee a e voeten langs de - cn zuidzijde uit; 

" m het k is op n afsland cene 

lijst ,  een kanaal van ongevee

: ' , i duim wijd n ; aan het boveneinde 

i de n is ecnc gelegenheid lot toe-

' , n geen k gemaakt . e uit-

gang is aan de westzijde van bet plafond en t 

' zich eveneens aan dc - cn zuidzijde s 

uit. j de n beeft men een slinge pijpen tot 

toevoeging van e doo g aan de zijde 

de n in lijden van e oosten- en -

winden; het valt zee moeijelijk de koude, doo  zulke 

e lichtopeningen , s dan doo

lokale e te . c s voo

het k hebben gezamelijk een kanaal ove  de 

geheele lengte in de s van 100 voel 

(30.17 el) in plan; elke kame is van de e af-

gescheiden ove  den geheelen weg tol in de kanalen 

tloo  een , dat tegen vuu  bestand is; uil do 
14* 
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kanalen heeft men eene e kommunikatie doo

vie  kanalen, elk van s 2 e voeten, 

met e gedeelten van het plafond in elke kom-

. Twee de  kanalen n voo e 

en twee voo e lucht ; alle vie

n nimme tegelijk benuttigd. Tot afvoe de

lucht t zij s in een kanaal van 50 

voet in plan; dit kanaal gaat langs de geheele lengte 

van het t ove  den  en mondt uit in 

eenen n of schacht, die op hel Speaker's House 

en in een , die op het Black  House 

staat. t kanaal doel dienst voo  twaalf kommissie-

s en dc , en dc lucht t n 

doo  eenen l en e e -

tuu ; — doo  de  geschiedt 

dit . e lucht t in de s tloo

eenen waaije n en de toevoe bij het n 

 doo  vie  kleppen op den bodem de -

kale pijpen in de wulven; zij n gesloten als de 

hoeveelheid lucht voldoende is. e toevoe van lucht 

in het s de s is 4 voet pe  minuut; ongevee

1 voel (0.501 el) van het plafond is de snelheid van 

de vuile lucht, waa zij doo  dc g omhoog 

gaat, nagenoeg dezelfde. c vloe  van het huis is 

van ijze  met gaten n en niet lood bedekt; dc 

geheele afvoe beeft plaals aan beide zijden van het 

plafond en een deel doo  dc e e de -

vene zitplaatsen te e van bet huis. t is 

bete en eenvoudige de lucht, die doo  bet plafond bin-

, tevens doo  de g le doen ontsnappen 

cn niet bij den vloe e gelegenheid te geven. 

E , . j is van l dal 

hel omlaag n van luehl doo  lange opene gemet-

selde schachten, bet slepen van deze met behulp van 

e n doo  damp, e kel-

s cn e kanalen, het bevochtigen en hel 

leiden ove  heete n n alle -

lijk e d en d aan de lucht ontnemen, 

cene zee nadeelige mechanische g doo

g met slof cn e n n 

cn eenen g , nadeelig voo  dc ge-

zondheid en het welzijn van de n die n 

moeien leven. j is tegen de wijze, p de lucht 

doo  een aantal kleine openingen ; 

deze e n n met snel-

heid legen het menschelijke ligchaam aan cn -

zaken een gevoel van koude, l zij n 

volgens gedane n den  doen 

dalen. c afvoe van dc lucht is mede veel tc -

: dc vuile lucht gaat doo n of openin-

 gen ove  de lengte van ongevee één duim wijdte 

! langs de zijden van de pancelen; dc e 

m t tegen den geheelen bodem van bet pa-

neel, t eene algemeene , -

doo n cn n ontslaan cn de vuile 

lucht bij gevolg slechts ten deele kan ontsnappen; 

het e is doo  dc g van zelf 

genoodzaakt zich op nieuw te n en in den 

algemeenen g van het k g te kee-

. e middelen, die genoemde ingenieu tot -

mijding deze n in bet huis wilde , — 

voo  als nog zijne zienswijze , dat de -

lementshuizen, , n en -

s bete k d en d 

konden n dan doo  een d stelsel 

voo  het geheele gebouw, — zijn, dat hij uit de meest 

e en op de best aan te n plaatsen eene 

e hoeveelheid e lucht wilde n doo

e n potten van n , -

van dc n bijzonde sluitend moeten zijn. 

e n potten moeten in en m doo  eene 

e  gaan, wie  vloe  cn n 

van e n gemaakt zijn; op het mid-

den van genoemden vloe  wilde bij ccn zijne  ge-

e s plaatsen met ccn onafhankelij-

ken toevoe van lucht tot g van het , 

 men elke e  aan de 

lucht, die doo  deze h gesloten n pot-

ten , geven en deze a doo e 

potten van e afmetingen naa de e 

plaatsen, n of waa het d 

, n kan; de lucht komt j s 

met e metalen in . e uitkomsten 

van de beslaande middelen lot toevoe van n 

in- cn afvoe van vuile lucht uit de kommissieka-

s zijn zee onvoldoende. Eene e hoeveelheid 

steenkolen t voo  deze n , -

wij l ecu e n volgens zijn stelsel voldoende 

zou zijn. Wat de wijze van g en lucht-

g de s aangaat, wilde hij 

doo  cene opening in den vloe  van het , in 

d met eene opening iu den , een 

geheel n cn n toevoe van lucht 

hebben; het gedeelte van dezen aanvoe tot -

ming van bet k bestemd, moet m de stook-

plaats d n om ccn voldoenden -
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d te n en het e blijf t in d 

voo  cene mogelijke g en het wél -

houden de n in eene , onmiddellijk 

voo  de stookplaats geplaatst. e lucht wilde hij 

langs de e cn te  zijde van den  doen 

n en a in het k leiden, hetzij 

aan den kant van de stookplaats of aan de -

gestelde zijde, naa gelang het eene boven bet e 

de .  hetzelfde kanaal moet 

tevens gelegenheid bestaan tot een n toevoe

van lucht tot g of g de -

g in dien  bij zee koud , -

doo  de n gevoed n doo  eene hoe-

veelheid lucht, onafhankelijk van die welke in het 

k aanwezig is. e e  moet eene 

e gedaante hebben,  het zee

gemakkelijk is dc g en g de

n te n naa de f plaats hebbende 

n iu de  de  buitenlucht. e 

bcnoodigde n zullen dagelijks niet mee

dan A pence (/0.20) voo  een k . e 

afvoe de  vuile lucht geschiedt cenvoudiglijk doo

den n en zoo nabij mogelijk aan dc zolde-

, hetgeen zee goed zal voldoen, al beeft men 

geen vuu  in den . j wilde alle e 

luchtbewegingen van den vloe  en de zijden van het 

huis , even als alle e lucht-

n en het geheele k met dc 

kaissons uit bet plafond wegnemen. e vloe  van het 

huis moet gestadig en gelijkmatig m zijn, daa

dit de g voo  elke goede ventilatie is; dc in-

vloed van lucht, die van beneden komt, moet ge-

heel d . e toevoe van lucht moet 

zich zeiven kunnen , en het n de

vuile t j geschieden met de minst 

mogelijke . e luchttoevoe voo  het afzon-

e stelsel van g en g van het 

huis moet aan de bovengenoemde wijze voo  de kom-

s gelijk staan. e toevoe moet van 

buiten bet dak doo e n polten ge-

schieden. j acht vie e voeten (0.57  el) 

aan kanalen m voldoende, n twee aan de 

oost- en twee aan de westzijde; dit t nood-

wendig twee stookplaatsen, eene aan elke zijde van 

het buis. e afvoe de  vuile lucht kan doo  de 

e opening in het plafond plaats hebben en t 

doo  cene schacht ondioog geleid, n de beweeg-

t doo  ecu kleinen openen n , 

die aan n ongevee 6 pence (/0.60) pe

dag zal kosten, t ; deze t zal 

mee lucht uit het huis n en dc aanvoe van 

e lucht zal doo  bet geven van mee hoogte 

aan de schacht  zijn. j wilde open 

stookplaatsen in het huis bezigen,  een m 

e lucht langs den vloe  gaat. 

Wat de g aangaat is het een t on-

gemak , zoo de gaslichten e eene zitting moe-

ten ontstoken ; hangende lichten uit de kap 

zijn zee . Ten einde deze n te 

, zou c  een toevoe van gas m de 

zijden de  kaissons moeten zijn met goed en stevig 

e lichlen aan de binnenzijde; de  opening. 

j wilde voo  elk licht 3 kubiek voet d pijpgas 

pe  uu ,  bet huis voo  2 shilling 

6 pence (/1.50) pe  uu  volkomen t is. e lich-

ten moeten één voet (0.30 el) boven het bestaande pla-

fond t , zoodat onmiddellijk na het 

ontvangen van het bevel, de s naa boven 

gaan en de lichten ontsteken, zonde de g 

te n cn zonde gevaa van iets hoegenaamd naa

beneden te doen vallen. o e onde de kap 

zou  eene ; in de openin-

gen doet men wél geen glas te plaatsen, tiaa -

doo  een t deel van het licht te loo  gaat. t 

wegnemen de  kaissons uit bel plafond zou op het 

gehoo in liet buis geenszins nadeelig . t 

mislukken van dc ventilatie ontstaat hoofdzakelijk tloo

de e middelen lot ontsnapping de  vuile 

lucht, en c  is veel mee acht gegeven op liet binnen-

n van lucht, dan op den . e -

geve somt de n van zijnen  op; 3 

voet pijpgas, k , geeft tloo  middel 

van dezen  ccn licht, dal aan zestien of twin-

tig n gelijk slaat; hel plaatsen van een lan-

ge  glas op den t de e 

en t het k van gas. Naa male bel 

glas lange genomen t is tie g van 

bet licht en de g van het k 

, daa dc e m doo  de lengte 

van den n , en bet gas, tlat 

van minde specifiek gewigt is dan de -

lucht, t doo  tien m d zonde

eenige diensten aan de g bewezen le hebben. 

j wilde de d niet op zich nemen 

van dc d glooijende buis, n in het t 

van den hee G t n 
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A , C. e. e adviseu heeft zich 

niet het w n en n van gebouwen bijzon-

de  onledig gehouden. c e toestand 

van de ventilatie van het s de  Gemeenten is zee

aangenaam en . j heeft n genomen 

om zich van de afwisselingen van  in het 

gebouw te n en bekwam zee voldoende uit-

komsten. j acht het plaatsen van lichten in de 

kap het incest . n de lichten aan 

de buitenzijde de n geplaatst en met e 

glazen , dan zou de hitte e of n 

 dan thans zijn, daa men alsdan mee licht 

benoodigd beeft en dit t langs het e glas 

cn maakt het . 

m toevoe is bet meest w e 

stelsel en j behoeft geene e t 

te zijn. Ten einde een plenum te , c 

men  toe- dan afvoe te hebben, daa in het 

e geval eene e t 

tol het n van het evenwigt noodig is. t 

n de  lucht ove n pijpen met stoom of 

m wate gevuld is voo  de hoedanigheid de  lucht 

zee nadeelig en wel zoodanig, dat de liee

zich van eene gaskagchel, die zich zelve , 

bedient. j heeft ten zijnen huize zulk een toestel, 

zijnde een e n kast met een n 

 van binnen. n heeft men eene aan-

eenvoeging van ongevee 1000 voet (504 8 el) pijp, 

die l staat en met den bodem de  kagchel 

n is; de lucht gaat doo  de kagchel omhoog. 

E  is een , die langs de pijpen van dien 

toestel gaat en aan den bodem wede uitkomt en be-

halve de genoemde pijpen, heeft men eene e 

aaneenvoeging,  een e m naa

den n geleid cn mee e in het huis 

t . t men gezamenlijk 

een zee t ; men heeft a 1000 voet 

pijp, die op eene zee lage  gehouden 

n en de e van de kagchel t doo

eenen , die t twee -

diepingen van , dat is te zeggen daa boven, ge-

plaatst is. t het huis op den p een huiven 

d , dan sluit men het gas geheel af cn 

laat meestentijds een klein licht tot het aansteken 

van sigaren , daa dil weinig e geeft en 

zee k is. Op deze wijze gaat de kagchel uit, 

a het gebouw eene voldoende warmte heeft en 

de t . e hee B 

: haalt het volgende aan : l dat ik eene 

| j ten mijnent heb cn het licht d aan an-

j c zaken de plaats van bijeenkomst . 

e kagchel is dan geheel uit, hetgeen bij e 

, toestellen een t nadeel is. t n 

J beeft men wel is waa heet , maa uwe -

j den komen bijeen en het k blijf t . Vol-

j gens mijne zienswijze inoet e  tot g van 

het huis eene zee e kame zi jn,  pij-

pen met lucht gevuld gaan. s het huis voldoende 

, dan kan men, iu plaats van dc lucht af te 

sluiten en buiten kontakl niet de e pijpen tc 

j houden, het gas geheel uitdoen of slechts ten deele, 

| zoo als ik het doe. k ga uit cn niemand met 

| g van mij weet iets vun dc kagchel en 

j nimme is zij wèl , ten zij ik t baa

k te stellen, uadat deze of gene n 

1 haa bczigtigd hebben.  te e g 

t het e evenwigt ; in 

dat geval g ik alleen voo  mijne slaapkame . 

n dit k heb ik eenen , die, a 

de g te g , eene klep opent cn 

ongevee tien s (11.35 kan) wate doet -

inen op 300 voet (91.44 c l) pijpen, die met vloeipa-

pie  omwoeld zijn.» j bet n van het s 

|j de  Gemeenten kan de  doo  eene ope-

1 ning bij den uitgang d ; de invloed de

, snelheid van eenen m op eenen -

i te  doet de laatste onmiddellijk zakken; dc lucht 

t bij de plaats van opname doo  metaalgaas gc-

1 zift. t leggen van twee of e dikten k 

op den vloe  te  plaatse waa de leden op- en ne-

, zou het bestaande , wat de stof aan-
: gaat, wegnemen en het n van de lucht be-

. j heeft liet plan tot g van do 

j e l te Liverpool gezien en 

is zee ingenomen met de toegepaste wijze van -

lichting doo , en deze zouden ook hie

j wèl voldoen. e zijlichten le Liverpool gebezigd, zijn 

niet goedschiks in het bestaande s de  Gemeenten 

aan te . j geeft aun het e stel-

sel van , in g met het k 

van den , dc  boven elk , 

daa het de n zee wèl . 

N , architekt te e bouw-

kundige heeft e e gebouwen gc-

j maakt; bijna nlle gevangenissen in de laatste twaalf 

n in Schotland gebouwd of t ziju doo  hem 

. .  heeft van tijd tot lij d -

lende wenken k tot ventilatie gegeven. j 

t dagelijks dat hoe mee hij de denkbeelden, 

bij geschikte gelegenheden ingegeven, , des 

tc mee kans tot welslugen bestaat. j t den 

n m in de gevangenis te 

Berwick, die onde leiding van het engelsche kollegie 

van n gebouwd . e hee N 

geeft aan den n boven den -

schen m de . e n tot -

g en ontsnapping de  lucht komen de  volmaakt-

heid nabij, zoo zij wèl d . n kan 

eenig stelsel van ventilatie zee goed , zonde

de n nis een middel van toegang te . 

j heeft geene n tegen den aanvoe van lucht 

voo  het huis uit de c kanalen, zoo deze 

zuive  en voldoende g gehouden ; de me-

chanische t kan tot het n de  lucht ge-

mist , daa zonde deze eene voldoende hoe-

veelheid n . t s in de schacht 

is volgens zijn l eene zee geschikte t en 

k boven den l of ; s heeft 

hij eenig onnoodig t voo g en lucht-

g van het huis gevonden. 

c lichten komen de ventilatie zee veel te gemoet. 

j het n van lucht in de kap en het afvoe-

n van deze op gelijke hoogte is de hee BBOWN be-

, dat dc e lucht niet omlaag d . 

j toont dc moeijelijkheden aan van een stelsel van 

ventilatie, waa dc vloe  zoowel tot aan- als afvoe

de  lucht dient, hoewel eenige punten j vol-

t geene n . e 

t genoemde t aan de kommissie het 

volgende: n eenige gevangeniscellen n de 

s een , bestaande in eenen pot van 

gewoon , die achte eene deu in eene kleine 

gegoten n kast geplaatst is; deze kast staat 

in den muu e den . e dut de 

lucht uit de cel nabij het plafond t , 

is c  eene g op deze kleine kast tot bet weg-

n de  uitdampingen. c vuile lucht t dus 

zoowel van vloe  als van plafond , en 

wel voo  het eene geval doo  een kleinen en voo

het e doo  een n . Aan dc ge-

noemde kast is eene pijp bevestigd, die in een kanaal 

uitmondt, l volgens eene bepaalde methode de 

vuile lucht van een zeke deel van den vloe  tege-

lij k met do algemeen e lucht van de cel 

nabij bet plafond ontwijkt. Nimme  heeft hij de lucht 

1 in eenig opzigt doo  het n met heet -

pijpen benadeeld gevonden. 

N , m. p., c. e. e is naa

Liverpool d om de g van de pbil-

e l op tc nemen. e hoofd-

zaak is het e l de  buitengewone 

; deze is nagenoeg even g 

als bet daglicht en in gcenen deele , behalve 

onde den , die uitsluitend tot g 

van het t dient. e lichten aan de t 

kunnen in het s de  Gemeenten niet l 

, daa zij dan te laag zouden komen; even 

zoo beschouwt de hee N de zonlichten, zoo 

als deze in de e zaal l zi jn, 

voo  de g van het e gebouw 

onvoldoende. s kunnen met goed gevolg ge-

bezigd n tot g van een t of eene 

kleine e van boven,  men aan het ge-

heel eene g geeft, n hel elfekt zee

schoon is, maa n g deze licht-

n ove  het. vlakke deel van het plafond 

, dan zou het geheel een goed aanzien heb-

ben. t effekt van het licht in de l te 

Liverpool t dat van de lichten van .

in de holle , daa de zaal  eenvou-

dig , maa thans geheel wit is; om deze 

n komt een t deel van het e 

licht tot het oog, en misschien is hel l 

s t licht; hoewel do lichten niet met 

glazen bedekt, zijn, n zij de n ove

zulk een t , dat het oog s eenige 

e g van intensiteit . 

e denkbeelden vun .  aangaande de g 

schijnen met die van den hee N n le ko-

men, daa de e e iu eiken kuisson eeu 

k licht te plaatsen. n den beginne was 

de laatste lot g van kosten tegen dil plan, 

maa hij zag late  iu dut .  volkomen gelijk 

hud. e holle i hebben geen schoon -

komen, mua dil kan ligtelijk n . 

Thans is de g zoodanig , dat zij 

eene zee e en weldadige g op de 

ventilatie heeft, en het plaatsen van g 

zonlichten in de kuissous zul de ventilatie geenszins 

benadeelen, maa veelee ; uit een eko-

I nomisch oogpunt t het stelsel van zonlichten 

I aanbeveling. j vindt geen bezwaa in de schaduw 
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onde de n en is van gedachte, dat het zee

wenschelijk is een deel van de zaal in schaduw te 

, p het oog een t vindt zonde

doo  de e hoeveelheid licht, die tol het -

ten de n benoodigd is, aangedaan te 

; een minde k licht kan onde de gale-

n n . t n van het 

aantal openingen in bet plafond van bet huis is geens-

zins in e met dc akoustische beginselen, 

p het gebouwd is; het n van het 

plafond is zelfs aan tc bevelen, daa het vlak zijnde 

misschien e is en de openingen alle -

menging van geluiden . 

e  acht alle openingen lol 

afvoe te , want een aantal kleine staat in 

geenen deele gelijk aan hetzelfde k e 

gaten; e  bestaat geene d om op- of -

s te . n het s de  Gemeenten, 

dat des avonds t t en waa eene e 

hoeveelheid licht benoodigd is, zou het zee -

d zijn de luchl van boven aan te , daa

het licht aan de ventilatie eene behulpzame hand leent; 

maa in dc , die alleen ove  dag ge-

bezigd , is het een goed plan. j wilde in 

geen geval den toevoe van e en den afvoe van 

vuile lucht op gelijke hoogte maken. 

T VA N E N S. W. , , 

EN . C. , . 

Onde de e n in de -

dige stelsels van g en g 

de n n e k eene 

naauwgezelte beschouwing; deze zijn: ten , 

de algemeene toevoe van t voo  de 

huizen, die in hoeveelheid e is; ten , 

tie natuu van den , die g cn 

aan botsingen g is; en ten , de hoedanig-

heid de  lucht, die zoo e beneden de n 

is, dat zij lot ademhaling ongeschikt moet genoemd 

. 

t volgen k de e klagtcn le-

gen de beslaande stelsels, dal de

van cic huizen f het zij le hoog het zij tc laag 

is; aat dc ventilatie gewoonlijk onvoldoende en som-

tijds buitengewoon k is; dat men in e mate 

met i onaangenamen k bedeeld is ; dat dc uit-

I g van den algeinecneii g van het gebouw 

een gevoel van knelling en d ; 

, dat men het bew ustzijn van elasticiteit en 

, die bij de ademhaling in den n 

g gevonden , mist. 

j het zoeken naa de n van deze klagleu 

;' en de n van deze e cn e gc-

, , zijn wij lot het besluit gekomen, dat het 

onvoldoende van den algeinecnen toevoe van lucht 

in de huizen in e mate ontslaat doo  de onvol-

maakte en e , die tot den invoe

van e en het n van vuile luchl ge-

maakt zijn. 

Zonde twijfel t de mechanische t -

schoots en aanzienlijk gebezigd tot het n 

| van de lucht doo  de kanalen, die tot n -

gang gemaakt zijn, cn eene e t 

t de vuile lucht uit; s de plaals van be-

stemming, zijnde het inwendige van het s de

s en dat de  Gemeenten, de s enz. to 

, t de g de  lucht d 

doo  dc mechanische beletselen van cenc tallooze hoe-

: veelheid kleine openingen van n , die 

veel g , doo  de met galen -

e n , e n en an-

e . e , die men zich -

stelt , t doo n tegengegaan, die zoow el 

i de wetenschappelijke als e beginselen aan-

, en zelfs het doel de s -

i ten, doo  het n de  lucht, die tot den vloe

j moest , nabij het plafond en het n 
: bij den vloe  de  lucht, die tot de g moest 

stijgen. 

c d en g de -

n n t doo  de ongeschiktheid de

: bewegende , tot het n van de lucht doo

 de huizen , cn de e en e 

, die de lucht moet n met het 

doel om haa te n of op e wijze voo

het k geschikt te maken: ten , bet be-

vochtigen , p late  het n volgt; ten tweede, 

li het n tot een te hoogen d om do 

lucht late  af le koelen; cn ten laatste: het n 

of lieve  gezegd de pogingen, die e gedaan -

den, van twee e n van onge-

lijk e , die beide met aanzienlijke snelheid 

J in evenwijdige n . 

t e cn  het e cn 

e k de e genoemde, dat is de 

slechte en ongezonde hoedanigheid de  lucht, die in 

de buizen t , ontslaat k doo

de zee ongeschikte en e , 

 wij de e c wulven en an-

e kanalen tellen,  de t ge-

noodzaakt is van e intrede doo  dc Clock- en Vic-

s naa het inwendige van het s de

s en Gemeenten, kommissiekamers enz. e gaan. 

e vochtige en vuile toestand van de n 

deze kanalen en het e aantal e en be-

smetlende stoffen, die in deze en e -

gangen gevonden , leggen ten volle de -

zaak aan den dag van de besmetting en schade aan 

de lucht, s in n logt doo  deze kana-

len, . 

e algemeene t van het gebouw 

t evenzee k d niet -

heden doo e e , die hoewel zij 

slechts onbepaald n op de , die on-

middellijk de n de s cn de  Gemeenten om-

geven , evenwel in n zin de g deze

specifieke en mee bepaalde invloeden . 

Wi j bedoelen in bet bijzonde de gasontsnappin-

gen, lekkaadjen van stoom, den k van olie en de 

n de  pijpen, den n damp-

g in dc , het uitvloeijen van scha-

delijke dampen uit open n en in hel alge-

meen de e lucht iu de e , 

of slechts ten deele niet lucht e gangen, 

n enz., die in alle n gevonden . 

 het doel van bovenstaande mededeeling is 

aan de kommissie in weinige cn beknopte n cene 

. uiteenzetting te geven van den d de -

ste feilen, die bij het n en n van 

de stelsels lol g en g de -

mentshuizen begaan zijn, gepaaid aan eene opsomming 

de  meest geschikte hulpmiddelen, n wij ons 

met bescheidenheid tol het bovengenoemde. E  zijn 

 vele e n in stelsel en , 

maa wij nemen aan dat bij een stelsel, hetwelk niet 

volkomen cn met goed gevolg t aan de zoo 

gewigtige , de d en gezondheid 

van den g en de gelijkheid en gelijkmatigheid 

van , het als cene zaak van minde be-

lang beschouwd , in e aan de -

schikte behoeften meer  of minde t voldaan. 

Wi j bevelen iu dc e plaats aan, dat de te-
O. . 

e wijze van beweging de  lucht doo  do 

huizen doo  mechanische t e nagelalen 

cn dat men in bet , behalve in de -

maanden, op de e t van den -

gen n m . 

Ten tweede. t men het e stelsel 

de n geheel ,  met deze 

e e de ongelukkige pogingen om te-

e en e , als het ple-

num- cn vacuiim-beginsel van ventilatie in hetzelfde 

k en tegelijk in toepassing tc n en te 

, tevens . 

Ten . All e beslaande , het 

zij voo  de g van e of van vuile 

lucht, moeten op nieuw gemaakt of ten minste zoo-

danig d , dat zij volgens een doclma-

, tig cn g stelsel ecnc s e en onbelem-

, doch gesloten luchlkanalen , die iu 

e g met de e o 

neiging van e n en met een naauvv-

leltend oog, wat de d van m aan-

gaat, gemaakt zijn.  moet g gelet 

n op de bepaalde cn e kapaci-

teit tusschen de hoofd- en , daa

wij bij gemis n niet n de g te 

; geven, dat geen stelsel van ventilatie, hoe kunstig 

ook in e opzigten , doo  deze tegen-

e en e invloeden , kans 

van welslagen heeft. 

Ten . Wi j n hel k van stoom van 

250" of zelfs van 212" als l tot bet 

n van de  voo  dc -

mende n af, en willen den sloom doo  heet 

wate tot een maximum van 170" e . 

Stoom t en t dc lucht cn geeft geene 

gelegenheid tot e ove  de e s van 

, die onde 212' ligt. t wale  kan 

lot elke e  onde bet kookpunt 

t , en laat eene e en -

wijze e ove  de s van n onde

212" toe: dit is een punt van hel e gewigt met 

g tot een de  meesl e n 

van het s de  Gemeenten. t wale  biedt bo-

vendien een zee d en eenvoudig middel lot het 

toevoegen van vocht aan de lucht aan, zoo dc laatste 

in een ongewoon n loesland , die ten 

gevolge de  kunstmatige g of de  absolulc 

 droogte van den g zeiven kan ontstaan. t 
15 
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is cene zaak van t belang, als men zich t 

dat de geschiktheid de  lucht tot opname van vocht 

bij elke 27 n T e -

tuu , en het is bekend dat de meest ge-

zonde lucht aanwezig is, als het vochtpunt niet min-

de  dan 10° noch mee dan 20» onde de

van het k ligt. n neemt deze uitdam-

ping de onaangename n van eene onvolle-

dige ventilatie weg, doo  positieve t van dc 

lucht t tc , en de toevoeging van vocht 

maakt haa tot een goeden geleide van e 

, l c lucht n een 

zee slechte geleide is. 

Ten vijfde. Wi j bevelen ten e aan, de lucht-

e n l en niet -

taal tc plaatsen, en den n m zoodanig 

tc wijzigen dat zij de lucht en het wate in dunne 

cn afwisselende n . e e -

e is noodig voo  de gcheele en e ontwikke-

ling de e opgaande beweging, en de tweede 

l voo  dc spoedige opname doo  de koude 

lucht van de f houdende deelen van het 

e . e g van het -

mende k ontwikkelt een ande k 

l voo  eene goede ventilatie, namelijk het 

n van eene e t binnen eene be-

k kleine . 

Ten zesde cn laatste. Wi j n aan, dat bij de 

keuze van eenig stelsel lot g en -

g de , geene pogingen 

n gedaan lot voldoening aan de uiteenloopcnde 

cn met elkande in d zijnde eischen van enkele 

leden aangaande de ; want wij hebben 

de g dat de g van welk stelsel ook, 

op volmaakte wijze , onvoldoende bevonden 

zal n bij zulk eene wijze van bandelen. Nim-

me  zijn zulke onbeduidende , om n 

te voldoen, noodig, en al kunnen zij genomen -

den, zij zijn altijd af te . Aan de e zijde 

stellen wij aan de kommissie , volgens onze -

e zienswijze zoo g mogelijk juist den le-

n weg in te slaan; dit komt p 

nede dat de , die niet de ventilatie van het 

huis belast is, het zich tot taak moet stellen alle 

n en n in de g 

e de zittingen te , en n in 

die n nimme plotselinge en e -

n te weeg le . Zonde twijfel zijn 

| e  eenige toevallige omstandigheden, zoowel wat de 

g als de  van hel huis 

aangaat, die bij gewone gelegenheden plaats hebben; 

| een deze punten, n volgens gemeenschappelijk 

advies veel gewigt gehecht , willen wij hie

aanhalen: wij bedoelen het n van de maat van 

ventilatie die benoodigd is, en het bepalen van den 

, die k t t bij de 

plotselinge en e afwisselingen, die in het getal 

leden in het huis plaats hebben, daa een klein getal 

de t en een t gelal cene hin-

e g ten gevolge heeft. 

 is de e weg tot tegemoetkoming van 

deze n niet de  van het huis 

eensklaps 5 of 10 n te doen n of dalen, 

noch doo  met gelijken spoed de ventilatie tc doen 

toe- of afnemen, daa beide deze wijzen e en 

koude te k doen afwisselen en doo  de -

e t de n hevige aandoeningen 

. 

Aan de behoeften moet  voldaan , 

maa doo  eene eenvoudige en e ; 

niet doo  het openen en sluiten van een onbepaald 

aantal luchtkleppen lot toe- cn , niet doo  het 

n van e en opvolgende heete en koude 

n in het huis; maa doo  al de -

kleppen niet van stand tc , de hoeveelheid 

de  ventilatie in gcenen deele te vermeerderen, die 

vóó  het begin de  zitting van het huis doelmatig 

moet d zijn, en de n de  tempe-

 in de e t eenvoudig en -

gewijze te doen plaats hebben, zonde de -

g te , zal men in een voldoen-

den n tijd tot het e doel , hetzij 

dat men g wensche doo  cene plotselinge 

g of doo  eene eveneens beduidende -

g van het gelal leden van bet huis. 

F A A N E E V A N N T 

. 

l schijnt mij toe dat het , e de 

kommissie komen zal, afhangt van de denkwijze ove

de op- of nederwaartsche beweging van de verbrandinga-

en . k bevestig zonde -

len dat deze n ; dat , zoo 

als dit in mijnen en in wellen gevonden , -

de  is dan de , is s lang eene 

uitgemaakte zaak; maa het is k dat dit 

gas nimme in een n toestand of lieve

in schadelijke hoeveelheden gevonden t aan het 

k de ; e dit het geval, dan zouden 

de n onze huizen onbewoonbaa en 

de tunnel  zijn. t dit gas integendeel 

omhoog gaat, bewijst de k in onze ; 

en dat de lucht in eene bezette k of -

zaal beneden aangename is dan op de , cn 

veel bete in de open e dan onde eene j 

is; s loopt men, p gaande in eene kame

waa d is, gevaa te slikken, l men langs 

den d e met gemak kan ademhalen. j 

d wede zien wij den adem en het zweet de

n in tie luchl , cn t n wij -

telijk het gevolg, dat de uitvloeisels onze ligchamen 

met voldoende f en p d 

zijn, om deze naa het bovendeel de s te doen 

opgaan. e schadelijk en nadeelig voo  de gezond-

heid is het dan niet de e lucht doo  een pla-

fond in te n ,  men genoodzaakt is deze 

uitvloeisels telkens wede in te ademen ! Eene wijze 

van ventilatie, die alle n van lucht afsluit met 

g van die doo  eenige e kanalen, 

die dc e stroomen voo  ons d 

n , hoe bewonderenswaardig zij ook zijn moge 

wal vinding aangaat, is zee k in ; 

daa de menschelijke wezens aan e g -

, g t n in den toe-

stand van eenige muizen onde de klok de  lucht-

pomp, daa deze s naa goedvinden van den 

 mee of minde lucht ontvangen.

om le leven zoo als wij doen, omgeven doo  eene 

lijne vloeistof, zijn e  physische onmogelijkheden in 

de volledige ontwikkeling van zulk een stelsel, dat 

 imme  onvoldoende zal . 

t is nog niet alles; zoowel in het s de s 

als in dat de  Gemeenten, heeft men gelegenheid tot 

invoe  van lucht boven, beneden en te  zijde, -

doo  eene g als van het wate in eenen 

m plaats vindt, die op en nede en -

lend in de e gaat en  de lucht in zoo-

danige opschudding , dat het geluid van de 

slem zich niet n kan. p eenen sleen 

in de stille n van een , en gij ziet de uit-

g in eene s konoentrische . Si C 

NEWTON zegt dal het geluid op gelijke wijze t 

; t men n eenen steen in 

eenen , dan kan deze g geen 

plaats vinden. Van daa t de acoustische hoeda-

nigheid de  huizen  doo  de wijze van ventila-

tie, dan wel doo c n . 

j deze e ongemakken n ik dat de 

uitgaven voo  het in k n van die val-

sche s j £ 500,000 (f 5,000,000) dan 

bij £ 200,000 (/ 2,400,000) komen en dat bet -

houd eenige duizenden ponden 's s aan kosten 

, l de hulpmiddelen, die ik , 

voo  eenige n ponden 's s gemaakt en 

n kunnen . 

 ik een volkomen en duidelijk stelsel , 

zullen deze hulpmiddelen liglelij k n en ge-

makkelijk d

e n de n klagen ove  den aan-

g van lucht in hunne . En geen 

, even als de , die in de s 

staan, gevoelen zij n of n , 

zonde bij magte te zijn dit te . Nu is het 

klaa  dat de chef van elk u het t moet heb-

ben naa zijn goedvinden veel of weinig lucht toe tc 

laten; dit kan ik ligt in zijne magt stellen doo  eene 

kleine wijziging van de stookplaats, met cene uitgave 

van niet mee dan £ 5 (f GO) pe  kame en het digt-

maken de  gaten in het plafond, met toevoeging van 

schuivende deelen aan dc . 

Evenzoo is het in de s gelegen, 

, volgens het zeggen van d BACON , niemand in staat 

is zich zoo te plaatsen dat hij niet aan n 

is blootgesteld, j de onaangename gedachte 

komt dat men de lucht, zoo even uit de longen van 

een n n gekomen , wede moet inademen. 

Eene e g als de bovengenoemde voo

de stookplaats zal niet mee dan £ 5 ( ƒ 6 0) pe  ka-

me  kosten, met het behoud de  gaten in het pla-

fond voo  den uitgang de  vuile lucht cn bet toevoe-

gen van eene p aan den l de

. e ventilatie is zoo volmaakt, dat z i j , on-

middellijk na de g in dit e gebouw, 

navolging zou vinden in elk paleis, elk openbaa ge-

slicht cn elk goed huis;  zou het leven de

s vele n d en aan dat leven ge-

zondheid en gemak toegevoegd . 

Zoowel het s de s als dat tie  Gemeen-

ten is voo  ventilatie zee goed , en ik zou 

aan elke zijde van het huis onde iede m ccn 
15» 
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luchtkanaal van i voet (1.22 el) bij 1 voel (0.505 el) 

; het uiteinde van zulk een kanaal, dat 

eene klep tot g van den toevoe de  lucht heeft, 

mondt in cene de  plaatsen uit, l het e 

einde in het s op 6 duim (0.15 cl) boven den vloe

onde de oploopende zitplaatsen komt. n het t 

van deze opening moet een slinge n 

gesteld , en dc kanalen moeten nabij het pla-

fond van de s s gebogen zijn; 

de e lucht zal dan gestadig in de luchtkame

n en d n tot elke e 

, a zij doo  genoemde s tot 

onde de zitplaatsen n togt , ondioog 

gaat, alle uildampingen medeneemt en nabij het pla-

fond ontsnapt; l deze afvoe begunstigd t 

doo  de s in het , n de -

steenen in cene gesloten schacht, die doo  de kap 

in de open lucht komt, uitmonden. e vloe  van 

het buis cn de n de s moeten met te-

gels belegd , niet alleen om de acouslische 

eigenschappen le geinoet tc komen, maa ook tot 

g de  leden voo  stof en onaangenamen , 

daa op deze wijze de beneden liggende s of 

s geheel afgescheiden zijn. c vloe  onde de 

oploopende zilplaatsen kan uit deelen bestaan. 

t de lucht aan het k de e voldoende 

zuive  is lot bet d cn de g van 

cene goede gezondheid, t doo  het gezonde -

komen van , - en , 

n van omnibussen cn e , schuile-

s cn e n bewezen, n 

denkelijk de moesten den nacht in afgesloten en slecht 

e n . 

t huis kan l gelijk en gelijkmatig t 

, zonde e noch schaduw tc geven en 

aan bet e witte daglicht gelijk, doo  het ge-

k van glas, dat juist van pas blaauvv d is 

tot wijziging de  gele . Eene g 

van s in elke de  vij f e afdeelingen in 

het e gedeelte van het plafond, is voldoende 

en onde elke g t een schotel van 

vij f glasplaten van twee voet t te hangen. c 

goede g van bet licht t  dat dc 

n met dubbele n n , 

n de eene t met het beslaande glas voo

den dag, en de e met bleckblaauw glas voo

den avond bezet zi jn, om deze s te openen 

of le sluiten, en s aan de buitenzijde de

. s moeten tien paneclen van de klank-

n onde de n aan elke zijde van bet 

huis uitgenomen en doo  glas n , 

 een , die het geheel ; 

deze e moet met dc open lucht of met den -

, maa niet met het huis in gemeenschap staan. 

Niemand behoeft dan in het huis te komen tot ont-

steking de  lichten, daa de s in het 

m imme  te  gemoelkoming de  ventilatie -

dende zijn en doo  het n de n dadelijk 

mee licht geven; alle e s n van 

de buitenzijde ontstoken. 

. 
 tloor den heer E , luitenant-ingenieur,  Utrecht. 

T TWEE N .  EN . 

H e l moet als een d k van dc toe-

nemende beschaving beschouwd , dat men te-

g mee en mee naa middelen zoekt om 

den gezondheidstoestand de e steden te -

. l is dil het geval n t dc 

a  van tijd lot lij d bezoekt, en doo  het 

t aantal s welke zij telkens in de meest 

bevolkte wijken de  sleden maakt, op de gevoeligste 

wijze beeft , dat daa de n zijn, 

waa die ziekte zoo al niet , dan toch ont-

wikkeld , en van waa zij zich ove  de e 

wijken de  steden . Volgens bet gevoelen van 

een tie e scheikundigen iu Duitschland 

zouden uit de tot g e n 

enz. de a s de snictslofl'en van die ziekte ont-

slaan, en indien dit waa is, dan mag uien met d 

aannemen tlat de ongezonde woningen iu naauwe -

ten en stegen in welke een t aantal menschen opge-

hoopt is en waa geen g voo  zindelijkheid en lucht-

g t , tlat de slecht aangelegde 

n in welke het vuil blijf t staan, de n zijn 

van het ontstaan de  besmettelijke ziekten. e -

ten en stegen moesten toch niet alleen wegen zijn 

voo  de gemeenschap de , maa ook wegen 

n n toevoe van licht en lucht; die , 

al zijn zij , zijn m niet -

fend; neen, zij moeten het vuil spoedig , 

het moet niet aan hunne wanden blijven kleven of 

op bunnen bodem blijven staan, want dan ontwikkelen 

zich n even goed e uittlampingen. 

k is het om in dien toestand in n tijd 

afdoende n te : hoe toch kan aan 

die e s de e n gezonde wo-

ningen t ; e zouden vele huizen 

onteigend moeten , om t die naauwe -

ten en stegen te n en e lucht daa

toegang te geven, waa nu een ziekelijke bevolking 

het bewijs is van k aan die e behoefte 

van ons leven. t zijn ook de n -

bonden aan het , n en n 

van niet goed aangelegde .  als tie cij-

, ons doo  de statistiek en doo  de -

kingen in sommige e steden gegeven, zoo luide 

, wannee zij ons aantoonen, dat b. v. in som-

mige steden van  in cene wijk dc e 10 

maal  is dan in de , en men met d 

mag , dal dat l bij ons welligt 

minde  ongunstig maa toch stellig hoogst k 

is, dan moet het als een e pligt van elk bestuu

beschouwd , zijne aandacht p bepaald tc ves-

tigen , en al die n aan te n c het 

in staat is. Want de slceds toenemende 1) 

de  klassen t ongunstig op e zedelijke 

ontwikkeling; de gezondheid heeft toch niet alleen 

invloed op het ligchaam, maa geeft ook t aan 

den geest. e g heeft bovendien den natlee-

ligsten invloed op onze magt als natie; deze toch bestaat 

in de t van het volk, op de ontwikkeling onze

, die geene mededinging kan n of 

volhouden niet s ontzenuwd naa ligchaam en 

geest, die wel lage daggelden , maa dag-

gelden voo  den t veel hooge dan de e 

n van den , goed ontwikkelden 

') Volgons dr. J. i i . o neent het aantal militairen , 

die dc maat niet hebben, jaarlijk s toe; in 1S20 was het 111, iu 

1S48, 222 van de 1000. , Oktober  1S54. 

. Niemand die niet n uit de steden 

t en n heeft, hetgeen tloo  tleze, en 

heigeen doo  de n van het platte land t 

, zal het e l kunnen ontkennen 

tlat in het algemeen tusschen hen bestaat. 

Waa  zulke e belangen op bet spel staan, 

mogen gewigtigc n niet al te zee in -

ning t , en moet elk bestuu die -

n , welke niet  zijn; 

n dat alle , stegen en pleinen goed ge-

plaveid zijn, dal de n eene goede g en 

g hebben, dat alle ophoopingen van schade-

lijk e dampen, uitwasemende stoffen uit dc steden -

d , dat, e s n t enz., en 

s spoedig zal men n . Want 

zijn dc s d om den slechten gezond-

heidstoestand van de e steden aan le toonen, zij 

zijn het niet minde om ons het d bewijs 

tc geven, dat die toestand tloo  het aanleggen van 

goede , het goed plaveijen van n en ste-

gen, in sommige tloo e ongezondheid e 

wijken aanzienlijk d is. e stedelijke bestu-

n die n loffelij k , die toonen tlat zij 

die kwalen niet alleen kennen maa ook willen -

stellen, mogen en kunnen met t , dat 

de mcnschlicvendbeid van de met lijdelijk e middelen 

begunstigden deze pogingen n zal, tloo

het bouwen van goede woningen voo  de e 

klassen,  zij eene e weldaad zullen be-

wijzen aan dezen gewigtigen stand van onze maat-

schappij; de n ten koste gelegde gelden zijn niet al-

leen veel nuttige besleed dan de niet kwistige band 

uitgedeelde aalmoezen, de bewijzen van eene gemak-

kelijke doch niet heilzame weldadigheid, maa zij be-

loven n cene voldoende ; en indien 

men late  in koude s koude n wat -

doo  aan uitdeeliiigen, betleelingen, g van 

zieken, weduwen en weezen, d was , 

dan zal men zeke tot de uitkomst , dat die 

gelden zee g zijn geplaatst, cn dat men zijne 

eigene belangen tegelijk met die van de e 

i klasse d heeft. 

t is ons n niel in n tc 

n ove  al de n aangeduide ; 

wij willen slechts eene vluglige g geven van 

een de e middelen te g van bet 

welzijn en de gezondheid de  bevolking van de e 

steden, namelijk op welke wijze deze van wate -



zien . Goed wate in e hoeveelheid aan-

d heeft niet alleen een gunstigen invloed op 

de gezondheid doo  het inwendig k en de be-

g de  zindelijkheid, maa bet is tevens een 

g middel om de n doo  le spoelen en al-

zoo eene de n van het ontstaan de  besmet-

telijke ziekten weg te nemen, en tot dat einde -

den niet alleen de n in den lateien tijd 

, neen, de ouden hebben dat s op eene 

zee e schaal gedaan, cn ons  een loffe-

lij k d te  navolging gegeven. 

Wi j willen hie  niet n hoe hel wale

doo  uitdamping uit de zeeën en n in den 

g t , als , sneeuw en hagel 

op de e valt, n , of -

mende beken en n , en ook met -

king tot de eigenschappen van voo  huiselijk k 

goed wate alleen , dat het in den zome

, in den winte  niet al te koud, altijd , 

, - en bijna smakeloos moet zijn; dat het 

een weinig , veel koolzuu en eenige 

e bestanddeelen moet bevatten; dat het 

niel d moet zijn en alzoo geschikt om e 

te wasschen. 

t  is het , p volgt het 

, s het wate dat op sommige 

n valt, n t cn opgepompt , en 

eindelijk het wate uit . 

t wate voo  huiselijk k t veelal 

n doo  het  in bakken te -

melen, of doo  het wate dat iu den d gezakt, 

of uit een nabij gelegen m n n is, 

op te pompen. n k bevolkte sleden zijn deze 

middelen onvoldoende; want l het

dat op eene e stad valt, niet in genoegzame hoe-

veelheid d kan n en bovendien onzuive is, 

omdat het uit den g vele schadelijke gassen 

en bestanddeelen medeneeint, kan het aantal pulten 

niet l onbepaald d , omdat 

het wate uit den eenen put ten koste van dat des 

n opgepompt ; de g t na-

melijk dat de eene put het wate aan den nabij gele-

gene . Zoo is in eene e j 

tc Londen een diepe pu l, die, indien men t 

langen tijd achte elkande pompt, het wate aan 

een n diepen, op 500 el w n en op den 

n oeve van den Theems gelegen put 

van eene e j , zoodat de cige-

n van die n eene t gesloten 

hebben, om s om den n dag te pom-

pen. n kan het , dat in den bodem 

|' de e steden , onzuive n doo  de 

d in dien bodem n vuile stoffen. 

n vele e steden heeft men alzoo naa e 

middelen moeten zoeken om zich het noodige wate

le ; dit geschiedt op e wijzen. 

s e  b. v. in den k de  stad een zandachtig 

, dan kan men het p vallende en n 

e  doo  middel van onde den d 

geplaatste e buizen of kanalen afleiden en in kom-

men , uit welke het naa de stad t 

. Op die wijze n eenige steden in

van wate ; dikwijl s is dan een bunde voldoende 

voo  de behoefte aan wate van 1500 menschen, 

maa men moet j in g nemen, dat naa

dat bunde het wate van twee of e s zakt. 

s de nabij gelegen k , dan zoekt 

men tusschen de  een dal, naa hetwelk men 

' het , dat op eene e e valt 

en in kleine beekjes van de n , kan 

afleiden. n dat dal t men doo  dijken eene kom, 

{ n het wate t d cn van waa het naa

dc stad t geleid; die kom moet t genoeg zijn, 

om in het natte e een voldoende hoeveelheid 

wate  le kunnen n voo  het e saizoen.

i e n n de n van

chester, Bolton en  gevoed. Al s de -

leiding van d is, zal zij acht -

n van 160 s e hebben, die 

17,150 millioen kannen wate kunnen bevatten. 

 waa deze middelen , of waa men 

ove  helde wate van eene  of van beken kan 

beschikken, t het wate van deze naa de stad 

geleid. n heeft j twee stelsels; bij het , 

doo  de n toegepast, neemt men het wate

van een boog boven de stad gelegen , cn 

geleidt dit langs een hellend vlak doo  en 

ove  dalen naa de stad, alwaa het nog zoo hoog 

. boven den d moet aankomen, dat het doo  zijne 

S g naa alle deelen de  stad geleid kan . 

! j het tweede stelsel neemt men het wate van 

eenen , die weinig in hoogte met de stad -

schilt, en pompt het zoo hoog op, dat het eene 

genoegzame g t om doo  gesloten 

buizen naa en doo  de stad tot in alle huizen geleid 

te kunnen . 

e hoeveelheid wate welke doo  een kanaal af- j 

d , kan d n doo  de vol-

gende e ' ) . 

p (av -f- tV ) _ ( 

i~ ~~"  \ 

n p den natten k van het l , 

v de snelheid van het wate in eene sekonde in 

, 

i den inhoud van het , 

« het g van het kanaal, en 

a en b standvastige koëfficienten doo n 

bepaald, en wel 

a = 0,000,024 cn 6 = 0,000,566. 
n alzoo de afmetingen en het g van een 

kanaal bekend zijn, zal men uit deze e de 

snelheid, en t de hoeveelheid wate welke het 

kanaal t kunnen . 

e hoeveelheid wate welke in eene sekonde doo  1 

eene buis , kan doo  de volgende e 

d n 2 ) : 

( 4/ \ 
/*—-j{ ttV + bv1)) 

n  dc e a in eene sekonde, j 

d de middellijn de  buis, 

v de snelheid van het , 

h de e op den mond de  buis, 

l de lengte de  buis, 

g de snelheid welke het ligchaam na eene sekonde || 

gevallen te zijn n heeft = 9,812 en 

a cn b de n opgegeven vaste koeffici- j 

enten zi jn, alles in s . 

e dikte de  buis kan d n uit deze , 

e 3 ) : 

n d de dikte de  buis, 

p bet gewigt de  kubieke eenheid , 

h de e op den mond de  buis, 

r den l de  buis, 

 den d aantoont van de stof t 

de buis d is, op de e eenheid. 

W geeft den volgenden l tot bepaling de

dikte van gegoten n buizen: g dc 

g tegen de e eenheid van den binnen-

J) J . p. T , Beginselen der mechanica, 1S48, blz. 41S. 

') Zie blz. 439. 

=) Zie blz. 200. 

wand met den , en deel dit t doo  het 

l van den d van de stof de  buis en 

van de g op de e eenheid; voo  een-

heden zijn aangenomen de engelsche duim en het 

engelsche pond, en voo  den d m pe . 

engelschen duim neemt hij 18,000. e e ge-

n met de s van de , : 

hpr hpr 

~ m—hp ~ 18000—hp 

n The civil engineer and architect's journal 1855, 

bladz. 87, vindt men eene tafel van de dikte van 

gegoten n buizen, volgens deze , in 

engelsche maten , voo  buizen van 2 tot 48 

duim middellijn cn onde e van 100 tot 

5000 voet; zij is genomen uit The journal of' the 

Franklin institute en d doo N c. E 

c. E . ; voo  m is echte slechts 5000 genomen, daa

n aan N bewezen hadden dat voo  den 

n d van gegoten ijze  slechts 15000 

genomen kan , en het hem alzoo m 

dat men met d slechts 'A van die e 

mogt nemen. E t  op, dat de 

dikten de  buizen, volgens die e , -

al bij naauwe buizen dan nog te g zijn, omdat 

eene e dikte noodig is om ze veilig te kunnen 

, le leggen cn bestand te doen zijn tegen 

stoolcn enz.; ook bij wijde buizen t hij het noodig 

e  mee dikte aan te geven, l omdat het ook bij 

deze hoogst moeijelijk is, ze l op gelijke dikte te 

gieten, en dat e  gallen en slechte plaatsen in het 

ijze  kunnen zijn. Tit vele n t hij 

het besluit, dat men aan de buizen, boven de doo

de e e dikte, nog eene e dikte 

moet toevoegen, om zeke te zijn dat zij niet alleen 

tegen de g van het , maa ook legen 

het behandelen, , de e e op 

slecht gegoten plaatsen enz., bestand zijn; bij komt 

tot den volgenden n . Aan «le doo  de 

e gevonden e moet men de volgende 

dikten toevoegen: 

bij buizen minde dan 12 duim middellijn, '/« duim, 

bij buizen van 12 tot 50 duim middellijn, ' / i duim, 

en bij buizen van 50 tot 48 duim middellijn, 'jt duim; 

en wannee men bet , hetwelk het n 

, in g wil nemen, moeten de 

toegevoegde dikten Vo, 'A en A d -

den tot ' /», "A cn »/« duim. 

e hoeveelheid wate noodig voo  eene e stad 
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hangt t af van het aantal , maa -

tie  van de behoefte de , schepen, open-

e n cn/.., en, indien men de g 

ook wi l dienslbaa maken tot het n van den 

gezondheidstoestand de , van het wate noo-

dig voo  het n de n en het n 

de . e hee  ') heeft het k 

van wate in 50 steden , en bevonden dal 

in 18 het k was mee dan 55 kan en iu

minde dan 30 kan daags pe . Wij zullen bet 

k in eenige e steden opgeven bij hel be-

n van sommige . 

t wate moet onde zulk eene e in 

de slad n , dat het zelfs naa dc hoogst 

gelegen wijken geleid cn zoo mogelijk tot op de 

hoogste n fie  huizen t kan ; 

want het is een t , l in sommige 

steden, alwaa dc huizen e n 

hoog en tol op dc s bewoond zijn, dat het wa-

te  niet naa boven behoeft n le ; -

doo t veel d cn lij d . 

n het wate uit n of n geno-

men , dan moet het vocdingspuut de -

ding op eene plaats gelegen zijn, alwaa het wa-

te  niet d is doo  het e vuil 

van steden of ; alzoo op een voldoen-

den afstand van de steden , en bij 

n op welke eb en vloed loopt, zoo mogelijk 

boven het punt alwaa de vloed zich nog doet gevoe-

len; indien dit ecble niet mogelijk is, moet men de 

g alleen bij eb voeden. t niet voldoen 

aan deze e heeft voo  vele n 

de schadelijkste gevolgen gehad, en noodzaakt thans 

te Londen, zoo als wij late  zullen zien, vele kom-

pagniën tot e uitgaven. 

.  bevat meest altijd slib, zand of 

e n e stollen; het moet n gezui-

d . t kan op e wijzen geschie-

den. n kan het wate eenigen tijd in -

ken laten staan om de e sloffen te doen 

bezinken; e n echte eenige dagen -

, en men heeft alzoo bij deze e 

e n noodig, t genoeg 

om e die dagen in dc behoefte te ; 

n kunnen e den tijd dat het wa-

te  stil staat, l bij e , de e 

')  c/ioix et de  distribution ih:s eaux duns mie ville. 

s 1854. 

stoffen zich ontwikkelen of tot g . 

Uithoofde van deze n bezigt men veelal mee

kunstmatige middelen en l men liet ; het-

geen in het algemeen op het beginsel , dat liet 

wale  doo e sloffen t , die de 

e bestanddeelen . t

n geschiedt op zee e wijzen; men t 

het wate b. v. doo  eenige elkande afwisselende lagen 

kiezel of , f cn  zand, of schelpen, en 

somtijds nog doo e kool gaan; ook t tot 

het  wel eens wol cn spons , doch 

beide stoffen zijn kostbaa en voldoen op den duu

niet, evenmin als de c steenen, die -

hand doo  de n e stollen digt . 

Al s de bodem bij het vocdingspuut de g uit 

zandlagen bestaat, . hij wel eens als een -

toeslel , zoo als te Toulouse en le

Sommige deze  zijn zoo t dat 

men het wate naa g onde en boven de fil-

e lagen kan laten , om t de 

d n opgehoopte stollen gemakkelijk 

te kunnen ; indien het wate b. v. gewoon-

lij k van n , dan bevallen de e 

lagen het meeste vuil ; t het nu van boven inge-

laten, dan t het wate dat vuil uit de e 

lagen weg. 

Van t belang is het goed  van de niet 

zee e , en k zijn de middelen 

welke men , l in  heeft uitge-

dacht; het t ecble van zelf dat zij eenvoudig 

moeien zijn , want dc e massa die behandeld moet 

, t geene al te kunstmatige middelen toe. 

e  moeten gemakkelijk d kunnen 

, zonde t s de  stollen, en 

deze moeten niet kostbaa zijn; om deze n geeft 
men meestal de  aan kiezel, t en zand. 

Wi j willen nu eenige n van den ou-

n en n tijd mee in n be-

schouwen. 

e oude volken, in cenc k wonende waa

het k aan n zich dikwijl s e zees-

langen tijd doet gevoelen, zoodat dan slechts weinige 

n en putten den t van mensehen en vee kun-

nen laven, n genoodzaakt vergaderkommen le ma-

ken te g van hel in den d e 

. e kommen schijnen s in dc -

i1 sle tijden bestaan te hebben, en k zijn dc over-

blijfselen van deze , die het begin zijn ge-

weest de e ; want toen de steden 

zich mee cn mee , d het noodig wa-

te s te leiden, ten einde niet alleen te n 

in cene de  meest noodzakelijke behoeften voo  alle 

mensehen, maa in het bijzonde voo  de volken in het 

, e klimaat de e landen. 

Geen de  oude volken heeft, voo  zoo veel ons 

bekend is, die n op zulk cene e schaal 

aangelegd, als de . Niet alleen

ook de e sleden in Gallic- en Spanje -

den doo e n van wate ; de 

n van die n getuigen dat 

zij tot de meest e en stoutste n heb-

ben . Thans, nu men n ziet , 

n  de stoutste g zich geen 

denkbeeld kon maken, nu men wegen ove  dc n 

van henielhooge n heeft aangelegd cn die dooi-

den n stoomwagen ziet , nu men -

gen van vele n ellen lengte heeft gemaakt, 

onde welke e schepen g hunnen weg -

volgen, nu nog staat men d bij de -

selen de e , cn is men ge-

dwongen die n onde dc schoonste en e 

n de  bouwkunst tc . 

n het algemeen bestonden dc n uit 

kanalen] ' ) , die het wale  van hooge gelegen be-

ken cn n naa de sleden n ; daa waa zij 

dalen of valleijen ontmoetten, n deze meestal 

doo , bestaande uit ecnc of uit mee n 

boven elkande geplaatste bogen , ; deze 

n l n onde dc schoonste n 

de  oudheid. 

c kanalen n gemaakt van kleine slecnen in 

l gelegd, gedekt doo  een half g ge-

welf, of ook wel doo  platte steenen, als het kanaal 

niet d was cn niet diep oude den d lag, 

zoodat de g van den d op die steenen niet 

t was en men alzoo geen gevaa liep 'dat zij zou-

den ; de afmetingen de  kanalen n in -

houding tot het  aan tc n ; som-

migen n zoo hoog en , dat een man le d 

e  gemakkelijk doo  kon . 

e kanalen n somtijds , zoodat 

zij slechts op enkele punten tc n kwamen; dit 

')  fours d'untitjitites monumentale», par . E T , 

 1838. 

Da IX. 

geschiedde k om ze aan het gezigt de  vij -

i anden te n en het afsnijden van den -

 aanvoe te . Al s men dit niet behoefde te 

vreezen, zoo als bij de e n van

toen die magligc slad geene s mee had vijanden 

voo e n te zien, n zij onde de eens 

aangenomen helling aangelegd, dan cens onde den 

, dan wede n uitkomende, of n 

en n e en doo n ove  diepe 

dalen gaande. e laatste wijze van aanleggen was 

veel , want om de g geheel -

h le maken, moest men somtijds zee diepe in-

n doen, en bij cene laagte van het n 

dalen, zonde het wate wede naa boven tc kunnen 

; ook  men veel wate in die diep 

onde den d gelegen kanalen doo  moeijelijk te 

ontdekken lekken. 

c helling van bet kanaal moest, volgens , 

' /  voet op dc 100 voet ( ' / ï o o ) zijn. 

n de n n de n somtijds 

zee diep uitgehouwen; die van Appia was op cene 

; plaals 15 el diep; het kanaal d in dc s niet 

! bekleed (Cahors) als deze uit e lagen 

| bestond; wannee de uit te houwen diepte le t 

! was, n e n (tunnels) doo  de

gemaakt. 

e kanalen n veelal van binnen bekleed met 

|; cenc  a  duim dikke laag, zamcngestcld uit kalk 

en stukjes kalksteen, cn  eene g 

van kalk en poede van gebakken sleen (Cahors) of 

pouzzolane; op den bodem lagen dikwijl s nog te-

gels van 6 duim dikte om het n te -

i men; somtijds n de kanalen van binnen alleen 

j t (Vienne), ook wel geheel van eene t van 

i beton gemaakt  bestaande uit kalk, zand, 

keisteentjes en stukjes kalksteen, t 2 a 5 duim 

zijde; hel gewelf was dan ook van beton en de zijnm-

j' n cn dc vloe  alleen glad ; dit kanaal te 

 was slechts 50 duim wijd en  hoog binnen-

, dc n dik 52 duim. 

n dc gewelven n van afstand tot afstand 

e gaten , van ongevee 1 el , 

doo  een gehouwen sleen gedekt. e gaten dien-

den k om in bel kanaal te komen, len 

einde het tc n of le ; ook wa-

| n e  in dc zijwanden wel eens openingen, 

| doo  schuiven gesloten, welke dienden om het wa-

ll te  in het kanaal le kunnen laten afloopen, en 
16 
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het vuil dat op den bodem mogt zijn bezonken, -

van te . 

Zoo als wij s boven zagen, gingen de kanalen 

ove  de vallei jen of dalen doo  middel van gemetselde 

; deze bestonden uit bogen, somtijds twee of 

e n boven , omdat de s s 

tc hoog en te k zouden n zijn. t is den 

ouden wel eens doch ten e , dat zij de 

eigenschap van het wate om in eene als een e 

hevel geplaatste buis aan beide zijden s tc gaan 

staan niet kenden. e n en sommige 

n getuigen, dat zij de e wet-

ten de k unde goed kenden en wisten toe 

te passen. V S t zee duidelijk hoe men 

doo  looden buizen het wate ove  een dal kan 

, doo  de buis langs de eene helling van het 

dal naa beneden te laten gaan en tegen de e 

helling wede op tc ; en de n van 

de g van Lyon bewijzen dat de n dit 

middel ook hebben toegepast. n het dal n de buizen 

dan dikwijl s doo  eene g of k . 

t middel was echte bij , die veel 

wate  moesten , niet le , omdat 

de ouden niet s dan looden buizen hadden, 

welke te t in aanlal en te zwaa zouden moeten 

geweest zijn, om bet wate van dc somtijds zee e 

kanalen te kunnen ; j n hunne 

buizen niet zoo goed gemaakt als thans geschiedt, 

cn konden zij dus niet bij e afmetingen eene 

hooge g . e n gaven 

m meestal de  aan , die tevens 

het d n de  schoone dalen om hunne ste-

den, en n wate als ove  kunstmatige -

beddingen . 

e n hadden van afstand tot afstand 

, die l noodig n bij het ge-

k van looden buizen en bij diep onde den d 

gelegen kanalen. 

Om bij deze n het n van 

, het n van valleijen zoo veel moge-

lij k te , n de n dikwijl s 

met vele bogten en e omwegen aangelegd, en 

bij dien aanleg hebben de e s de 

meest e bewijzen gegeven van e kunde; 

met veel t zijn sommige n in de i 
moeijclijkste n onde de eens aangenomen 

helling aangelegd, en diepe n of e 

n . c n wa- -

n e noodig, cn g n de -

gen die hun e te  dienste stonden '). 

t e was de , pi. , fig. 1, 

zijnde een , lang 5 . 50 a 6 . 00 e l; g op 

de einden n n twee stijlen van gelijke 

lengte bevestigd, van n doo  eenen l 

; aan den l n twee schictlooden 

vastgemaakt, en op den , op gelijke afstan-

den van de stijlen als de bevestigingspunten de

schictlooden, loodlijnen aangegeven. Al s het g 

s stond, moesten dc schictlooden deze lood-

lijnen juist bedekken. Op den l n 

s met gaatjes , doo  welke de 

 zag. Om dit g ook bij wind, als 

de schictlooden niet stil hingen, te kunnen , 

had men boven in den l eene gleuf gemaakt van 

1.40 a 1 .50 el lengte, in welke wate d gedaan, 

dat bij een n stand l even ve  van 

den bovenkant de  gleuf moest staan. 

t deze e n zijn vele moeije-

lijk e n met e -

heid gedaan. 

j dc zamenstelling de n hebben do 

n met bekwaamheid j n van de 

e gesteldheid van den bodem. Zoo bleek 

het bij een k van de g van Vieil 

 dat sommige gedeelten op de.gewone wijze 

van hecht k gemaakt eu met g d 

, l e gedeelten slechts bestonden uit 

e zonde l op elkande gestapelde stee-

nen, en gedekt met e lagen insgelijks e ge-

g opgestapelde steenen; deze e 

zamenstellingen wisselden elkande af; t kon men 

n de n niet vinden, maa bij ecu mee

g k bleek het, dat die w ge-

maakte deelen in eene voo  wate e 

kleilaag n aangelegd, zoodal het daa niet noodig 

was het wate tc n in den bodem te -

ken, maa alleen het n van den d te 

. 

Somtijds werd het wate van e beekjes of 

s doo  kleine kanalen naa het vocdiugspunt 

de g geleid, ten einde te zamen het noo-

dige wate te n *). Voo  dat het wate in e 

')  de , par E  , 1810. 

) T , etc, Beschreibung der Stadt  1830, 

1"  Band. 

g d gelaten, d het in cene e 

kom of eenen k , alw aa het tot t 

komen cn het e zand of slijk bezinken 

kon; bij dc late  bij  gemaakte n 

had men bij de stad cene tweede e kom, uit 

welke het d geleid naa de n 

(casleUum) in de stad. e , die van 

 Tepula en Julia, kwamen doo  ééne -

, niet e n bogen boven , 

cene i voo  elke , in de stad. 

e n n tot de e gebou-

wen van  en sommige n doo  schoon beeldhouw-

k kostbaa . n de n d het wate

d en doo  buizen naa de e wijken 

geleid, tot voeding de  fonteinen en om dc baden en 

huizen van wate te . Voo  dat men le

ove  zulk eenen d van wate kon beschikken, 

geschiedde de g in de n zoodanig, 

dat de fonteinen en baden nimme k hadden en 

het e alleen in de huizen d . 

e buizen n van lood of van gebakken e 

en van e wijdten, in g tot de 

hoeveelheid , welke zij moesten . Vol-

gens S n e  looden buizen van 15 -

lende middellijnen. t wate d gemeten naa de 

hoeveelheid welke uit eene buis van eene bepaalde 

middellijn, onde eene vaste , kon uitvloei-

jen; de maat was de , die t met 

5 6 . el daags '). 

E  heeft welligt nimme eene stad beslaan die 

zulk een d van goed wate had, als

e het . e n hadden e 

behoefte aan veel , niet alleen voo  hun huis-

houdelijk , maa ook voo  hunne baden, 

waschhuizen, fonteinen cn . 

t e mildheid is  doo  de s 

van wate , en ongeloofelijk zijn de n 

bestede schatten. c oude s n dan 

ook hoogelijk de e , hunnen 

hechten bouw en den d van het e 

. S O s t ze bij , welke 

ove  kunstmatig n  naa -

den geleid; zoo hecht was e bedding, zoo m de 

. All e hooge en e gedeelten de

stad bezaten fonteinen, n sommigen e 

gedenk teekenen van de e bouwkunde . 

') ï ,

Volgens enkelen ') zou s in den tijd de

 koningen, eene g in het k aan wate

iu de steeds e stad n hebben, 

J en t ANCUS S als de make genoemd; in 

; het jaa  5 12 v. c. ( 4 42 van  deed de censo

S , aan wien  ook den weg naa

Capua te danken had, eene e uu  lange g 

aanleggen; 1 25 jaa  v. c. liet de S -

S het wate van de 16 uu e Saumitische 

, doo e kanalen cn ove  vele -

gen, te zamen m 2 ' / i uu  lang, naa dc stad voe-

; van deze n bestaan nog vele bogen bij 

den g e g w as steeds de 

meest geliefde de , doo  de goede hoeda-

nigheid van het , dat alleen voo

d . d dan ook 

e malen , onde n doo -

!j . A A liet, 53 j . v. c, de g van 

Julia en 14 jaa  late  die van Virginia bonwen; deze 

; is bijna 4 uu  lung en t nog k wate op. 

e doo  AUGUSTUS gemaakte cn naa hem genoemde 

g was mede bijna 4 uu  lung, doch gaf 

geen goed zuive , dat dan ook slechts voo  de 

 spiegelgevechten te wate d , cn alleen bij 

[ k in de behoefte de  ove  den Tiber gelegen 

wijken . 

e m 1 5 uu  lange g van S 

d onde de n van A en S 

gemaakt, en heeft 1 8 , 7 5 0 , 0 00 gulden gekost; bet 

doo  haa e wate was na dat van -

S het beste, en voedt nog fonteinen onde de -

g van paus S V gemaakt. 

n den tijd van A n e  9 , 

i die dagelijks 8 65 millioen kan wate voo  de l ' / i mil-

lioen s van , n he t 'A 

gedeelte doo  de n de ; onde -

JANUS cn S d het getal n 

j tot 14 . Van al deze n 

bestaan e  nog slechts , welke doo  «le pausen 

j d zijn, cn  met zijne 1 8 0 , 0 00 s 

: nog bete van wate n dan elke e hoofd-

stad; zij geven dagelijks 1 50 millioen kan . 

Ongeloofelijk was het aantal n en fon-

teinen te  1 9 jaa  v. c. liet S A al-

leen bij het n de , 1 05 fontei-

 Architecture hydraulique , tome , pag.

16* 
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nen, 700 n en 130 n met 

500 n of n beelden kostbaa , 

maken. 

t n van het wate en al wat de -

leidingen , d te  steeds als eene zaak 

van het e belang beschouwd, en -

gen de hoogste , konsuls of , 

veel . n hel begin hadden de konsuls zeiven 

het toezigt ove  de g de  stad, maa

late  lieten zij dil aan hunne cdilen . t d 

het d de n aanbesteed aan aan-

, die  de g ontvingen, en 

alle , fonteinen enz. in goeden staat moesten 

; maa AUGUSTUS en na hem alle s 

deden die belastingen innen en n zeiven voo

het . AUGUSTUS, de diensten willende be-

loonen, welke S A aan  had bewezen 

doo  den aanleg en liet n de , 

belastte hem met het  ove  de -

dingen en benoemde hem tot bevelhebbe van eene 

konipagnie van 240 n of n de

; late d nog eene tweede koni-

pagnie van 460 n , welke l g 

moest n voo  het geleiden en n van 

het . 

S S , die in de e eeuw 

na S leefde, en onde keize  NEUVA hoofdop-

zigte  (curator aquarum) van de n van 

 was, heeft een k nagelaten'),  men 

volledig bekend is n met de n 

k de n en hel n van het 

, voo  cn de e steden van het k 

gemaakt. 

e hoofdop/.igtc had eene e magt; buiten 

de stad was hij steeds d doo e -

, een ingenieu (libralor), vele n en 

e slaven; de ingenieu was belast met de -

passingen en het bepalen de  ponten, naa welke het 

wate geleid moest . Een t aantal -

s was steeds bezig om de n te -

zoeken en de n te . Vele n 

buiten n ook belast met hel d 

de , cn j van alle -

sten; zij moesten boomen langs de n 

planten, om het wate koel te houden, en n 

met het s van hun l , indien zij 

') J
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nalatig n in de g van de hun -
gen taak. 

e e n betaalden voo  hun wate

eene belasting, welke in den tijd van S 5,000,000 
gulden , doch nog niet voldoende was om alle 

onkosten te dekken, zoodat men nieuwe belastingen 

moest . , de e be-

lastingen welke voo  het wate moesten betaald -

den willende , bepaalde dat het geld, voo

de heidensche spelen bestemd, voo  de n 

zou n . 

e betaling was g aan de hoeveelheid 

, welke men bekwam; e n aan de 

buizen uitloop-pijpen , die in wijdte -

schilden; deze pijpen n van , om het -

wijden e  van te . e "boeten n 

de n op het n of het beschadigen 

de n en op het t zonde toestem-

ming aftappen van , c de g dooi-

de s , doch na den dood d 

moest . 

e n van n niet alleen 

j  vau het hoogste belang voo  die stad, maa zij -

den ook het wate aan de vele iu den k gele-

gen landhuizen; daa gaven zij aan de e -

mcinsche s niet alleen de weldaden, welke zij 

te  ook aan den minsten , 

maa zij dienden tevens om de tuinen en n 

te bevloeijen, hadden  een n invloed 

op de d en de t de e 

n om  en zijn ons een bewijs dat do 

landbouw toen s tot eene e ontwikkeling was 

gekomen. 

Van de ongeloofelijke hoeveelheid wate le

, d een t gedeelte t lot het 

n de e , die op eene e 

schaal doo  de geheele stad n aangelegd. Zoo 

als bekend is n het e kanalen, die 

onde dc n lagen en uitmondden in bel hoofd-

l (cloaca maxima) doo S den Oude ge-

bouwd , hetwelk 8 a 9 cl onde den d lag en zoo 

hoog was dal men e  doo  kon ; het was 

een k van bouwkunst. n deze kanalen 

n openingen, om het vuil op te nemen, 

dat met snelheid naa den Tiber d 

d doo  het , dut de n en som-

mige beken n d deden . -

veel stond  in dit opzigt niet boven vele e 
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steden van het beschaafde  en hoe weldadig 

zou het voo  den gezondheidstoestand van die k 

bevolkte steden zijn, indien wij het , ons 

24 eeuwen geleden doo  eenen koning van  ge-

geven, navolgden. 

Zoo als wij s zeiden, n de -

gen meestal ove n doo  de valleijen , 

en het zijn l deze , welke tot de meest 

e n de  oudheid , zoowel 

doo  hunnen n aanleg als doo  hunne hecht-

heid,  zij zoo vele eeuwen hebben kunnen 

; ook doo  deze schoone n hebben de 

n bewezen, zee bekwame s ge-

weest te zijn. 

j n nu nog de n gevon-

den van e , onde welke 

l die van S en S uitmunten. Ove

eene lengte van nagenoeg e uu e de e 

op , die op sommige plaatsen wel 30 el hoog 

, en uit twee boven elkande geplaatste n 

bogen bestonden; deze hadden van 5.50 tot 5.80 el 

spanning. Van de e n beslaan nog 

vele n in en bij  gedenkteekenen 

van de magt en den m de . 

 ook in Frankrijk, Spanje en Duitschland 

t men nog n aan de , dooi-

de n voo  hunne n gebouwd. e 

e is de  du Gard, in het zuiden van 

Frankrijk, 2'A uu  van  in het dal van den 

Gardon, een e met zee steile . e g 

was gelegen in de g van de Airan en van 

de  naa  en zou doo A gebouwd zijn 

. L , fig. 2.) Zij bestaat uit e n bo-

ven elkande geplaatste bogen; de e i heeft 

zes bogen, doo  een van welke de  bij een gewo-

nen d , en alleen bij n was doo

dc ; deze i is 161.80 el lang en 20.14 el 

hoog; de tweede i bestaat uit 11 bogen, -

van 6 juist boven dc bogen de e i zijn ge-

plaatst; zij is even hoog nis deze, doch 259 el lang; 

de bovenste i telt 55 (?) bogen, van welke vie

even d zijn als één de e ; deze 

i is 266 el lang, maa slechts 7.80 el hoog. 

t kanaal,  het wate ove  de g 

t is 1.10 el , cn van binnen met een 

laag cement bekleed; de bodem bestaat uit eene laag 

kalk, kleine steentjes en kiezel, en is nog volkomen 

goed. t kanaal is van binnen met eene e -
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laag bedekt, die nog zigtbaa is en p zich 

eene luag kalk uit het kalkhoudende wate heeft af-

gezet, die op sommige plaatsen wel 15 duim dik is. 

Al s eene d van deze g en van vele 

e e , moet t 

n de ongelijkheid de  middellijnen van de bo-

gen en dat de , zonde dut de plaatselijke om-

standigheden dit noodig maakten, met eene kleine 

bogt in dc lengte is gebouwd. e s van 

die dagen ') schijnen vijanden vun al te e een-

d geweest te zijn, en k -

gelijke n gemaakt tc hebben, -

doo  hunne n niet minde schoon of h 

. 

Sommige gewelven de g zijn goed -

den, e hebben veel geleden; beneden tegen de 

g is in n tijd eene gewone g gebouwd, 

e hoogte aan die zijde minde t schijnt. 

l de afstand van het begin de g 

tot  slechts 5 uu  is, zoo was zij 5 uu  lang, 

doo  de e omwegen welke men heeft moeten 

maken, om aan de g eene gelijke helling 

te kunnen geven. 

c twee n bij Lyon,  het 

wate van den g  de Fours en van den

u"O  naa die stad t geleid, zijn ook -

dige . l de afstand van het begin 

de e tot Lyon slechts 6 uu  is, zoo is de wa-

g doo  de omwegen m 9 uu  lung; zij is 

zoodanig langs de heuvelen geleid, dut uien de da-

len kon n doo  middel vun n van 

slechts eene i bogen; men bad 14 zulke , 

 eene van 90 bogen, van welke nog G2 

bestaan. t k deze n beslond 

uit kleine steentjes in , en hel is zoo goed 

, dat vele s zijn t zonde te 

. Van builen zijn deze bekleed met gehouwen 

niet n bekapte steenen, op gelijke afstanden doo

banden van gebakken steen afgescheiden; desluitstec-

nen de  gewelven zijn ook bij afwisseling gehouwen 

cn gebakken steen. j de voediiigspunten de  wa-

g n schuiven, om den toevoe van wate

te n en in de gewelven, welke de g 

dekten, n , om in hel kanaal te kunnen 

komen om het schoon te maken. 

e valleijen, die van de Garon, de Baunan 

' ) , png. 187. 
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en van  welke te diep n om n 1 

n te maken, d bet wale  doo  middel van | 

looden buizen geleid, als e hevels geplaatst. 

Aan cene zijde van het dal eindigde de g 

in eenen k (réservoir de chasse), t 

het wale  doo  de buizen langs de helling van den 

g in het dal d geleid; hie n deze op eene 

g en n aan de e zijde van 

het dal wede tegen de hoogte , om daa in 

een tweeden k (réservoir de fuile) uit te 

loopen, van waa de g n loop

. 

Nog zijn de e n van Cahors, 

Artes en Yiennc . e van d

doo  middel van eene e g ove  den  1 

; deze g bestond uit een t aantal bogen, 

was m 974 el lang im 21—25 el hoog; het op haa

e kanaal de g was iu de e 

doo  eenen muu  in twee deelen ; het doel 

n schijnt geweest te zijn om den

niet te moeten , wannee een de  kanalen 

n . Van deze e g be-

staan nog eenige bogen. 

 hadden de n in Frankrijk schoone 

n gemaakt bij Saintes, Luynes,  \ 

 Bcsancon Aulun, Frëjas, bij Antibes twee, 

eene van welke in 1786 is d en nog t w , 

j  enz.;  in Duitschland bij

Trier enz. Ook in Spanje cn  vindt men 1 

vele n van e . 

e onde de n gebouwde g van I 
Segovia had twee n boven elkande geplaatste bo- D 
gen, n c  nog 150 bestaan; zij n uit e 

steenen zonde l zamcngesleld; e e j 
hoogte was 30 el.  dc n van j 
Civita Castellana, van Chulilla bij Cliches, en van  i 
rida, doo  de n het wonde genoemd, om 

de ove  de Albazegas gemaakte , welke uit twee

en e n boven elkande geplaatste bogen bestond, 

en in eene i 57 s had, die op e I 
plaatsen cene hoogte van 20 tot 22 cl boven het wa-

r de  hadden. 

n de g van Tarragona, die 7 uu  lang 

was, vindt men de schoone g van Ferreras, die 

192 cl lang cn op de diepste plaatsen van het dal 

m 29 el hoog is, en uit twee n boven clkan- i 

de  geplaatste bogen bestaat; in de e i zijn i 

11, in dc bovenste 26 bogen; de bovenste bogen heb-

ben bijna 8 el spanning. l dit schoone bouw-

k niet met die g is gemaakt,  de -

meinsche bouww n zich , heeft toch het 

geheel een g cn d aanzien. n 

1780 deed de p E N T -

O met de g deze g een aanvang 

maken; bij zijnen dood stelde hij gelden beschikbaa

voo  de geheele vollooijing van dat e , 

 de s van Tarragona nu in het bezit 

van goed en g wate zijn. 

n de onde , koning de  Golhcn, gebouwde 

g van Spoletto, is de hoogste g 

de d '). . , fig. 5.) Zij beslaat uit 10 e 

gothische bogen van 18 a 19 el spanning, met pij-

s van 5 el dikte; de middelste boog, doo  welke 

het e , is 89 el hoog 2 ) ; aan 

eene zijde de g is p een l 

gebouwd, e op 50 kleine gothische bogen. e 

geheele g is 220 el lang en nagenoeg 12 el , 

eu munt doo  stoutheid van zamenstelling uit. Zi j 

is nog in j goeden slaat. 

Onde de e n n die, 

welke doo  de e s bij lionslanlinopel 

zijn gemaakt 3) . g is de wijze p 

men de dalen ; dit geschiedde doo  de zooge-

naamde suterasi, zijnde e hevels, wie -

men in k besloten . t wate d 

uit de g doo  looden buizen in het dal 

t tot aan de e suterasi, zijnde een blok 

, iu den m van eene afgeknotte -

mide; in die e was de buis wede t 

naa boven  en eindigde daa iu eenen bak, 

n het wate ; uit dezen bak ging in de 

suterasi wede eene e buis naa beneden cn doo

bet dal naa de volgende suterasi, en zoo ; 

de afstand de  sulerasiën g was ongevee 190 

e l, en het l tusschen twee op elkande volgende 

0.19 el. e wijze van u was dus niets 

s dan een stelsel van e hevels. e 

kosten van cene e zamenstelling was het vijfde 

gedeelte van die doo ; de sule-

rasiën n tevens , en men kon uit 

dc boven op hen geplaatste bakken niet alleen de 

' ) G , Tlieoretische toid  Waiterbaukuntt, 

Th . l cn . 

*) c utrccht3chc (lom is 110 cl hoog. 

*) Zie i  Bauzeitung, 18e jaargang 1S53. 

hoofdbuis, maa ook de zijbuizen voeden en die voe-

ding . 

e n van  zijn doo  dc 

n zee . e n zijn zee schoon; 

die van S was 255.88 el lang en 35.08 el 

hoog; dc lange g was 698 el lang en 

25.30 el hoog; die van  1170 el lang cn 22.74 el 

hoog; sommige zijn nog in j goeden staat, e 

hebben veel geleden en zijn gedeeltelijk . 

Zee t was de hoeveelheid , welke onde de 

g de s in  w d ; nu 

nog, l die n gedeeltelijk d 

zijn, t zij m 12 millioen kan daags of 20.44 
kan voo  eiken . g n de fonteinen 

in die slad, maa l g de ge-

metselde , zijnde onde of gelijk met 

den d gelegen bakken, van welke sommige zee

t ; een had een inhoud van 42 millioen kan 

, een ande van 196,551,000 kan; sommige wa-

n , e het gewelf op een t aan-

tal kolommen, bij die van Biga-Jlir-Dirck op 672 in 

e n boven elkande geplaatst. 

Wi j willen nu eenige de e -

dingen van den n tijd mee in -

heden beschouwen, en zullen zooveel mogelijk die 

kiezen, welke in zamenstelling veel . 

e , welke wij om e e g 

willen , is die van Toulouse '). e stad 

had t lang k aan , en hoewel men 

s menigmaal had t n te , zoo 

was dit steeds mislukt, omdat e n moesten 

gemaakt , ten einde het wate naa alle wijken 

de  op zee ongelijke hoogten gebouwde stad te -

gen. Eindelijk d bet stedelijk bestuu min of mee

genoodzaakt e ove  te gaan, toen een

de  slad, S , bij n wi l , 50,000 . 

aan haa , onde e dat dit geld 

besteed zou n om het wate uit de langs de stad 

e Garonne, of uit cene e beek of , 

in de stad te geleiden. n 12dcn Augustus 1821 be-

sloot men die gelden aan te nemen, en om gelden 

beschikbaa te stellen die nog mogten n om 

aan den wensch van dien n , 

Toulouse eene goede g te , te kun-

nen voldoen. Een p d doo  den civiel-inge-

nieu , onde g van den hoofd-ingc-

') , Journal  die Baukwut, Band , 1842. 

 nieu N gemaakt, aangenomen en uitge-

| , en doo  dit k is Toulouse in het bezit van 
1 goed en g wate gekomen. 

n e de behoefte de  50,000 s op 

4 millioen kan daags, dus 80 kan pe  hoofd, en be-

sloot het wate uit de Garonne te nemen, hetwelk 

echte slibachtig is en dus d moest , 

 en daa men het 6.55 el boven het hoogste punt 

de  stad wilde , moest het 20 el boven den 

n d in de Garonne d -

den. j de stad zijn twee stuwen in de ; die 

beneden de stad bij den molen Bazacle stuwt het wa-

te  4.81 el op; men besloot het vocdingspuiit boven 

dien stuw tc nemen en het l bij den stuw tc 

n om de n in beweging te -

gen, welke het wate doo  pompen omboog zouden 

moeten . 

c n zijn bij de g ove  de Ga-

ronne geplaatst; een l t het wate

naa dc , en een l geleidt het 

van daa naa de  beneden den stuw; deze kanalen 

zijn ove  een gedeelte hunne lengte . 

 het wate van de Garonne niet zuive  genoeg 

is, t het t , e men p̂ cene 

zee e wijze j heeft n van de 

e gesteldheid des bodems. n bet -

tuig t de oeve zich als eene bank in de Garonne 

uit, welke s uit kiezel en zand bestaal.

men nu doo n d bad, dat, als men bet 

 doo  vie  lagen zand en kiezel, elk dik 

1.20 e l, deed gaan, hef zelfs dan wannee het het 

e was, helde cn klaa , zoo f 

men in do bedoelde bank eene e kom, 

lang 55, d 25 en diep 1 e l, onde den laagsten 

, en k bel wale  van de

g helde in die kom; dit wate d doo  gego-

ten n buizen van 0.51 el middellijn naa het 

g in eenen k geleid, om het 

e zand te laten bezinken. n had 

echte slechts , de  bcnoodigde hoeveelheid wate

, en e m de kom tol 108 el lengte 

| en 10 el gemiddelde ; maa nu was men 

in een s n d gekomen en 

de hoeveelheid wate slechts met dc helft -

. e kom d met eenen dijk , 

ten einde tc n dat het  zelfs bij 

den boogsten d van boven n zou loopen. 

t , dat t zee zuive  was, d echte

http://chari.es
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spoedig minde goed, omdat in de aan de lucht en 4 pompen in beweging n en k kun-

de n blootgestelde kom spoedig planten- nen ; het wate heeft bij lagen d 

i ontstond; het wate d doo  de n 2.20 el l voo  de ; deze n telkens 

en e planten : alle middelen, welke | een gewigt van 1180 pond naa boven, hetwelk, bij 

men e om dit tegen te gaan, n - het naa beneden gaan, het wate doo  middel van 

loos: het in de kom komende wate was goed, het ; acht n elk van 27 duim middellijn, in eene 

t e slecht. E  bleef geen ande middel gegoten n buis 18 el boven den n -

ovc  dan om de g de e n weg d naa boven . E  zijn twee van die 

te nemen, cn men besloot de kom te . Zij j, buizen, voo  elk stel van 4 pompen cene, welke van 

d met lagen e cn fijne kiezel en zand gevuld boven in eenen k e uitmondingen heb-

en het bovenvlak met n bedekt, lot welke aan- 'beu. Uit dezen boven in bet gebouw geplaatsten bak 

vulling dc k d geslecht, zoodat het n gaan e n buizen naa beneden, welke het wa-

zijn  aanzien g ; in deze aanvulling te  naa de stad . 

was een l gelegd van steenen zonde , tus- .j e buizen, doo  welke bel wate doo  de stad 

schen welke steenen het wate gemakkelijk kon - i t geleid, zijn van gegoten ijze  van 27 lot 5 duim 

; dit l e het wate naa de n middellijn, al e de hoeveelheid wate welke 

buis. e g had gecnen invloed op dc hoe- e  doo  moet ; zij hebben van 1 tot 1'A duim 

veelheid wate gehad; het wate dat 4 el onde den e en zijn d bij eene g van 

d ligt en bijna 40 el van de d is, j 10 . e hoofdhuizen zijn allen dubbel, 

is altijd h en ; in den zome nimme  zoodat men bij n steeds doo  eene de

dan 17" f., in den winte  nimme koude dan 8° C. i buizen wate kan , zijnde het , 

e hoeveelheid wate echte niet voldoende zijnde, '  zoo als wij zagen, ook zoo , dat elk de  wa-

besloot men eene tweede kom tc , slechts 10 el jj n met een stel pompen k kan , 

van de ; doo  dezen kleinen afstand | Om lekken in dc hoofdbuizen spoedig te kunnen 

had bet wate echte bijna de  van het jj ontdekken cn , zijn deze in gemetselde n 

, en daa men hie  een eenigzins kleiach- | geplaatst van voldoende afmetingen om n die -

tigen bodem had ontmoet, was dit wate veel min-  stellingen tc kunnen doen. e e buizen zijn 1 

de ; men d alzoo genoodzaakt cene e j: el onde de g gelegd; men beeft ook e 

kom te , cn wel te mee omdat de twee kommen buizen om e boglen van 5.80 cl l te kuu-

slcchts V« van de benoodigde hoeveelheid wate gaven,  nen maken; de e stukken de  buizen zijn 

Op 30 tot 50 el van de  en op eenen voldoenden met sleuven aan elkande , of n in 

afstand van de e kom, om aan deze geen wate te elkande gestoken en de naad met lood cn k ge-

, d nu cene nieuwe kom , lang ij digt; daa waa e buizen bij elkande komen, heeft 

250 e l, met den bodem 1.10 el beneden den laagstcn ;; men gegoten n bakken, n zij uitmonden 

; zij d aangevuld en met een l - ' en bij welke zij doo n afgesloten kunnen -

zien even als zulks bij de e kom gedaan was. den, zoodut men meeste is om den toevoe van het 

e n n altijd goed helde wate wate naa een gedeelte de  stad af te sluiten en eene 

cn in voldoende hoeveelheid op, en n was, toen e hoeveelheid naa een ande gedeelte te -

het g d opgemaakt t deze g gen. Ook heeft men daa waa de buizen een hoog 

is , nog geene g gekomen, boe- punt t hebben en wede naa beneden gaan ge-

wei zij s van 14 tot 9 jaa t hadden. lcgcnheid, om de lucht welke in de buizen mogt ge-

t wate de e n kan van elkan- komen zijn te laten ontsnappen, 

de  afgescheiden naa hel g , en : n heeft in het geheel 15967 el buis gelegd; 

ook om dit laatste naa de  beneden de stuw  van do 4 millioen kan wate d e  500,4G6 in de 

geleid . huizen . n betaalt fZ in het jaa  voo

t , hetwelk uitmunt doo e en 200 kan daags, met aanhoudenden . E  zijn 

goede zamenstelling, bestaat uit twee n middel-  15 - en 71 e fonteinen en 4 -

n van 5.80 el middellijn, die elk bakken voo  het vee; het niet t e wa-

te  dient om de goten doo  le spoelen cn de n

te n en is zoo , dat de meest bevolkte 

wijken de e hoeveelheid wate . 

e koslen van het gehcele k zijn geweest: 

Voo  de n en het -

g f 243,000 

Voo  dc buizen en het n van 

het wate in de stad » 228,000 

e fonteinen » 49,000 

e onkosten » 37,000 
f 557,000 

t d en de kosten van de exploitatie be-

n /"4259 's . 

t e deze g is, dal het wa- j 

te  van de t t om zich zelf op te 

pompen. . , fig. 1—6.) 

e g te Hamburg gemaakt t nage-

noeg op dezelfde n als die te Tou-

louse '). 

s in 1551 had men le Hamburg een -

g om wate in de stad te ; in 1555

d een tweede, en in 1620 een e gemaakt. 

 deze n echte niet voldoende in de be-

hoefte van de steeds e stad konden 

, d in 1807 een nieuw g 
I 

met 2 stoommachines elk van 12 a 14 -

ten , cn in 1840 een vijfde met een stoom-

g van 20 , hetwelk late  is 

. e vie t e n g ten 

bet wate slechts in de e n de  ! 

huizen. 

Toen men in 1812 bij den geweldigen , 

die 1800 buizen in de asch legde, voo  82'A mil-

lioen gulden e e en 20,000 menschen 

van huisvesting , op vele gedeelten de  stad 

k aan wate had gehad, besloot men afdoende 

n te nemen om de stad van wate te -

zien, cn de n zóó in le n dat zij bij d 

e hulpmiddelen tol blussching zouden zijn. 

e g de  slad deed doo  de s w. Y 

en E een p maken, hetwelk in Junij 1844 

goedgekeurd en a d . 

t voedingspunt de g is de  bo-

ven de stad, alwaa hel water j van e en [ 

' ) AUGVST  ,  in Hamburg, -

burg 1851. 1 

O. . 

e stoffen is, weinig kalkzoulen bevat cn alzoo 

zacht is, geschikt om e te wasschen. j llo-

thenbursort, een half uu  boven dc stad, is aan de 

 een n gelegen, hetwelk s uit 

zand beslaat, en alwaa op eene diepte van 3.72 el 

onde hel nulpunt de  cene ten minste 11.52 el 

dikke zandlaag begint, welke laag alzoo zee geschikt 

is om p het e gebouw te plaatsen. n dit 

n beeft men e kommen , elk van 

18.051  el , n het wate te  diepte 

van 5.44 el kan staan; deze kommen zijn geheel 

doo  eenen , d 8.60 el, omgeven, en 

g doo n afgescheiden; de hel-

lingen van den dijk en de  dammen zijn onde wate

met e steenen, boven wate met zoden bekleed. 

e kommen n doo  een gemetseld kanaal, dat 

doo n schuiven afgesloten en met elk de  kom-

men k in gemeenschap kan gesteld , 

uit de  gevoed. l wate blijf t n gemiddeld 

8 dagen slaan, in welken tijd bet e 

zand en slib kan bezinken, en het wate voldoende 

beide ; cene de  kommen is echte zoo inge-

, dat men n eene m kan maken, 

hetgeen k in het g wel noodig zal 

bevonden . 

Een ande kanaal, dat ook met alle kommen 

in gemeenschap is, t het wate naa het stoom-

, hetwelk het zoo hoog moet oppompen, 

dat het doo  zijne g lot onde de daken de

hoogst gelegen huizen van dc stad t kan . 

e heeft men twee n wal e -

gen, elk van 45 ; deze pompen het wa-

te  in eene buis, GO.74 el boven het £76e-nulpunt 

op, van waa hel doo  eene e buis naa beneden 

loopt in «le buizen, welke het naa de slad . 

e buizen, in welke het wate opstijgt en -

daalt , zijn in een 69.90 el hoogen n geplaatst, 

(pi. , lig. 7) in het midden n zich de n 

bevindt, die alzoo tegen den schadelijken invloed de

lucht en tegen afkoeling beveiligd is, cn levens het 

inwendige des s zooveel , dat het wate

altijd een n d heeft. Op 31.51 el 

hoogte zijn deze buizen g nog doo  eene -

buis in gemeenschap, welke beneden in den n ge-

sloten kan ;  is men in staat het wa-

te  onde twee e , van 51.51 el 

en van 60.75 el, naa de statl te ; indien men 

«le lage gelegen gedeelten de  stad van wate -
17 
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ziet, t men onde de minste , en met 

de hoogste als aan de e wijken wate moet ge-

d , hetgeen e bepaalde n ge-

schiedt.  deze e g t geen 

t nutteloos d cn toch in alle behoeften 

. 

Tot dc e s hebben dc stijg- en 

valbuizen 75, n 50 duim middellijn; op deze 

buizen staan nog buizen van 30 duim middellijn, aan 

welke dc s bevestigd zijn; de n 

is 69.90 e l, de n 75.11 el hoog boven het 

nulpunt de  in den n is een n wen-

. t gebouw heeft nog de e -

ting, dat dc , de buizen cn de n des 

s niet aan elkande n zijn,  alle 

nadeelige invloed van de ongelijke uitzetting de -

schillende deelen op elkande n is. 

e n de s zijn elk aan 

cenc balans ; aan de e zijde de  balans 

zijn de  van twee pompen bevestigd; 

deze pompen hebben dc eene 42 duim middellijn cn 

2.45 cl , dc e 50 duim middellijn en 

1.65 cl ; zij geven elk bij n slag 329 kan 

. Aan de n zijn nog e tegen-

wiglen bevestigd. e stoom t boven in den ci-

linde  gelaten, t de balans naa beneden en de 

n de  pompen met dc tegenwigten naa

boven; a de stoomzuige onde in den cilinde

is gekomen, n de boven en beneden den zuige

gelegen gedeelten des s in gemeenschap ge-

,  de g aan beide zijden gelijk 

; de n van de pompen met de tegen-

wigten n dan de s de  pompen naa be-

neden, cn het wate in de pompen t in eenen 

luchlkctel van 5.49 el middellijn en 2.45 el hoogte 

, l het doo  de t de  lucht van 

den ketel in de opstijgbuis t . j eiken 

slag t een gcwigt van 8600 pond opgeligt en ge-

middeld n e  10 slagen in de minuut gedaan. 

t g t zijne g zelf; indien na-

melijk het k van wate in de stad g is, 

t het wate in de buizen en t

ecnc e , welke het g moet 

, en dat  minde snel gaat n ; 

t het k wede , dan daalt het wa-

te  in «1c buizen, dc g t cn het 

g t wede ; het kan 2 slagen inde 

minuut doen, doch doet e  gemiddeld 10; e snel-

heid als ecnc g tot de e buis toelaat is 

niet mogelijk, omdat het wate nimme lage in de 

opstijgbuis kan dalen. 

t g t bij uitzetting; nadat de 

zuige  een e van den slag heeft afgelegd, t 

de stoomtoevoe afgesloten; het k van kolen is 

dan ook ; gemiddeld 1.50ii 1.65pond inliet uu

pe . Wannee het wate tot de e 

hoogte moet n , t elke balans 

met de beide tegenwigten slechts op ééne pomp; bij 

de e e t de balans twee pompen 

in beweging. 

t g t zee g en goed, cn 

men kan zelfs het open- cn toeslaan van dc kleppen 

de  pompen, die a 100 pond wegen, bijna niet 

. 

Van den n t het wate doo  cenc buis van 

s 50 duim middellijn naa de stad, cn van daa

doo e buizen vau 30 tot 10 duim middellijn 

doo  de stad geleid. A l deze buizen zijn van gego-

ten ijze  cn onde cenc g van 18 n 

; e  zijn bijna 74000 e el buis, 

welke van 1.42 tot 1.70 el onde den d liggen. 

j de stad heeft men nog een hoogen k 

van 2,550,000 kan inhoud cn 27.25 el boven het nul-

punt der  gelegen; deze bak kan in g gesteld 

n niet de buizen in de stad en dient om bij 

d eene e hoeveelheid wate beschikbaa te 

hebben, ook dan wannee het g stil staat. 

t wate t t t en uit dc bui-

zen doo  looden pijpen van 18 tot 25 p middel-

lij n in de huizen tot op dc bovenste n ge-

t in , uit welke bet wede tloo

pijpen naa de e n t geleid 

en tevens tot g de n dient. 

n heeft ook fonteinen, alwaa e n het wa-

te  kosteloos kunnen . 

e g is zoo , dat zij bij het blus-

schen van n e hulp ; e heeft 

men op 1500 plaatsen op dc n gelegenheid -

spuitslangcn aan dc n tc , 

zoodat geen huis mee dan 86 cl van cene e 

plaats d is;  kan men of onmiddellijk 

het wate de g in het e huis -

gen, of e dc n voeden.  deze 

g heeft men bij alle omstandigheden in alle dee-

len de  stad het middel, om spoedig cenc e hoe-

veelheid wate in het e huis te , cn 

het n van den d tegen le gaan: dc hoofdzaak 

bij de . Ten gevolge deze g 

is het gelal e n s zee , cn 

n s s ƒ18000 . 

e s van het wate voo e n 

is laag gesteld, m /"1.80 's s pe , t 

of , of voo  een d en wagen; dc in-

komsten l voo  het k in de buizen stijgt 

snel; in 1846 n zij / '12000, in 1850 m 

/ 63000; in dat jaa n c  nog slechts 5900 hui-

zen van de 11500 in Hamburg van wate , 

zoodat dc inkomsten nog veel kunnen stijgen; in die 

5900 huizen n 54214 s of keukens, 893 

s en s .  had men 

toen nog de volgende inkomsten de : 

voo  wate aan schepen . . . . / 870 

voo  het n de n . . . . » 1800 

voo n «12000 

voo  de k » 1500 

cn nog eenige inkomsten van minder  belang. c kos-

ten de g hebben n m / 1,500,000. 

n 1850 e men nog maa met één stoom-

, en de hoeveelheid van het t -

dende wale  was nog slechts '/> gedeelte van de 7 

millioen kan , welke dut g dagelijks kan 

; dc n zijn alzoo in staat in cene veel 

e behoefte tc n dan thans geschiedt. 

n een g met vol n , n 

de kosten n op 0 s . 

t onde zulk cene hooge g in dc slad 

c wate t tloo  sommigen t tot 

het in beweging n van kleine ; -

voo t betaald ongevee ƒ 6 . 40 s voo  250 

kan daags. 

Onde de e n van den 

n tijd bekleedt de g bij

York eene e plaats '). Zij is volgens het dooi-

de n e stelsel gemaakt; het wate

t namelijk van een hooge gelegen punt langs 

een hellend kanaal naa de stad . Uit dit stel-

sel volgen van zeiven c , als , 

tunnels, ophoogingen enz., en de Croton-*

') Van deze waterleiding is, door  den eersten luit.-ingenieur 

G. G. VAN , cenc uitvoerige cn naauwkcurigc beschrij-

ving gegeven in dc Verhandelingen van hei koninklijk  instituut voor 

ingenieurs, 1S51—52, 2d« stuk; daarom zullen wij  deze beschrij-

ving zeer  beknopt maken. 

is  een de e n van 

deze eeuw. 

 is gebouwd op het eiland , aan 

den mond de ; de slad had in 1850 s 

cenc bevolking van 515,000 , en deze neemt snel 

toe. e bodem p de stad gebouwd is cn dc nabij-

heid de  zee, zijn dc n dat dc putten welke n 

gemaakt n of dadelijk slecht wate geven, of dat 

het na eenigen lij d niet goed mee blijft . E  bestond 

dus lang behoefte aan , maa telken j e d die 

, en eindelijk toen e e n 

cn dc a de stad , d in 1854 aan cene 

kommissie de taak , het plan eene -

leiding tc maken. e einduitslag van dc doo  haa

gedane n en n was, bet be-

sluit om het wate uit dc  te nemen. 

e  ontvangt bet wate van vele kleine -

n en beken, t zich 12 uu  boven  in 

de Hudson cn t in tic e s dagelijks 

125 millioen kan zee zuive  wate af. t vocdings-

punt d bepaald op l ' A uu  boven den mond de

Croton, cn besloten dc ontvang- cn n 

van het wate in dc stad te plaatsen. g 

de g eene lengte van 66,200 cl of nagenoeg 

12 uu  cn d het l nagenoeg 15.50 el of 21 

duim op de 1000 el. 

e g is een gemetseld d -

digt kanaal of , van n m 2 c l , aan de 

e van het gewelf 2.20 cl wijd, en in het 

midden tot de n van het gewelf s 2.60 

cl hoog; dit gewelf is half , dik 1 

steen; de vloe  is een halfsteens d gewelf 

met 22 duim pijl . e g de g 

t alle s aan wate doo  het n 

in den d cn doo  uitdampen, en het -

gen van het wate doo  kwaadwilligen, of doo  die-

; het wate blijl t n koel, hetgeen 

nog d t doo  den , e 

het kanaal l te  dikte van 1.20 el lx-dekt is. 

Op sommige plaatsen ligt de bovenkant de n 

bedekking gelijk met den ; s t bet kanaal 

op e ophoopingen,  gaat het tloo  mid-

del van tunnels of diepe , doo n en 

. 

j het vocdingspuut is de Croton tloo  een 82 cl 

langen en 12 el hoogen dam afgedamd,  het 

opgestuwde wate buiten de s tie  is -

den, cn een mee d heeft, dat tot -
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kom van dc g dient, en 2270 millioen kan 

wate bevatten kan: een , zelfs bij k toe-

nemend k en in de e s voldoende 

om vele weken te n in belgeen dc Croton dan 

te weinig mogt geven. 

Uit deze doo  de opgestuwde e kom 

t bet wate naa een s geleid, alwaa de 

hoeveelheid , die men in de aldaa een begin ne-

mende g inlaat, . 

Van bie  volgt de g den  de

Croton en van den Hudson.  middel van n 

of tunnels t zij ove  beken cn s of doo

n en heuvels . Tot de e -

gen n die ove  de Lounsberri/sbroek, lang 20, 

hoog 6.70 el, ove  de , lang 43, hoog 17.70 el, 

en die ove  de  lang 160, hoog 20 e l; een van 

de e tunnels is die van de State  Farm, 

lang 120 el. 

c e g is die ove  de Harlem-r'wicr 

bij  lang 354 e l; zij beslaat uit 8 bogen 

van 24 el en uit 7 n van 15 cl spanning; de 

top de  binnenwelflijn ligt 30 el boven den -

gel, het wate t ove  deze g doo  gegoten 

n buizen van 90 duim middellijn . e 

e tunnel ligt in bel gedeelte de  stad

tan-ville genoemd; deze is 5G5 el lang. t bij dezen 

tunnel is een dal, d 4260 e l: hie t het 

wate niet doo  eene g ove  bet dal , 

maa doo  middel van 4 gcgolen n buizen van 

90 duim middellijn als e hevels geplaatst. 

 den g in het n van het ijze  heeft 

men thans het middel n om eene zoo nuttige toe-

passing te maken van de eigenschap van het , om 

s te gaan slaan aan beide zijden van eene- om-

e buis; eene eigenschap, die de ouden wel 

kenden, maa niet zoo in het t konden loepassen 

doo  de technische n welke zij j ont-

moetten. 

n de stad eindigt dc g in eene ont-

vangkoni, zijnde eene doo  eenen dijk besloten e 

van 12'A bunde , welke 681 millioen 

kan wate kan bevatten. Van bie t het wate

doo e buizen van gegoten ijze  van 1.10 el mid-

dellijn naa de 5200 el venie gelegen n 

geleid; l cene e buis, vau 86 duim middel-

l i jn , het naa bet oostelijk gedeelte de  slad . 

e n is een t van 15 855  el op-

e en 12.80 el diepte; zij kan m 95 millioen 

kan wate bevatten; het bovenvlak van deze kom 

ligt 15 el boven de . Uit deze kom t het 

wale  doo  de stad  doo  onde dc n 

geplaatste n buizen van 10 duim tot 1.10 el mid-

dellijn, te  gezamenlijke lengte van 215,606 el of na-

genoeg 40 uu  gaans; uit deze n de fonteinen en 

de looden pijpen, welke het wate in de huizen , 

gevoed. 

t e k is d onde opzigt dei-

s N n. S en i i . ; het heeft 

52 a 35 millioen gulden gekost, is in 1857 begonnen 

en den 4d c" Julij 1842 d het wate voo  het t 

in de slad . 

l deze g dagelijks 150 a 140 mil-

lioen kan wale  in dc slad kan , eene hoe-

veelheid welke mee dan voldoende schijnt voo  cene 

bevolking van m 500,000 menschen, zoo is men 

nu evenwel bezig middelen te n om die hoe-

veelheid te n '). 

n  heeft men het stelsel van op-

pompen ook toegepast bij de g van Cincin-

nati, waa het wate uit dc Ohio doo e stoom-

n 52 el hoog t opgepompt lot voeding 

de , welke 12 millioen gulden heeft ge-

kost; die van  waa het ongevee 120 el 

hoog t opgepompt, t uit de Allcghany-rWicr 

doo  twee n van hooge g in 

eene 48 el boven die  gelegen , en 

a uit deze kom wede doo  twee e -

tuigen tot de hoogste ;  bij die van 

Alleghany-city, waa het wate 62 el hoog t op-

gepompt, en bij die van  waa hel wale

echle doo  het opgestuwde wate de  Schnglkill-rWwA-

28 el hoog t opgepompt. Tot dit opstuwen is een dijk 

gelegd van s 550 el lengle en 4 el hoogle boven 

laag ; hel wate t doo  8 n en een 

«Jonval » 9 pompen in beweging, en t het op 

de bepaalde hoogte doo  pijpen van 40 duim middellijn 

in vij f , welke te zamen nagenoeg 180 

millioen kan wate kunnen bevatten. n 1852 n 

dagelijks aan de 209,000 s de  slad bijna 

26 millioen kan wate , en het wate in 

2682 huizen aan 27,592 dc wate belasting betalende 

n . e g heeft 8 millioen 

gulden gekost en is het e e k 

van dien d in  ; zij dient ook om 

')  The.  and Architect* Journal, Apri l 1S55, p.180. 

de n van deze op eene flaauwe helling gebouwde 

stad doo  te spoelen. c in 1849 begonnen -

, om het dist t  uit de  Dela-

ware van wate te , n ook op het 

stelsel van oppompen. 

e n van Boston en Albany zijn hel-

lende kanalen. 

e van Boston t gevoed uit het mee Cochi-

tualc (Long  Uit dat mee t het wate

doo  een gemetseld kanaal van m 24,000 el lengte 

en 1.29 el helling naa den k ge-

, die m 9 s t is en 400 mil-

lioen kan wate kan bevatten; van hie t het 

wate  doo n buizen naa e n 

geleid, van waa het mede doo n buizen doo  de 

slad t . n 1852 beeft deze g 

dagelijks m 37 millioen kan wate aan 140,000 

menschen . e n hebben m 15 millioen 

gulden gekost. c Charlcs-rW\cr t doo  cene n 

buis als e hevel geplaatst, en het kanaal 

van de Chelsea-kreék naa Oost-Boston doo  eene 

e buis van 50 duim middellijn . 

e stad Albany t van wale n doo

eene , welke gevoed t uit de

, die 2 uu  van den Hudson doo  een 12 el 

boogen dijk opgestuwd is,  eene m 

van s 12 s e en 730 mil-

lioen kan inhoud t , genaamd het

selaer-meer, van waa het doo  een kanaal van 6400 el 

lengte naa de slad t . Een ande gedeelte 

de  stad t uit bet Walervlicl-mcer van wate

. e n kunnen dagelijks aan de 

60,000 s 45 millioen kan wate n cn 

hebben 2 millioen gulden gekost. 

t k is in sommige steden van

Amerika zee aanzienlijk, en t in een g aan 

het bestuu de  stad Detroit opgegeven dagelijks te zijn : 

Detroit. . . . 100 kan pe , 

Albany . . . 140 )> » » 

 114 » » » 

 . . 227 » » » 

Boston. . . . 300 » » » 

e , welke t n tijd

van wate t '), t ook op het stelsel van 

een hellend vlak. t wate t uit de Durance 

genomen, 8 uu  van  maa doo  de vele 

')  Tlit  and Architects Journal, Febrnnri j 185». 

omwegen, welke men uit hoofde van bet g 

n genoodzaakt is geweest te maken, is zij m 

; 17 uu  lang ; zij gaat doo  45 tunnels en 

J ove  vele . t voedingspunt is 185 el boven 

de zee, het l is nagenoeg 37 el, zoodat het wa-

te  148 el boven de zee te Les Baumes St.Antoinc 

bij  aankomt. t kanaal kan dagelijks 2280 

millioen kan wate , dat ook tot bet bcvloci-

jen van n moet dienen, e van Les 

Baumes St.-Antoine vie  zijtakken uit bet hoofdkanaal 

gaan, hetwelk tot d is en aldaa 75 el 

boven de zee aankomt. c e -

g is die van  faveur, ove  het tusschen steile 

en diepe s e e d' Are. Zij bestaat 
1 uit e n bogen boven , van 13, 16 en 

51 bogen, van ongevee 15, 16 en 5 el spanning en 

34, 55 en 13 cl hoogte, zoodat de e hoogte 

de g bijna 82 en e lengte ongevee 388 el is. 

t kanaal is met gebakken steenen in -

tel bekleed. 

t k is gemaakt volgens het p en onde

het opzigt van .  , en zal geheel d 

zijnde 21 millioen gulden kosten. n 1854 was men bezig 

de - en n bij  le maken, 

om van daa het wate doo  buizen doo  de geheele 

stad te geleiden. Al s het voltooid is zal dit een de

schoonste n zijn en hetwelk ons 

geheel aan de n de n . 

k zijn de n om en bij  ge-

maakt om die e stad het noodige wate te leve-

; want hoewel de Seine doo  de slad , kan 

deze  aan eene bevolking van m 1 millioen zielen 

geen goed zuive  wate . t is het wa-

i te  de  Seine in de stad niet zuive  en zijn de -

schillende deelen vau  op zee ongelijke hoogten 

gelegen; zoo is een  dat van de Barrière des 

 41.38 el boven het laag wate inde Seine, 

n slechts 4.17 cl n ; om het 

wate alzoo in de e deelen de  slad te -

gen , moet bet of opgepompt of van hooge n 

aan ge v oe d . 

s in den n tijd had men eene wa-

, die van Arceuil, welke late n is; 

iu 1244 bestonden c  twee , die van 

le  Saint-Gervais en van Belleville; in 1606 d 

j  bij den  het, in 1815 , water-

g la Samaritaine gemaakt, om het wale  van 

I de Seine naa de e cn de n te . 
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n 1615 d de g van Arceuil , 

doch daa de behoefte van dc zich mee en mee uit-

e stad aanhoudend grooler , maakte men 

in 1671 onde de g  Dame nog twee -

n in dc Seine, welke het wate oppompten 

doo  de t van het opgestuwde wate van die -

; deze n n in 1737 doo  den be-

n ingenieu  zoo , dat zij de 

helft mee wate . 

Eindelijk n in 1782 twee , 

die van Cliaillot en van Gros Caillou, , die 

het Seine-wate 53.75 en 22.75 el hoog oppompten. 

a ontstond e  wede k aan , 

l omdat de in k zijnde n niet 

aan de g voldeden, en n e -

pen gemaakt om n doo  eene g te -

zien. Eindelijk d den 258 t e" Julij 1802, bij een 

t van den n konsul gelast '), om het wa-

te  van het e l'Ourcq naa  te geleiden, 

en om dit k den 22 " Septembe e 

tc beginnen. n 1806 d bepaald, dat de toen be-

staande middelen tot het n van wate in de 24 

uu  moesten geven: 

g  Sainl-Gervais . 171 . el 

» Belleville 114 » 

» Arceuil 952 » 

waterwerktui g la Samarilainc . . . 400 » 

»  Dame 914 » 

g Cliaillot 4152 » 

» Gros Caillou. . . . 1505 >> 

7986 . el 

t kanaal de l'Ourcq heeft zijn voedingspunt in 

die , 18,000 el van het punt alwaa zij in dc 

; in e tijden n dc Ourcq en 

nog eenige kleine beken dagelijks 260,820 . el 

, hetwelk doo  een kanaal van 96,000 el lengte 

(18 ) en 10 el helling tot bij t geleid 

en aldaa uitloopt in eene kom, le bassin de la Yil-

lette, welke 27.01 el boven den lagen d van 

de Seine is gelegen. 

t kanaal is een gewoon n kanaal zon-

de  sluizen, dal tevens tot t dient, en doo

een t aantal schepen t , die de 

n van de e n van den 

Ourcq naa . e kom van la Yillelle 

is 800 el lang cn 80 el d en heeft gemetselde 

') ,  du canal de l'Ourcq. Paris 1312. 

— 268 — 

. Uit deze kom n twee kanalen ge-

voed; dat naa St.-Denis, hetwelk van 1811 tot 1821 

gemaakt cn 6600 el lang is, cn  het -

voe  van n pe  schip van St.-Denis naa

zee t is; en dat hetwelk uit de kom van la 

Yillelle doo  middel van e sluizen doo

de n  cn du Temple in de Seine valt. 

Ui t dc kom van la Yillelle t het wate doo

eene 4055 el lang gemetseld en d kanaal 

(l'aqueduc de la Ceinture) langs het t gedeelte 

van  geleid; uit dit kanaal gaan vele hoofdbui-

zen naa de e deelen de  stad; eene an-

e buis begint onmiddellijk uit de kom la Yillelle. 

,j e hoofdbuizen zijn van gegoten , hadden bij 

j den aanleg 25 duim middellijn, en leggen in gemet-

selde kanalen. Uit deze buizen t het wate doo

e buizen doo  de e n geleid, 

j om het wate in de huizen te , de n 

i tc , de goten doo  te spoelen cn vele 

[ schoonc fonteinen te voeden. 

t e k is in 1802 begonnen, in 1814 ge-

staakt, doch in 1818 wede opgevat en na eenige 

n geheel voltooid; het heeft 25,000,000 . gekost. 

n de laatste n is .men genoodzaakt n 

den  in  le , omdat in 

den zome veel k aan wate was; t 

n de buizen, welke het wate uit de kom van 

la Yillelle naa het op den  de  Seine 

gelegen gedeelte de  stad geleiden, te naauw en ook 

\ n die deelen, welke boven den l in 

die kom gelegen , g doo  de bestaande 

n van wate . n 1851 d bepaald 

 dat men uit het kanaal de l'Ourcq dagelijks 95 mil-

lioen kan wate zou nemen cn , in plaats van 

; de buizen, welke het wate toen naa de -

j ken n en slechts 25 duim middellijn hadden, 

nieuwe zou leggen van 50 duim middellijn;  dal 

het g van Cliaillot, dal slechts 7,600,000 

kan wate , zee d zou , zoodat 

het bijna vie  maal zoo veel of 28' /i milliocn kan zou le-

. e zijn twee c n 

van 170 t t , welke 

het wate 44 el boven het laag wate in de Seine 

oppompen, en zullen e e n op 

e plaatsen de  hooge stad gemaakt . 

Een g t nu dagelijks 12 millioen kan, 

doch kan 18 milliocn kan geven. e kosten deze

n zijn t op /"1,409,000,  dc 
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g van  in 1852 s /150,000 heeft toe-

gestaan; cn hoewel de geheele som t is, t dit 

geen s kapitaal, want  heeft van den 

, nadat alle fonteinen gevoed zijn in 1851 

eene t van f 600,000 gehad, welke inkomsten 

in 1830 nog slechts ƒ280 ,000 , en in -

gemeld jaa n nog slechts 6000 van de 55,000 

huizen van wate ; dit getal zal zeke aan-

zienlijk klimmen, a alle huizen in dc stad wate

kunnen bekomen. Om dit d k te be-

n d het f de n l voo

e s . Voo  ƒ 2 . 50 s ont-

vangt men dagelijks 100 kan . Tot het meten 

deze hoeveelheid heeft men, even als voo  het meten 

van het gas, e n uitgevonden. 

Nog moet d n de e put te 

Crenelle, die in 1854 begonnen is cn in 1841 voltooid 

was, 547 el diep is en dagelijks 4,320,000 kan wate

van 28° C. . 

g kan men te  dagelijks ove

148 milliocn kan wate beschikken; e  zijn 512,000 

e el geleibuis in die stad; men heeft 18 -

, tc zamen inhoudende 60 millioen kan, 

behalve de g van bet kanaal de l'Ourcq, 

die 1000 millioen kan wate bevat; c  zijn 102 fon-

teinen, 1779 bornes fontaines, 58 buizen voo

, 105 uitmondingen onde de voet-

paden (trottoirs), 13 fonteinen tot , cn in 

7771 huizen t het wate . Thans is een 

p in behandeling,  de  tot 

200 millioen kan pe  dag zou n . 

Londen ') t doo  negen n van 

wate : zes (the  the  Londen, 

the West  the Chelsea, the Great Junction 

en the Hampstead-Waterworks-Company) ten , 

e (the Southtvark and Vauxhall, the Lambeth en the 

 ten zuiden van den Theems. 

s in 1580 konden dc putten geene voldoende hoe-

veelheid wate , en g een , PETE

, , om e 500 jaa  wate

uit tien Theems doo  een onde een boog van de Londen-

g geplaatst d op te pompen; in 1619 g 

si N , om bet wate van the 

 naa Londen te geleiden; in 1692 d 

') Zie voor  de waterleidingen van  verscheidene artikels 

in the  nnd Architect* Journal. 
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the llampslead-Company , die het wate van 

j| e in de nabijheid gelegen beekjes en s 
1 ; in 1725 d de Chelsea eu in 1758 de 

ji Southwark-Company , welke laatste zich late

I met de Vauxhall-Company ; in 1785 kwam de 

I Lambeth-Waterworks-Company tot stand, en de toen 

bestaande kompagniën n de stad tot 1805. e 

j laatste begon met een kapitaal van ƒ 6 0 , 0 0 0, hetwelk 

[i in weinig n tot f 1,800,000 was ; 

I n n e  uitdeelingen gedaan van 50 tot 

I 100 pCt. n 1805 ontstond e  eene woede tot het 

n van n en in weinig n 

n e , de  the  London 

i' and the South London en the Great Junction-Company. 

I  kwam e  tusschen de e kompagniën 

ten koste de s eene e mededin-

I ging tot het jaa  1817, toen zij ten nadeele van het 

i algemeen eene t sloten cn bepaalden niet 

I in s t te zullen komen, a zij 

[ dc n zoo stelden als zij het ; dit had 

. echte het gevolg dat het t de zaak l 

uit het financieel oogpunt . n 1827 kwam 

! een klein e uit, n d medegedeeld dat. 

een de n haa wate uit de

nam, slechts 2.70 el van den mond van eene de -

I naamste n de  stad. t maakte n , 
1 cn het volgende jaa  deed het t op nieuw 

| een . n 1828 d het l aan-

genomen, maa in 1851 hadden vele kompagniën dit 

nog niet . Toen in 1832 de a te Lon-

den woedde, d deze zaak op nieuw in behandeling 

genomen; in 1844 d eene kommissie van k 

ingesteld, en in 1845 gaf de Health of Towns Com-

mission een k ; iu 1847 d de

tropolitan Sanitary Commission ingesteld, welke ook 

van dit p veel k maakte; eindelijk d 

in 1851 aan het t eene akte d en 

het volgende jaa  aangenomen, j bepaald , 

dat dc bestaande n na p van 

vij f n geen wale  uit den Theems zouden mogen 

nemen, dan boven Teddinglon-Lock, dus boven het 

punt waa de vloed zich nog doel gevoelen, eu alzoo 

dc stollen welke uit de n van Londen medege-

d , het wate onzuive maken; d 

bepaald dat alle , welke binnen 1'A 

 uu  (5 mijlen) van de St. k gelegen zijn, bedekt 

; moeten ; dat het wate dat uit de  genomen 
; , d moet n en dat onde e 
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n een aanhoudende toevoe moet gegeven il 

. 

Uit een k twee n late  gedaan ') naa i 

den invloed, welken de hoedanigheid van hel wate had 

gehad op het aantal s de , bleek het 

hoe noodig hel is, dat het vocdingspuut de -

dingen genomen t op een punt, alwaa het wate

niet d kan n doo  de vuile stollen, 

welke uit de stad in de  komen. Uit dit -

zoek bleek namelijk, dat in dezelfde wijken van Lon-

den, welke doo  de Soulhwark- en doo  de Lambeth-

kompagnién n , het aantal n 

aan deze ziekte in de huizen, welke het wate van de 

e koinpagnic , negen maal

was, dan in de huizen aan welke de e kompagnie 

het wate : dc e nam dan het wate ook op 

eene plaals, waa het nog d d doo

het vuil de  stad, de laatste daa waa dit vuil niet 

kan komen. 

Vij f de e n nemen het 

wate  uit den Theems; deze t in de -

ste s dagelijks 2400 millioen kan wale  af, -

van e kompagniè'n nagenoeg het V 2 0 of 120 mil-

lioen kan oppompen. 

e (heat Junction-Walcrworks-Company nam hel wa-

le  uit den Theems, een weinig boven de , aan 

den n . Zij had in 1851 7 -

tuigen, 1 van 300 , 5 van 130, 2 van 40 en 1 van 70 

, met e ketels, welke in dat 

jaa m 5 millioen pond steenkolen hadden : 

e n pompen bet wale  elk in eenen lucbl-

kelel van 1.50 lot 1.60 cl middellijn, van waa het 

in de opslijgbuizen (slandpipcs) t opgestuwd. c 

e deze buizen is 66 cl hoog boven het hoog-

l in den Theems 2 ) ; zij is van gegoten , 

heeft van n m 1.50, van boven 0.90 el middel-

lij n ; boven aan deze buis is een bak van 5.54 el hoogte 

en 1.55 el middellijn. Uit dezen bak daalt het wate

in 4 gegoten n buizen van 50 duim middellijn 

naa de hoofdbuis van 76 duim middellijn, die 

9600 el lang is en het wate naa Londen . 

Voo  dal het wate opgepompt t in dc stand-

pijp, t het l in cenc kom gelaten om tc be-

zinken en a d doo  lagen van kiezel cn 

')  Times van 7 Oct. 1854, n». 223. 

')  Trinity high xeater-mnrtc. Pit peil wordt bij  de volgende 

g der  londensohe waterleidingen overat bedoeld. 
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f en fijn zand, te  gezamenlijke dikte van 1.20 el. 

E  zijn twee n te  ton, van m 

15 en tc Campdcn  van 27 millioen kan inhoud. 

t wate t doo  128,000 el n bui-

zen van 76 tot 7.5 duim middellijn doo  de slad ge-

leid. n 1851 e men dat deze g 

5800 millioen kan wate cn 70 cl hoog opgepompt had. 

Ten gevolge de e zal het wate

genomen n bij Hampton, alwaa nieuwe stoom-

n geplaatst, n enz. gemaakt 

zullen ; ook n twee nieuwe -

men gemaakt; al deze n zijn s in -

n staat, cn als zij d zijn, zal deze kompagnie 

dagelijks m 90 millioen kan wate kunnen . 

c Soulhwark and Yauxhall-Company neemt het 

wate  ook uit den Theems bij Hallersca. t wate

t t in eene kom gelaten om te bezinken; e

zijn twee e kommen, die te zamen 95 mil-

: liocn kan wate kunnen bevatten en negen- of tien-

maal in de maand moeten gevuld ; uit deze 

kommen t het in twee  gelalen 

j van evenveel inhoud. a pompen e -

tuigen (twee ) van 50, 150 cn 145 -

, het in e standpijpen 56 el boven het 

peil op; deze pijpen hebben 75, 45 cn 120 duim 

middellijn; uit deze pijpen daalt het wate doo e 

buizen, cenc van 75 cn twee van 61 duim mid-

dellijn naa beneden. Een e g 

van 50 t pompt het wale  uit de

in de e kom. c n tc Jtaltersca moeten iu 

zee goeden slaat zijn. t voedingspunl t nu 

ook naa Hampion ; e nieuwe -

tuigen, 20,000 el pijp van 90 duim middellijn en cene 

nieuwe n gemaakt, cn doo  deze 

nieuwe n zal de kompagnie iu staat zijn dage-

lijk s 90 millioen kan wate te . Zij zal dun 

hebben 4 n van 51,000 en 5

kommen van 18,000 e el . 

e Lambeth-waterworks-company nam  het 

wate uit den Theems tusschen de Waterloo- en West-

, maa heeft nu haa vocdingspuut 

even boven  aan den zuidelijken oeve van 

den Theems. t wate gaat doo n k 

cn dan doo  een kanaal naa vie n van 

9.2 el diepte; het wale  komt van boven in dc kom-

men, gaat doo  1.50 el e sloffen, als fij n zand, 

f zand, schelpen en e kiezel, welke lagen -

ten op platen leijen dik 10 duim met open voegen; 

— 273 — 

onde deze leijen tot den bodem van dc kom is nog 

een diepte van 1.20 el voo  het e . 

s kunnen c  12'/2 millioen kan wate d 

. Van bie  gaat het wale  naa dc -

tuigen, die vie  in gclal zijn, tc zamen een -

mogen hebben van 600 , en dagelijks 

45 millioen kan wate in de n te

lon kunnen pompen; de n hebben dubbele 

s van 60 en 120 duim middellijn cn 1.65 en 

2.40 .  de pompen t het wate in 

de hoofdbuis naa de e uu  gelegen -

kom te lirixlon gestuwd; deze buis is van gegoten 

, heeft 76 duim middellijn en weegt m 8 mil-

lioen pond. e m tc Hrixton is 55 el, cn die te 

Slrcatkam 76 cl boven het e peil.  deze 

nieuw aangelegde n heeft de kompagnie geheel vol-

daan aan de n gesteld bij de . 

c  nemen het wate

uit den Theems, alwaa het in twee n 

t ontvangen om te bezinken; van de laagste kom 

gaat eene n pijp wijd 90 duim onde het bed van 

den Theems naa de n bij Hammersmith. 

e kompagnie had e , 2 van 70 

en een van 105 . Van llammcrsmilh 

t het wate gepompt in dc m tc

sington, 54 el boven het peil, welke m 15 millioen 

kan wate kan bevatten; eene e kom, te Harrow-

hill,  heeft m 19 millioen kan inhoud. t wate

t tot 65 el boven het peil . Na de -

lements-akte zijn dc n zee ; het 

voedingspunt is genomen tc Hampton; nieuwe stoomw -

tuigen,  enz. n gemaakt; van deze 

n is s een t gedeelte . 

e Ckclsca-Waterworks nemen hun wate uit den 

Theems bij l wate t in

men ontvangen, die te zamen 8000 e el 

e hebben; zij zijn met g gemaakt en het 

wate moet doo e lagen van , schel-

pen en zand te  gezamenlijke dikte van 2.42 el gaan, 

voo  dal het opgepompt . e kompagnie beeft 5 

, van 120, 75,65, 56 en 24 -

. Ten gevolge de e zal het voedings-

punt t n naa Scething-wells boven

slon-on-Thames en zullen e  nieuwe n gemaakt 

moeten .  moeijelijkheden bij den aankoop 

van , zullen deze t in 1856 d zijn. 

. 
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e  ontvangen m dc 

helft van hun wate uit het e de Lea en het 

e uit vie  putten en cenc beek. e kompagnie 

heeft e n om het wate op 

te pompen, te zamen van 720 ; zij heeft 

6 , te zamen van m 18 s op-

. e n n in 1851 in zee goeden 

slaat, maa na dien lij d heeft zij de n van 

boven moeten dekken, het wale  enz., tenge-

volge n / 8,400,000 zal moeten uil gegeven . 

e n gevoed doo

het wale  de  Lea. Zij hebben 6 -

men en een kanaal te zamen een inhoud hebbende van 

155 millioen kan ; het wate t d 

doo  het tc laten bezinken. Tot het oppompen heeft 

deze kompagnie 5 n van 90, 80, 60, 60, 

56 en twee n van 40 en 5 . 

Zi j t de e g voo  het n van zui-

ve , en de nieuwe , tlie ten gevolge 

de e moeten gemaakt , zullen 

vóó  den bij die akte bepaalden tijd d zijn. 

e Hampstcad-Waterworks n gevoed doo  het 

op den bodem gevallen en e wate  (surface-

drainage) van Hampstcad en doo  twee e pul-

ten. E  zijn e n te Highgale 

en Hampstcad, te zamen van 14 s ; 

het wate t niet , maa men laat hel bezin-

ken. e kompagnie had in 1851 twee n 

van 12 cn 60 . Ten gevolge de -

mentsakte t een put van 160 el diepte cn van 2.70 

lot 1.80 el middellijn diepe gemaakt. Zij was in Junij 

1854 s 280 el diep en zou k nog 60 el 

diepe moeten ; ook t het sloom n 

deze kompagnie zee . 

e  neemt het wate uit 

het e de  boven hel punt waa de 

vloed nog loopt; haa wate t , en zij heeft 

na de e nieuwe  en een 

h g doen maken, en is

in slaat eene veel e hoeveelheid wale  le . 

n wij het n e en eenige e 

gegevens in eenen slaat , dan zal t 

blijken hoe k de n zijn, welke slechts 

in ééne levensbehoefte tc Londen . 
is 
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N A  E N 

VE

. 

Vermogen 
der  werktui -

gen, in 
paarden-
krachten. 

1851. 

Geleverd 
water 

per  dag in 
1S53, 

in kaunen. 

d der 

vergaderbakken 

in 1851, 

in kaunen. 

l 

van aanleg cuz., 

in 

1851. 

e op dit 

kapitaal 

uitgedeeld. 

1851. 

Aantal huizen, 
opeubnre 

inrigtingen enz., 
waaraan het 

water  geleverd 
wordt. 1853. 

Aanmerkingen. 

840 23 millioen 81 millioen ƒ 0,250,000 6.4 pCt. 10019 c gehcele hoeveelheid wa-

Soulhwark and VauxhaU . . . . 355 33 i 190 . 5,220,000 4.9 » 40680 ter, welke dus tc  da-

252 25 . 72 » 3,680,000 3.3 t 26107 gelijks wordt verbruikt , is 

245 23 » 159 » » 8,210,000 10.3 . 24427 327500 tccrl. cl, of do in-

320 25 i 5,470,000 1.7 » 24729 houd van ecu bak, waarvan 

720 79 i 17,050,000 4.4 . 90924 het grondvlak 100 el lang cn 

56S 54 > 159 i » 8,950,000 5.4 i 63605 
breed is (de oppervlakte van 

72 2,70 i . 970,000 1.7 . 5454 
een bunder) ou de hoogte 

8,30 . » 2,420,000 5.0 . 14590 
32.73 cl. 

Welpompen , regenbakken enz. 54,50 . 

Te zamen. . . . 3372 327,50 mil l . |/58,220,000 4.8 PCt. gom. 306535 

t d dal in 1851 het n 

de n van de gezamenlijke kompagnién vie

en een halt maal mee g dan noodig was voo  bet 

k dat zij moesten , en «lat voo  de 2,500,000 

s van Londen dagelijks 180,000,000 kan wate

of 72 kan pe  hoofd noodig is. 

e gezamenlijke lengte de  buizen was mede in 

«lat jaa  nagenoeg: 

183,000slnAk. el buis van 61 tol 76 duim middellijn, 

566,000 » » 15 » 50 » » 

1,098,000 

1,647,000 . el buis of nagenoeg 300 uu  lengte. 

n wij de d van aanleg, de 

hechtheid en den smaak van zamenstelling de n 

van de , in die van den n tijd moeten 

wij het t opmerken, e men k 

heeft gemaakt van de ontdekkingen en uitvindingen, 

 de e eene zoo e ontwik-

keling heeft . e , die niet 

ove  de e t van onzen lij d konden 

beschikken, moesten het wate van hooge gelegen 

punten naa hunne sleden geleiden; g be-

hoeft men niet mee tlie n op tc zoeken, maa

kan men ook het. lage doch digle  bij gelegen wate ne-

men, het doo  stoom- of t tot eene -

bazende hoogte oppompen, en het  tot de 

bovenste n de  huizen .  wat. 

steeds le  als g mag genoemd 

, is de g welke de g voo  het wate

had, de e hoeveelheid welke aangevoenl , 

en de wijze p die hoeveelheid gedeeltelijk d 

besteed tot het n houden van n cn . 

i 1855. 

G V A N T N EN N V A N T EN . 

e kunst om t te , te n en 

te polijsten, was bij de ouden s tot een n 

p van volmaaktheid , n zoo vtile 

n ons ten bewijze . n

k le  is deze kunst t 50 

n geleden wede in het leven n n 

en iets late  ook te Berlijn, en gelijk bekend is in 

beide steden met het beste gevolg en op eene e 

schaal. t kan e niet k geacht 

, tc weten op welke wijze men j te 

k gaat, naa de mededeeling n doo  den 

bouwmeeste w. A. , in S Zcilschrift für 

practische Bauhunst, van den e 1854. 

Nadat bet t met de e e -

tuigen, als , , spils- en s 

en s zoo e t is als ten gewoon 

k bestemd, kan men t tot het n e

e n en n e benoodigd 

Een stuk zandsteen van vasle hoedanigheid of 

bestaan in de navolgende: 

1», 

bij k , hoewel minde doelmatig, een 

stuk van betzelfde , n cene zijde vlak is 

. e e van dit stuk steen t zich 

ten e naa de e van den sleen die d 

moet , ten- e  dat de n 

in staat zij bet op het t gemakkelijk heen en 

wee le kunnen bewegen. 

2o. Eene kuip, mede t naa gelang van den 

steen die d moet , en die van 2 tot 

6 emmers wate kan bevatten. 

5°. . 

4°. Een scheppe of spatel. 

5°. Goed p zand, dat doo d wasschen 

van n zuive  is. . 

6°. Eene i of liniaal. 

7°. Looden , ongevee 20 tot 50 . 

duim lang, 15 tot 20 duim d en 2 tot 4 duim dik, 

met een handvatsel , p voldoende be-

vestigd. 

Al s nu hel t d zal , t 

de , die nu steeds onde k toezigt 

n moet, het sub 1°. n stuk zandsteen 

op de te n vlakte, en heeft naast zich staande 

kuip sub 2°. bedoeld, nagenoeg halfvol wate en voo

het e bijna gevuld met het onde sub 5°. be-

doelde zand, benevens den sub 4°. genoemden schep-

pe  of spatel. 

t alles onde zijn k zijnde, giet de -

man met den scheppe zand en wate op het t 

en t «lit van tijd lot l i jd , a hij het stuk 

zandsteen begint heen en wee te schuiven, zoolang 

tot dat de e , nadat ze met een 

linnen lap van hel zand d is, op het gevoel 

met den vinge  als eene geschaaftle plank is. Onde

hel n moet de n van lij d tot tijd in alle 

n de i , om zich le n «lal 

alles vlak . Wannee twee n k 

aan eene vlakte , is dit aanhouden de i le 

mee noodig, daa «le een f t en 

stevige t dan de . 

Al s de steen nu tot dien d geslepen is als 

n is opgegeven, n de looden s en 

de , onde sub 7°. en 3". bedoeld, . 

e looden t op den steen , de 

l met wale , tot dat dit laatste -

mede genoegzaam l is en , onde ge-

stadig , omdat de l doo  zijne e 

zinkt, met den scheppe op den steen , cn -

de  gehandeld als bij het slijpen met zand is aan-

gegeven. 

l n met lood en l t zoo lang 

volgehouden, dat de , na d eu af-

d le zijn, niet het n van den vinge

op het gevoel als fluweel is. 

Al s «le n niet te t zi jn, kan het 

n en slijpen doo  één man geschieden; bij vlak-

ken echte van mee clan '1 e el moeten twee 

man , en wel tegenove , «hm eens 

in «le g van de lengte en dan in «le . 

Ook kan het stuk zandsteen zoo t genomen -

den, dat twee menschen doo  een t hand-

vatsel het kunnen heen en wee bewegen, l bij 

zee e n e zelfs e 

middelen kunnen n aangewend. 

Voo  hel polijsten behoeft men: 
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1". Een . t d bestaat bij kleine 

n uit een glad t stuk hout, 20 tot 

50 duim lang, l ü tot 20 duim d en 3 duim dik, 

met een handvatsel van bout of . Op de -

zijde van dit d t een stuk vil t t en 

k aangespannen en op de zijden , -

ove  2 a 5 dik gaaf doch t en e zacht 

linnen, mede k gespannen en op zijde bevestigd . 

j gebogen vlakken of k e lijsten 

moet de m van het d n 

t en eveneens met vil l cn linnen . 

2o. Eene kuip, zoo als bij hel n t . 

5c Caput mortuum of zoogenaamde doodekop. e 

t met wate aangemaakt en wel tot zoodanige 

gehalte, dat het wate eene e kleu

beeft bekomen.  de doodekop doo  zijne e 

zinkt, moet het mengsel bij het k telkens -

den . 

4". Tinasch. n moet zooveel met wate -

mengd , dal bel mengsel eene e 

kleu  bekomt. 

5". Een dikken kwast, of wel een stok n een 

pop of knop van linnen bevestigd is, om de mengsels 

op den steen te . 

Al s de e steen k met linnen lap-

pen d is, kan men beginnen te polijsten. t 

geschiedt met bet e d en de 

met wate e doodekop, en e t 

zoo lang , tot dal de , na -

lij k afgewasschen en d le zijn, op het ge-

voel zacht en glad, doch de glans nog oude een 

dolle laag of s bedolven is. Om dezen glans te 

doen te n komen, t het d met 

dubbele lagen vil t en linnen bekleed en met de op-

lossing van tinasch eveneens gehandeld als met de 

doodekop, en t met dit laatste polijsten niet ge-

ëindigd voo  dat alle n van doodekop, die zich 

aan de deeltjes , veldspaat!) cn glimme  hadden 

gehecht, geheel n zijn , en de eigenlijke glans 

van het t zelf voo  den dag komt. Eindelijk 

t bet d op nieuw van schoon oud linnen en 

vil t ; s t met den kwast op den 

steen zuive  wate t en e zoo lang ove  den 
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steen heen cn wede , dal ook zelfs de ge-

e deeltjes tinasch d zijn, a het 

t eene schoon gepolijste e bekomen 

heeft, zoo , dat zij elke d kan 

. 

e behandeling van slijpen en polijsten van het 

 is in allen deele gelijk aan dc n be-

. 

e e hoofdbeslanddeelen van het -

niet, namelijk , veldspaath en , zijn in 

een n toestand, zonde , doch innig 

met elkande , en het mee of minde

aanwezig zijn van een deze bestanddeelen is van -

kelijken invloed op de d des steens. Ge-

woonlijk t men bet meeste s en veldspaath 

aan. t met veel glimme  is , en met 

veel veldspaath . t t dat de meeste 

hoeveelheid s bezit is het . 

Nu t het dat doo  de mee of min e 

g de e bestanddeelen onde het 

slijpen of polijsten, l aan e kanten, kleine 

slokjes , veldspaath of glimme . Tot 

het wede aanhechten deze stukjes of lot bet op-

stoppen de  uitgevallen gedeelten kan men n 

de navolgende mengsels, die d bevon-

den zijn: 

1°. n smelt /« deel (volumen) was en 3/s deel 

mastik in een s en t dit l het 

nog heel is. Wit was is e bete dan geel. 

e cement kan eveneens voo  alle - en steen-

n t . 

2°. Steenpoedei- van dezelfde , d 

met ongebluschten kalk en eiwit. 

5°. t het stopsel van eene lichte kleu  zijn, 

als bij wit , of is een stukje s iu het -

niet, dan neemt men 2 | / 2 wigtjes mastik en 4 wigljes 

loodwit niet 15 wigljes wi l was samengesmolten. 

4o. Vie  deelen blanke , een deel e s 

een deel was en twee deelen zwavel , met bij-

voeging van steenpoede of slijp, onde elkande ge-

smoken en m . n het mengsel le 

dik is, mengt men een deel venetiaanscheii n 

. 
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(Jehouden te Amsterdam, den. 1™ Jidij  1S55. 

l egen woord ig: de hoeren bestuurders C'. w. . , 

vice-voorzitter, A . C. , penningmeester, is. -

, .1. V A X , G. , 1'. .1.  Cll 

A . N . , sekretaris; de korrespondenten . J . -

E van Zaandam, li. N van Hoorn, r .

van  T . N van  3.  van 

Schiedam, A .  van Gouda, alsmede 72 gewone 

loden, te zamen uitbrengende 85 stemmen. 

e heer  vice-voorzitter N geeft kennis, dat de 

heer  voorzitter . .  verhinderd is tegenwoordig 

te zijn , aanvaardt alzoo in diens plaats <le leiding der 

werkzaamheden, en heet de leden hartelij k welkom. j 

verzoekt daarop den sekretaris, het verslag van den staat 

en de verrigtingen der  maatschappij  en des hestuurs over 

het afgeloopen jaar te willen voorlezen. t verslag is 

van den volgenden inhoud: 

e heeren! 

« A a n v a n g e n de met den staat der  leden, wier  aantal 

op den eersten Januarij  1854 bedroeg 857, moet ik alsuu 

mededeelen, dat gedurende het afgeloopen jaar 48 leden 

hebben bedankt, 12 zijn overleden, terwij l 57 nieuwe 

leden zijn aangewonnen. t aantal leden is alzoo op 

don eersten Januarij  met 9 verminderd en bedroeg 848, 

waarbij  sedert nog rui m 30 zijn toegetreden. 

t mag echter  niet verzwegen worden, dat de leden 

in  woonachtig, hoewel daartoe reeds in de maand 

Juni j  des vorigen jaars uitgenoodigd, nog niet voldaan 

hebben aan het verzoek des hestuurs tot aanwijzing van 

een adres in het moederland, waardoor tot lieden do oost-

indische leden, gezamenlijk 20 in aantal, slechts nominaal 

in aanmerking kunnen komen. 

n het personeel des hestuurs is, door de herkiezing 

van de heeren . .  eu G. , geene veran-

dering gekomen. 

«Ten gevolge van het vertrek van den W e l E d . Gestr. heer 

G . G . V A N , van Breda naar  is tot 

korrespondent te Breda benoemd de W e l E d. Gestr. heer 

A . , die tevens de welwillendheid heeft gehad zich 

le belasten met de waarneming der  belangen van de wei-

nige leden te Bergen op Zoom, Overigens zijn geene 

veranderingen voorgevallen in het personeel van heeren 

korrespondenten, die bij  voortdurin g in ruim e mate de 

belangen der  maatschappij  bevorderlij k blijke n te zijn , en 

alzoo steeds den dank van bestuurderen ten volle verdienen. 

« V an de Bonn-kundige bijdragen zijn , sedert het laatste 

verslag verschenen, van het 8'"-'deel , het 5d u stuk en van 

het 9 '  deel, het 1""  en 2dt'  stuk, zijnde het 3d e stuk ter 

perse. n liet personeel der  kommissie van redaktie 

heeft eene verandering plaats gegrepen, door het uittreden 

van den heer , die tot de kommissie van 

medewerking is overgegaan, en in wiens plaats de spre-

ker is opgetreden. t verslag van de 12d' '  algemeene 

vergadering en der  daarop gevolgde algemeene hijeen-

komst der  leden is afzonderlijk gedrukt en aan de leden 

uitgereikt . 

« Naar  aanleiding der  voordragt van ons medelid den 

heer  W. N. E te  betreffende de middelen tot 

herstelling van de middeleeuwsche gedenkteekenen hier te 

lande, heeft het bestuur in de maand September 1854 

zich gewend tot Z . . den g hij  missive n°. 102 (!72, 

en hoogstdeszelfs medewerking ingeroepen tot herstelling 

onzer  nationale bouwwerken uit de middeleeuwen, daarbij 

overleggende een afschrift van de voordragt des heeren 

, en een exemplaar  van de eerste aflevering der  Afbeeldin-

gen van oude bestaande gebouwen. Op een en ander is alleen 

ontvangen eene missive van dankzegging voor het toege-

zonden plaatwerk, van wege den heer  bihliothekari s van 

Z . . den , zoodal omtrent het gedaan verzoek 

alsnog het antwoord mag worden te gemoet gezien. 

« V an het zevental vragen, ten vorigen jar e ter  behan-

deling voorgesteld, zijn alstoen 2 onderwerpen buiten dis-

kussie gebleven, welke alsnu niet nog 5 andere, bij  cir -

culair e n" . 91/691 aan de leden medegedeeld, op dc 

19 
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algemeene bijeenkomst, op morgen te houden, zullen kun-

nen behandeld worden. 

« A a n g a a n de de Afbeeldingen van oude bestaande ge- '\ 

bouwen, kan ik mededeclen, dat de 2'u'  aflevering, bevat-

tende du afbeeldingen van het stadhuis te Gouda, nog in 

den loop van dit jaar zal verschijnen. o uitslag van deze 

onderneming hoeft voor do eerste aflevering voldoende 

resultaten opgeleverd, die het bestuur  vertrouwt dat ook 

verder  zich zullen bevestigen. Alsnu zal hot stadhuis ie 

 worden onder  handen genomen, terwij l door 

het welwillend aanbod van den heer l , . . S te 

Gouda, de kommissie van redaktie dc vrij e beschikking 

heeft over  eenige afbeeldingen van gebouwen te

in dor  tij d door de zorgen van wijlen den hoogleeraar 

B E U V E N S opgemeten en in teekening gebragt. Terwij l op 

dezo wijzo van lieverlede cene verzameling ontstaan kan 

van afbeeldingen van bouwwerken uit vroegere ecuwen, 

vermeent het bestuur  nogtans hot goede niet te mogen 

voorbijzien, dat ook in onze dagen wordt daargesteld. o 

onlangs in doze hoofdstad gebouwde r . k. kerk op do 

t bij  dc Westermarkt, waarvan do originele 

teekeningen door den architect T .  ten ge-

bruik c voor dc Bouwkundige bijdragen welwillend -zijn af-

gestaan, zal wegens het belangrijk e dat zij  voor de studie 

der kunst aanbiedt, afzonderlijk worden in plaat gebragt 

en voor de leden verkrijgbaa r  gesteld, even als zulks 

vroeger  met hot ziekenhuis te  hoeft plaats gehad. 

s is met dc uitvoering oen begin gemaakt, en twijfel t 

bet bestuur  niet aan de ondersteuning der  leden, opdat 

deze onderneming ook niet gewenscht gevolg worde bekroond. 

n het begin dezes jaars is aan de leden verzonden 

bol bekroond ontwerp voor eene slaglplaats van den heer 

. . N tc Arnhem. e ten vorigen jar o bekroonde 

ontwerpen van een postkantoor en van eene bewaarschool, 

van den heer  .1. n. , worden in plaat gebragt on 

zullen aan de leden in het begin des volgenden jaars wor-

den uitgereikt . 

n het afgeloopen jaar  zijn door het bestuur  slechts 

twee prijsvragen uitgeschreven, namelijk voor  cene boer-

derij ingerigt lot znivel-bereiding enz. en eene arbeiderswoning 

ten platten lande. t programma daartoe is opgemaakt 

door  de bestuurders G. , p. J.  en A . N . G O -

, gedrukt en aan de leden rondgedeeld en bo-

vendien in de nieuws- en kunstbladen geplaatst. t 

doel niet de uitschrijvin g van deze onderwerpen is be-

paaldelijk om, zoo mogelijk, aan de landelijk e gebouwen, 

die heden ten dage in vele oorden onzus vaderlands wor-

den opgerigt, meur  wulstandigheid tc doen geven, daar 

het niet te ontkennen valt, dat hunne inrigtin g in plan 

meestal verreweg meer  verdiensten bezit dan het uitwendig 

voorkomen, waarbij  slechts zelden parti j  wordt getrokken 
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van de natuurlijk e gesteldheid der  materialen, maar dat 

gewoonlijk op de leest geschoeid is van de moderne stads 

woonhuizen, of wel zonder  eenigen smaak of oordeel, ge-

heel willekeuri g wordt zamengevoegd. Tot aanmoediging 

van de mededingers heeft hot bestuur uit dien hooide hij 

het eerste onderwerp eene dubbele bekrooning toegelaten. 

e antwoorden worden tegen 1 November dezes jaars 

ingewacht. 

« O p de eerste van de drie in het jaar 1853 uitge-

schreven prijsvragen, zijnde: een gasthuis voor 800 it 1000 

zieken, zijn geene antwoorden ingekomen. Op de beide 

andere prijsvragen zijn ingezonden 1 (i antwoorden , to we-

ten : 8 ontwerpen voor  een militair  wachthuis en 8 ontwer-

pen voor  eene glazen togtpui. e zijn door het bestuur 

in handen gesteld eener  kommissie van vij f leden, bestaande 

uit de heeren C. w. . , o. , C . . E GF.US, 

. G . T É T A  V A N N ell 11. E F J Z . Ui t het 

verslag door  deze kommissie ingediend, en waarmede het 

bestuur  zich heeft vereenigd, is gebleken, dat 2 ontwerpen 

de bekrooning zijn waardig gekeurd, te weten: het ont-

werp voor  een militair  wachthuis, inet de spreuk: Trouw, 

moed en beleid niet .'5 van de 5 stemmen, cn het ontwerp 

van eene glazen togtpui, met do spreuk:  travail est 

l'ami de la verlu, met eenparige stemmen. n 

hoeft de kommissie, met betrekking tot do ingekomen 

antwoorden op de tweede Vraag voor  een militair  wachthuis, 

voorgesteld een accessit groot / 50 too te kunnen aan den 

vervaardiger  van het ontwerp mot de spreuk: Waakzaam-

heid, en een loffelij k getuigschrift uit te reiken aan de 

vervaardigers van de ontwerpen met de spreuk:

de proef, enz. en met hut toeken © 

j de opening der  naambiljetten tot do bekroonde 

ontwerpen behoorende is gebleken dat het bekroonde ont-

werp voor  een militair  wachthuis is vervaardigd door den 

heer . P. , li d onzer  maatschappij, vroeger te

den, thans alhier  gevestigd; terwij l hut bekroonde ontwerp 

voor  eene glazen togtpui is vervaardigd door  den heer  J . F . J . 

, kwcekoling der  akademie van beeldende 

kunsten, li d onzer  maatschappij, hier  ter  stede. e inzen-

ders van do overige in aanmerking gekomen stukken 

zullen worden uitgunoodigd, tegen opgaaf van het ken-

nulij k teekun, verlof' te verleunun tot het openun der 

naambiljetten, bij  hunne ontwerpen behoorende. 

« A l de genoemde ontwerpen zijn tuntoongesteld in het 

gubouw der  akademie van beeldende kunsten alhier, 

daartoe, gedurende deze week, door  den raad van bestuur 

welwillend beschikbaar  gesteld. Even als ten vorigen jar e 

is daarbij  gedeponeerd een afschrift van het vurslag der 

kommissie van buoordeeling, hetwelk bovendien in hut 

gedrukt vurslag duzur  vurgadering zal worden g e ï n-

sereerd. 
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« T en gevolge van het besluit, in do 12, l c algemeune 

vergadering genomen, waarbij  het bestuur  gumagtigd werd 

om in overleg te treden met direkteuren der  Vereeniging 

voor volksvlijt, met het doel om middelen te beramen tot 

verbetering van de opleiding van ambachtslieden, heeft 

het bestuur  eene kommissie benoemd, bestaande uit de 

heeren , N en , die aanvankelijk 

met den president van genoemde vereeniging, dr . S. -

 , was overeengekomen een adres in te dienen aan 

de tweede kamer van de staten-generaal, ten einde de 

aandacht dor  leden op dit onderworp te vestigen bij 

de behandeling dor wet op het onderwijs. n is ech-

ter  geun gevolg gegeven, daar hut bustuur van du Ver-

eeniging voor volksvlijt heeft gemeend dit onderwerp almede 

tu moeten behandelen op do eerste openbare vergadering 

harer  leden, gehouden op 20 October dus vorigun jaars. 

Naar  aanleiding van hut aldaar  gesprokene blijkt , dat het 

direkteuren voornoemd wenschelijk is voorgekomen, vooral' 

in te wachten het rappor t eener  kommissie uit do besturen 

der verschillende inrigtingen voor  technisch en natuurkundig 

onderwijs hier  ter  stede, waartoe de heer  A . C. N 

uit liet midden des bestuurs onzer  maatschappij  is afge-

vaardigd. e werkzaamheden dezer  kommissie schijnen 

alsnog geene bepaalde uitkomst te hebben gehad. Zi j  heelt 

zich aanvankelijk, ter  bevordering van wederzijdsche be-

doelingen, in aanraking gesteld met de kommissie uit den 

gemeenteraad dezer  stad, die tot soortgelijk doel bereids 

werkzaam was. n hare vereenigde pogingen het 

gewenschte resultaat oplevurun! 

r du ijverig e bemoeijingen van den korrespondent 

te Arnhem, dun huur  W . E , is het mogen gelukken 

aldaar ook eene afdeeling onzer  maatschappij  te vestigen, 

welks reglement door het bustuur iu hut bugin dezes jaars 

is goedgekeurd; echter is tot heden nog geen verslag 

harer  werkzaamheden ingekomen. 

« U i t het verslag der  afdeeling Amsterdam blijkt , dat 

gedurende hut afgeloopen jaar  zijn gehouden 19 vergade-

ringen of bijeenkomsten, die steeds aan hut doel der  in -

stelling hebben beantwoord. Ui t de gedrukte lijst der 

leden, in den aanvang dezes jaars rondgezonden, blijk t 

dat het aantal is geklommen tot 175. t bestuur der 

afdeeling is door het aftreden van de heeren . V A N 

N en w. j . j . O F F E N B E U G , alsnu zamengesteld uit 

de heeren mr . E . E  A S, president, E . . -

, vice-president, n. , penningmeester, i>. J . 

, kommissaris, en o. F . E , sekre-

taris. e werkzaamheden dor  afdeeling bestonden hoofd-

zakelijk iu hut navolgende: n do eerste plaats werd 

door  dun huur  mr . E . E S voorgesteld, een rukwest 
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in te dienen aan beuren burgemeester  en wothouderen der  stad 

Amsterdam, tot herziening der  keuren betreflende stoepen 

en ingangen. t door  hem ontworpen stuk door  het -

deel der  aanwezige» leden werd goedgekeurd en geteekend. 

e modellen en teekeningen voor  togtdigtu draaira -

men werden ter  visie gelegd in het lokaal der  bijeenkomsten. 

e heer N hield eene uitgebreide rede tot 

inleidin g eener  verhandeling over  dc bouwkunst in verband 

met de gezondheidsleer, daarbij  aantoonende, dat do ge-

brekkig e toestand en inrigtin g der  gebouwen van onmis-

kenbaren invloed is op de gezondheid der  bewoners of 

gebruikers, waartoe een geschiedkundig overzigt van epi-

deinien in vroegere eeuwen werd geleverd. 

e hoer N hield, als gast, eene voor-

dragt over den cluctro-maguetischen telegraaf', door mo-

dellen opgehelderd. 

e heer Y gaf ter  bezigtiging de déta i l tee-

keningen op de volle grootte van het gebouw der

Nederlandsche Yachtclub, en sprak bij  die gelegenheid over  het 

meer of min doelmatige van de toepassing der  gebakken 

steenen ornamenten, en hut gugoten ijzer als middel van 

konstrukti e en versiering. Voort s werd gesproken over do 

wijze van keuring van de dordsche cement, en over het 

onvoldoende van chemische proefnemingen in de praktijk . 

e heer . . B hield eunu rede over den 

romeinschen bouwmeester , naar  aanleiding van 

zijn bekend werk over de bouwkunst. a wisselden 

eenige leden van gedachten over de geaardheid der  spier-

gronden. 

e heer n. Z leverde uene verhandeling over 

schoorsteenen en middelen van rookverdrijving . 

« O p voorstel van den heer , werd eene 

kommissie benoemd, bestaande uit de heeren , E 

en , om hare gedachten te doen kennen aangaande 

de voorgestelde vraag betredende de voordeelen voor ge-

meenten van het uitvoeren van werken bij  aanbesteding of 

in eigen beheer. e leden dezer  kommissie bragten hier-

over  ieder  afzonderlijk verslag uit , hetgeen bij  de leden 

tot vele uiteenlooponde denkwijzen aanleiding gaf. 

e heer  G . E gaf ter  beschouwing de platen 

van het werk getiteld:  schoone bouwkunst, naar het 

hoogduitsch van .1. o. . 

« T ot beantwoording der  vraag aangaande het nut van 

bouwkunstige tentoonstellingen, deelden de heeren -

N en 8 hunne zienswijze mede. 

e heer N sprak over de middelen tot her-

stelling der  middeleeuwsche gebouwen hier  te lande. 

« e beur E S vestigde du aandacht der  leden 

op de stedelijke verordening tot bescherming van de rig -

tingslij n der  gebouwen, dato 8 Apr i l 1851. 

e beer r . J.  handelde over de konstruktieve 
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voordeeion van do ijzeren balkon en ijzeren gebouwen in 

liet algemeen; doch toonde tevens aan in hoever  deze on-

doelmatig zijn , hetgeen door  teekeningen word opgehelderd. 

r  o. E sprak over  den invloed van ons 

klimaat op ijzeren gebouwen, en de mindere veerkracht 

van ijzeren leggers in vergelijkin g met houten balken. (?) 

e president, mr . E . E , stelde een 23-tal 

vragen voor, betredende den invloed van het ijzer  op do 

hedendaagsche bouwkunst, welke vragen later  op verlan-

gen der  vergadering werden in druk uitgegeven en rond-

gedeeld. 

« O p voorstel van den heer  G . E werd een adres 

van gelukwensching gerigt aan den heer . , 

bij  gelegenheid van zijne benoeming tot wethouder  dezer 

stad, iu welke betrekking hij  het beheer  der  publieke wer-

ken op zich nam. liet. daarop gegeven antwoord word 

later  medegedeeld. 

e heer  c. E deed verslag van eene door  hem 

vol brag te buitenlandsche reis, en gaf ter  beschouwing 

afbeeldingen van de voornaamste en fraaiste gezigtspunten 

daarin voorkomende. 

e heer N vervolgde zijne rede over  de 

bouwkunst in verband met de gezondheidsleer, bij  welke ge-

legenheid eenige gouvernements-bepalingen des betreffende 

werden medegedeeld door  den voorzitter . 

e lieer N behandelde de ondoelmatigheid der 

hedendaagsche rozet-ankers, in vergelijkin g met de oudere 

kruis- , wervel- en Y-ankers; en betoogde uit de ondervinding 

de mogelijkheid van het daarstellen van gebouwen zonder 

beankering. e heer  betoogde later  hunne nood-

zakelijkheid. 

E r werd, naar  aanleiding van eene vraag door  den 

heer . C. P voorgesteld, gesproken over  zinken 

spijkers in tegenoverstelling van ijzeren, waaromtrent nader 

door  de hoeren U en N proeven werden 

medegedeeld niet gegalvaniseerde ijzeren platen en spijkers. 

e heer Z gaf eene beschrijving van eenige wa-

terleidingen in het buitenland en nam daaruit aanleiding 

om te spreken over  de voordooien der  duinwaterleiding 

binnen deze stad, over  welker  doeltreffendheid eene dis-

kussio onder  de leden ontstond. 

e heer  behandelde de door  den voor-

zitter  voorgestelde vraag aangaande den invloed van 

ijzeren gebouwen op de bouwkunst in tegenoverstelling 

van de tegenwoordige, en meende te mogen besluiten dat 

de ijzeren gehouwen de steenen nimmer zullen verdringen. 

e heer Z deed het voorstel tot oprigtin g van 

eene loesinrigting onder  de leden der  afdeeling. e be-

handeling van dit voorstel werd verdaagd. 

e voorzitter , mr . E . E , deed het voor-

stel tot oprigtin g van een liefdadigheidsfonds voor  de 

afdeelingsleden, welk voorstel in handen eener  kommissie 

werd gesteld om daarover  hare gedachten mede te deelen. 

« A a n g a a n de de  afdeeling, ontleen ik 

aan het verslag door  haar  ingediend het navolgende: 

t aantal leden bedraagt 133. t bestuur  is za-

mengesteld uit de heeren: w. N. , voorzitter , . , 

penningmeester, J . E . , G . , VV. A . 

N en J . w. , kommissarissen en F . -

 i-1:, sekretaris. e bijeenkomsten hadden maandelijks 

plaats. 

e heer E zette voort do geschiedenis der  cgyp-

tischo bouwkunst en behandelde meer  bepaald het paleis 

van  (Thebe). 

e heer  vestigde de aandacht op het 

doelmatige van ijzeren winkelkastluiken. 

e heer . V A N N V A N  leverde proe-

ven van versieringen van gedrukt leder vervaardigd, in 

verschillende teekeningen en kleuren, uit de fabriek van 

 te

e heer  vv. A . N gaf eene beschrijving, op-

gehelderd door  teekeningen, van het belangrijk e werk te 

Westervoort (de  over  den ) cn han-

delde over  het gebruik van holle ijzeren cilinders voor 

brugpijler s in  en de middelen om ze in den 

grond te drijven . 

e heer  A . V A N U T O T gaf tor  beschouwing een 

engelsch plaatwerk van n. , over  de steden

en Venetië. 

e heer E handelde over  de onderscheidene bouw-

stijlen en hunne kenmerkende eigendommelijkhoden. 

e heer  J . J .  leverde eene uit het hoog-

duitsch vertaalde beschrijving van een stooin-houtzaagmo-

len, door  teekeningen opgehelderd. 

« E e ne vraag van den heer , aangaande do 

toepassing der  gutta-percha voor  waterbuizen, is alsnog' 

niet bepaald beantwoord. 

e heer  gaf'  ter  bezigtiging modellen 

van duitsche parketvloeren, en sprak over  de in België 

gebruikelijk e ijzeren deurpaneelen. 

e heer S S verklaarde de samenstel-

lin g en werkin g van een stoomwerktuig tot droogmaking 

van plassen en meren. 

« Op verzoek van do heeren T on V A N G U U P, 

werden door  eenige leden voorstellen gedaan en overwo-

gen tot herstel van een verzakt gebouw. 

e heer  A . J .  verklaarde de werking van 

de gewone huispomp en wees op de zwarigheden die zich 

daarbij  somtijds kunnen opdoen. 

e heer E handelde over  de hulpmiddelen, welke 

tot het ontwerpen van gebouwen in middeleeuwschen 

stijl , door  het beschrijven van regelmatige veelhoeken in 

en om den cirkel werden toegepast. 

e heer  w. A . N verklaarde de zamenstel-

lin g en werking van eene draaibrug te  sprak 

bij  die gelegenheid over  do veelvuldige toepassingen van 

het ijzer  op de bouwkunst, en gaf eene formul e tot bere-

kening van het draagvermogen van ijzeren leggers. 

e heer G gaf eene proeve van elektrisch of 

galvanisch licht , verklaarde de zamenstelling en werking 

der galvanische batteri j  en handelde tevens over  het mag-

netisme. 

e heer S S leverde een proef van 

onbreekbare tegels tot bevloering voor  paardenstallen, 

zamengesteld uit gom-elastiek en zaagsel. "Wijder s werd 

door  dien heer  de zamenstelling en werking der  brand-

spuiten verklaard en door  teekeningen verduidelijkt . 

e heer G beval ter  vervanging van de hes-

sische smeltkroezen, die bij  den vijfden of zesden koer  breken, 

het gebruik aan van engelsche kroezen van  die 

30 a 40 maal kunnen gebezigd worden. 

e heer S deelde mede eene inrigtin g 

tot redding van menschen en goederen bij  brand, zoo als 

hij  die te  had gezien; hetgeen aanleiding gaf'tot hot 

behandelen van verschillende inrigtingen , welker  gebruik 

echter  altij d aan meer  of'  minder  belangrijk e bezwaren 

onderhevig schijnt. 

t getal leden der  afdeeling Zutphen is verminderd 

tot 27. n het personeel des bestuurs is geene ver-

andering gekomen. e geldmiddelen verkeeren in vol-

doenden staat, hoezeer  ook het gezin van een vermink t 

werkman gedurende eenige weken is ondersteund. e 

bibliotheek is eenigermate uitgebreid. e wekclijksche 

bijeenkomsten hebben gedurende den winter , en de maan-

delijksche gedurende den zomer geregeld plaats gehad, 

en strekten den leden tot kennisneming van de boek- en 

plaatwerken der  bibliotheek. 

n de winter-vergaderingen zijn door  sommige spre-

kers eenige bouwkundige onderwerpen behandeld. Onder 

anderen sprak de heer  A . B. W . G over  den 

invloed van den geest des tijd s op de bouwkunst; later 

over  do bereiding en kracht van metselspecie, meer  be-

paald van sterke tras; wijder s over  de doelmatigste za-

menstelling van , waartoe de buitengewone ijs-

gang en hooge vloed daar  tor  stede aanleiding gaven. 

e heer . G .  sprak over  de eigenschappen 

der lucht en hare werking bij  springfonteinen, hetgeen 

door  proeven werd opgehelderd. 

e heer  J . A . N handelde over  de gebouwen 

der oude Egyptenaren, en gaf tot opheldering plaatwerk 

ter  bezigtiging. Voort s sprak hetzelfde li d over  het ver-

band dat er  moet bestaan tusschen het uit- en inwendige 

der gebouwen. 

k vermeen, uit deze kort e opsomming van het 

verhandelde in deze drie afdeelingen, met grond te mogen 

besluiten, dat zij  steeds het hare hebben bijgedragen tot 

vermeerdering van kennis en opwekking tot onderzoek van 

hel zoo uitgebreide vak der  bouwkunst, waardoor  do bloei 

onzer  maatschappij  steeds meer  waarborgen ontvangt. 

«T iet bestuur  der  maatschappij  zag zich wederom ver-

eerd met de toezonding van do navolgende boekgeschen-

ken, waarvoor  bij  deze openlijk wordt dank gezegd: 

« V an het  instituut van ingenieurs, Verhan-

delingen 1854—55, l , t o en 2' l c a flow; Uittreksels uit vreemde 

tijdschriften 1853—54, n°. 4, 1854—55 n"  1, 2 en 3, en 

 de carles, 3° livraison. 

« V a n den heer  C S te  kunst in 

Nederland, recensie van het geschrift des heeren 3. A . -

,  et t archéologie en  over-

gedrukt uit de Gids, en Javaansche tempels te

nan. Wijder s nog eene hollandsche vertaling van het 

werk van den heer , met twee antwoor-

den van den heer S , onder  den algemeenen titel : 

 kunst in Nederland. 

« V an den heer  j . A .  alhier, het 

fransche programma van eene prijsvraa g voor  eene r . k. 

kerk te  vertaald en geplaatst in het 9*  deel, 

2° stuk der  Bouwkundige Bijdragen. 

« V an den raad van bestuur  der  Akademie 

van Beeldende kunsten, een 25-tal programma's van eene 

prijsvraa g voor  een gedenkteeken aan den volksgeest van 

Nederland in de jaren 1830 en 1831, met uitnoodiging 

de verspreiding daarvan bevorderlij k te zijn. n over-

eenkomstig zijn deze programma's bij  de heeren . V A N -

S &  C" . , uitgevers voor  onze maatschappij, verkrijg -

baar  gesteld, blijken s advertentie in de Amsterdamsche Cou-

rant en het Algemeen Handelsblad van 22 Januarij  1.1. 

« V a n den heer .  alhier, de aflev. 6—10 

van  oudheden van Athene, naar  het franseh van . 

« V an den heer  A . S te Brussel, dri e oud-

heidkundige geschriften, getiteld: Archives avec sceau.v du 

pont sur la Aleuse ii  crypte de l'église de 

 en Un maitre-aittel en style

« Van de  du  des sciences historiques, 

des arts et de la bibliographic, te Gent, een dubbel exem-

plaar  van de aflev. 2, 3 en 4 van genoemd werk over  het jaar 

1854, en één exemplaar  van de 1*  aflev. van hot jaar  1855. 

« V an den heer S te Brussel, de aflev. 7—12 

van het jaar  1854 en de 2 eerste aflev. van het jaar  1855 

van het Journal beige de architecture. 
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<(V:ii i direkteuren der  Vereeniging voor volksvlijt al-

hier , de n°*. 3—8 van het jaar  1854 en n°' . 1—(! van 

liet jaar  1855 van het tijdschrif t de Volksvlijt. 

« A an de dri e laatstgenoemden en aan het

instituut van ingenieurs zijn wederkeerig exemplaren ge-

zonden van de Bouwkundige bijdragen. 

, . ! venneen ik mijne taak tot het 

geven van verslag omtrent de aangelegenheden onzer 

maatschappij  te hebben volbragt, en eindig ik met den 

wensch, dat zij  voortdurend door  zamenwerking van de 

leden moge beantwoorden aan het doel barer  instelling, 

de bevordering der bouwkunst» 

e heer . V A N N maakt de aanmerking, dat 

in het verslag der  werkzaamheden van de Amsterdamsche 

afdeeling geen gewag wordt gemaakt van ecnc door  hem 

gehouden kunstvoordragt, zoodat hij  niet kan instemmen 

met de goedkeuring door  de vergadering aan het uitgc-

bragt verslag geschonken. 

e voorzitter  doet opmerken dat hier  slechts een uit -

treksel wordt gegeven van het verslag door  de afdeelin-

gen ingediend, zoodat het niet te verwachten is, dat men 

in dit algemeen verslag zaken zal aantreffen, die niet in 

het afdeelings-verslag voorkomen. 

e sekretaris verzoekt den heer  V A N N te wil -

len opmerken, dat de verslagen der  afdeelingen niet ver-

der gaan dan ultim o r  des vorigen jaars, zoodat 

het waarschijnlij k is, dat hij  dc bedoelde voordragt gehou-

den heeft na genoemden dag. 

e heer  V A N N beaamt deze opmerking en 

neemt alzoo zijne aanmerking terug. 

Alsnu wordt de heer  penningmeester  uitgenoodigd, aan 

de vergadering voor  te lezen den staat der  ontvangsten 

en uitgaven van het afgeloopen jaar . Uit de daarop door 

hem medegedeelde rekening cn verantwoording blijkt , dat 

de ontvangsten beliepen voor  hetgeen regtstrecks de 

maatschappij  betreft, dc som van . . . ƒ 4924.21 

cn voor  dc Bouwkundige bijdragen cn 

Afbeeldingen oude gebouwen » 1227.12' 

te zamen . . ƒ 6151.83' 

en dat de uitgaven n voor: 

dc maatschappij  ƒ 2SS1.C9' 

cn voor  dc Bouwkundige bijdragen . . . » 2750.07' 

te zamen . . » 5631 .77 

blijvende alzoo in kas een saldo van ƒ 519.56" 

terwij l de waarde van eenige rentegevende effekten, boe-

ken, platen, teekeningen en nog in voorraad zijnde wer-

ken der  maatschappij  eene som beliep van ƒ 3 9 1 2 . 3 9. 

e voorzitter  noodigl de heeren J . , T . -

N en W. J . J . G uit tot het nazien der  reke-

ning, die zich tot dat einde met den penningmeester 

verwijderen, terwij l de werkzaamheden eenigen tij d worden 

geschorst. 

j  het weder  verschijnen der  kommissie niet den pen-

ningmeester  worden de werkzaamheden hervat. Bij  monde 

van den heer  J . , verklaar t de kommissie de reke-

ning in de beste orde te hebben bevonden, en stelt voor 

den dank der  vergadering te brengen aan den heer  pen-

ningmeester  voor  zijne gehouden administratie. 

e voorzitter  zegt der  kommissie dank voor  de geno-

men moeite en vereenigt zich gaarne met haar  voorstel, 

dat door  do vergadering wordt ondersteund. e reke-

ning en verantwoording wordt daarna door  den voorzitter 

en den sekretaris geteekend. 

e heer . .  is inmiddels ter  vergadering 

verschenen. 

Alsnu wordt overgegaan tot het verkiezen van twee 

bestuurders, in plaats van dc heeren r . J .  en 

A . N. , die volgens den rooster  dit jaar  moeten 

aftreden. t bestuur  draagt daartoe voor: de heeren 

1'. .1. , A. N. , W. , \V. F. 

G.  VA N F on J. VA N . e Oil tachtig 

stembriefjes ingekomen zijnde, blijk t dat uitgebragt zijn : 

op den heer  p. J .  79 stemmen, 

» » » A. N. Y . . . . 78 » 

» » » W. F. N . . . 5 » 

» » » W. F. G. . VA N F .  » 

» » >; J. VA N  o » 

te zamen . . . 166 stemmen. 

e heeren r . J .  en A. N. Y zijn 

alzoo met volstrekte meerderheid herkozen tot bestuur-

ders, en verklaren zich bereid deze betrekking andermaal 

te aanvaarden. 

e voorzitter  bcrigt dat er  geene voorstellen van leden 

ter  behandeling zijn ingekomen, zoodat kan worden over-

gegaan tot de mededeeling van het rappor t der  kommissie 

van beoordeelaars over  de ingekomen prijsontwerpen, vol-

gens programma van het jaar  1853; daar  een afschrift van 

dit rappor t ter  lezing ligt bij  de tentoongestelde prijsteckc-

ningen, zoo wordt het voorlezen daarvan achterwege gelaten. 

l iet verslag der  kommissie is van den volgenden 

inhoud: 

Aan hel bestuur der maatschappij 

Tot bevordering der  bouwkunst. 

e leden der  kommissie van beoordeeling der  ont-

werpen, ingekomen op de 2l'  en 3C prijsvraag , uitgeschre-

ven door  de maatschappij  Tot bevordering der bouwkunst 

in den jar e 1853, hebben zich op den 28s t l"  Apr i l j l . , 

naar  aanleiding van art . 28 der  wet, vereenigd tot het 

doen van uitspraak, na elk afzonderlijk de stukken be-

hoorlij k te hebben onderzocht en daarvan gemotiveerd 

schriftelij k t te hebben uitgebragt, in hoofdzaak dc 

navolgende aanmerkingen bevattende: 

« O p de 2"  prijsvraag , zijnde een militair  wachthuis voor 

eene residentie. 

«N°. 1. Eene teekening cn memorie, zonder spreuk . 

t ontwerp bezit geene bouwkunstige verdiensten. t 

uiterlijk e mist alle karakter  en toont weinig kennis van 

architektonische verhouding en vormen, gelijk zulks uit 

de slecht aangebragte pilasters, kroonlijsten , raamverdee-

lin g en wanstaltig hooge bekapping merkbaar  is. e 

platte grond is ondoelmatig verdeeld. c gang cl is al-

lerongeschiktst aangebragt, de privaten en de urineplaats 

slecht geplaatst en missen licht en lucht. Zoo ook is do 

wachtkamer en plaatsing der  britsen slecht ingerigt; dc 

eerste mist licht en lucht, terwij l de plaatsing der  kagchel 

met rookkanaal onder  den grond op de voorgestelde wijze 

ondoelmatig is en gevaar  veroorzaakt. e uitvoering der 

teekeningen is zeer  middelmatig. 

«X°. 2. Twee teekeningen en memorie, met de spreuk: 

 de proef enz. 

e plaiiverdeeling van dit ontwei-]) is op eene al 

te uitgebreide schaal aangelegd. r  heeft do ontwer-

per ruimt e over  gehad en deze door  niet gevraagde lokali -

teiten aangevuld, hoewel een der  beoordeelaars eene 

afzonderlijk e officierskamer nutti g oordeelde. e wacht-

kamer  is veel te groot, de vier  binnenplaatsen zijn doelloos. 

e arrestantenkamers zijn ondoelmatig geplaatst voor  de 

surveillance uit dc wachtkamer. Wat de uitwendige deko-

rati e aangaat, zoo zijn de motieven daartoe ontleend aan 

den militaire n vestingbouw in de middeleeuwen. Volgens 

het programma is het gebouw bestemd voor  eene resi-

dentie op een rui m plein, dus omgeven van andere ge-

bouwen, zoodat de gekozen stijl , ofschoon overal goed 

volgehouden, zonderling met den hedendaagschen bouw 

zal kontrasteren, door  de aangebragte hoektorens, kan-

teelingen, schietgaten enz. e facaden in het algemeen 

zijn te veel g e é t a g e e r d; op sommige plaatsen vindt men 

tot 5 ii 6 hoog openingen boven elkander, daar  e  toch 

slechts ééne verdieping is. e kap-konstrukti e mot zak-

goot is niet verkieslijk . o stoep langs het front is min 

gelukkig aangebragt en zal bij  de beschouwing der  zijge-

vels misstand veroorzaken. n het algemeen is het uit -

wendig karakter  al te somber  en gevangenisachtig. t 

geheel is overigens fiks geteekend en niet onverdienstelijk 

behandeld. 

« N°. 3. Vie  teekeningen en , met de spreuk: 

Waakzaamheid. 

e g van den platten d heeft vele -

ken. e bebouwde oppervlakte is to groot voor  het 

doel, waardoor  wederom veel vertrekken zijn ontstaan 

met welker  bestemming men verlegen was. e vele 

uitgangen naar  alle kanten zijn ongepast cn verhinderen 

eene goede surveillance over  de manschappen. Vooral ver-

dient afkeuring de scheevc plaatsing der  wachtkamer en 

de onregelmatige verdeeling der  ramen aan de binnen-

zijde, zoo ook de vele doellooze en breede gangen binnen 

liet gebouw. n begrijpt niet, waarom niet alleen bij 

dit , maar  ook bij  andere ingezonden ontwerpen, dc eigen-

lijk e wachtkamer, als uitmakende het voornaamste deel 

van het gebouw, zoo onjuist is aangebragt. t voor-

beeld van  bij  zijne t te Berlijn 

mag hier  niet tot verschooning strekken, daar  zulks een 

herbouw was, waar  men van bestaande lokalitei t moest 

parti j  trekken. h bij  een geheel nieuwen aanleg, 

waar  men geheel vri j  iu zijne ordonnantie is, is dit 

onverschoonbaar. 

«B i j  het tegenwoordige ontwerp is dit nog meer  jam-

mer, daar  overigens liet uitwendig aanzien, volgens do 

meerderheid der  beoordeelaars, van alle ingezonden ont-

werpen bet meest eigenaardig karakter  beeft. e facades 

zijn rustig en imposant, de ornementen cn lijstwerken ge-

past aangebragt; alles is zeer  verdienstelijk geteekend en 

toont veel aanleg. n de doorsneden echter  valt de slechte 

distributi e van het plan dadelijk in het oog, terwij l do 

ventilati e op de bedoelde wijze onjuist en gebrekkig is. 

o plaatsing der  afzonderlijk e geweerkamers wordt ook voor 

minder  doelmatig' gehouden. Ook behoeft men zich niet te 

schamen in een geometrischen opstand de daken te laten 

zien, al ware het dat deze in perspektief niet zigtbaar 

waren. Een der  beoordeelaars, wiens uitspraak over  dit 

ontwerp minder  gunstig is, laakt onder  meer  de verhou-

ding der  openingen in den voorgevel met de daartus-

schen geplaatste dunne zuilen en de beelden daarboven, 

en beschouwt de 18 busten iu de nissen, gelijkende naar 

bespiedende soldatenhoofden, als aanstootelijk voor  do 

kunst en voor  het publiek. u doorsnede over  dc diepte 

van het gebouw is naar  de verkeerde zijde uit het plan 

opgehaald. Overigens, gelijk reeds gezegd is, is de uit -

voering der  teekeningen zeer  verdienstelijk cn bezit wel 

artistieke waarde. 

« N °. 4. e teekeningen en memorie, zonder spreuk, 

doch met het teeken f̂v). 

e platte grond is goed ingedeeld; cr  behooren ech-

ter  geen twee uitgangen te zijn , dit bemoeijelijkt de sur-

veillance over  de manschappen. e wachtkamer is vol-

doende ruim , doch wat te hoog om des winters warm te 

kunnen stoken , en de britsen zijn minder  doelmatig aan-

gebragt. e ventilatie is in dit ontwerp het best begrepen, 

ofschoon de aanmerking wordt gemaakt, dat door  den af-
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voer  dor  onzuivere lucht onder  de britsen te doen plaats 

hebben, de manschappen aan koude zullen zijn blootge-

steld. n vindt het terugspringend front met daarboven 

aangebragt balkon minder  verkieslijk . Ook is de arres-

tantenkamer met schoorsteen een te fraai en te goed ge-

situeerd vertrek , dat met het noodige ameublement zeer 

goed tot salon voor  een hoofdofficier  zou kunnen strek-

ken. e ontwerper  heeft tot uitwendige dekoratie den 

baksteenbouw en daaruit voortvloeijenden rondbogenstijl 

toegepast en in al zijne gevels goed volgehouden. t 

geheel heeft daardoor  wel een cenigzins somber  uiterlij k 

gekregen. Ook zijn in ons klimaat het doorgebroken metsel-

werk der  balustrades en de uitgeinetselde lijsten tc veel 

aan uitweren blootgesteld en geven de kontreforten aan 

de buitenzijden iets kerkachtigs. e twee boven elkander 

geplaatste rije n ramen zouden twee verdiepingen doen ver-

moeden, terwij l er  slechts ééne is. t zondigt tegen 

de regelen der  aesthetiek. Overigens is de opvatting van 

het ensemble niet onverdienstelijk en de uitvoering der 

teekeningen zeer  goed. 

« X" . 5. Twee teekeningen en memorie met de spreuk: 

Je mesure mon vol enz. 

r  gebrek aan symmetrie is de indeeling van het 

plan zeer  ongunstig, zonder  eenig hoofdmotief. e voor-

sprongen der  gevels missen bij  twee derzclve hunnen oor-

sprong. e entre-kolonnementen op 1 el 50 duim zijn 

te gering, waardoor  de kolommetjes te veel opeenge-

drongen zijn. e veranda is ongepast aangebragt. o 

vestibule is te klein en de nis daarin misplaatst, zoo 

ook het aschhok en de bergplaats voor  brandstoffen, die 

te veel op den voorgrond liggen. Vooral valt in het 

oog de scheeve toegang en plaatsing der  wachtkamer, 

terwij l de afsluiting met dubbele deuren, even als voor 

een salon, min passende is. t uiterlij k mist alle ka-

rakter . j  de beschouwing van den zijgevel zou men 

achter  de rij k versierde gekoppelde ramen, met adellijk e 

wapens in den steen gebeiteld, bezwaarlijk het verblij f 

der arrestanten zoeken. e latrines zijn slecht geplaatst 

en verlicht ; terwij l de uilvoering der  teekeningen, hoe-

wel zuiver  en fij n gelijnd, op de wijze van gravure, ech-

ter  middelmatig is. 

« N °. li . e teekeningen en memorie, met de spreuk: 

Tot studie. 

t ontwerp bevat veel goeds, l iet plan is eenvou-

dig en regelmatig ingedeeld. e peristyle en toegang 

naar  de wachtkamer is goed gedacht. e wachtkamer 

zelve is echter  voor  bet gevraagde aantal manschappen 

al te groot. e privaten op eene opene plaats zijn goed 

geplaatst. n vorm der  tudorbogen in den opstand vindt 

men minder  fraai en gedrukt, waardoor  de pijlers , waarop 

zij  rusten, zich voor  het oog wat zwak voordoen. Ook 

de kanteelingen met het daartusschen geplaatste wapen 

zijn wat gedrongen en oneigenaardig aangebragt. E r  is 

veel ruimt e verloren door  do kap, en de konstrukti e dezer 

laatste is niet bevallig en zwaar. e kruisgewelven boven 

den peristyle zijn , zoo als die op de doorsnede zijn aange-

toond, onuitvoerbaar. e uitvoering der  teekeningen is 

eenvoudig doch netjes en het geheel niet onverdienstelijk. 

«N" . 7. Vijf '  teekeningen en memorie met de spreuk: 

Trouw, moed en beleid. 

e indeeling van het plan is over  het algemeen zeer 

omslagtig en do scheeve plaatsing der  wachtkamer heeft 

hier  wederom aanleiding gegeven tot gewrongen distribu -

tie cn een aantal ongevraagde lokaliteiten. Behalve dat, 

van de vestibule naar  binnen ziende, één van de dri e deur-

openingen stuit tegen een smullen gang, vindt men in 

de wachtkamer, naar  buiten ziende, twee deuropeningen, 

terwij l de aangrenzende derde deur  blind is. Aan de ach-

terzijd e van het vertrek bekomen twee openingen het volle 

licht van de plaats cn de derde komt op het wachtver-

trek uit , waardoor  ongeregeld effekt ontstaat. Eene der-

gelijke verdeeling zou prijzenswaardig zijn bij  eene ver-

bouwing, waar  men aan zulke gegevens gebonden was; 

hier  echter  had dit behooren te worden vermeden, vooral 

daar  het hier  geldt een vrijstaand gebouw en de onsymme-

trische verdeeling invloed op den vorm van de verschil-

lende gevels gehad heeft. e ingemetselde Bchilderhui -

zen, daar  men buitendien eene overdekte vestibule heeft, 

vonden algemeene afkeuring; zoo ook eene arrestkamer 

voor  officieren, als minder  gepast en met dc waardigheid 

van den rang strijdig . Wat het uitwendige betreft, zoo 

is hier  veel aan de dekoratie besteed. n mist vooral 

eenheid daar  al de gevels van elkander  verschillen, en 

het geheel is niet vri j  te pleiten van overlading. Echter 

toont de ontwerper  wel bekwaamheid te bezitten in 

liet zamenvoegen van architektonische motieven, en met 

den geest der  werken van  bekend te zijn , zoo-

dat er  in de verschillende opstanden vele gedeelten ge-

vonden worden, welke op zich zeiven verdienstelijk zijn 

gedacht en aangebragt. r  gelukkig vindt men de 

bekroonende groep van St. Joris met den draak, waarvan 

hel beeldwerk, door  slechte teekening, het overigens zeer 

goed uitgevoerde teekenwerk ontsiert. Ook de ter  weers-

zijden van den voorgevel geplaatste kanonnen vond men 

als bangmakende allegorie ongepast. t kan echter  niet 

ontkend worden, dat aan de geheele uitvoering veel zorg 

is besteed en het ensemble veel verdiensten bezit. 

« N °. 8. Twee teekeningen en memorie, met de spreuk: 

Tout ouvruge qui ne fait pas faire enz. 

e schikking van de verschillende lokalen in dit ont-

werp is allezins doelmatig. e wachtkamer heeft voldoende 

afmetingen en is goed geplaatst, en de overige gevraagde 

vertrekken zijn goed daarmede in verband gebragt. e 

lengte der  brit s is wat weinig en de latrines missen lucht en 

licht , terwij l de galerij  vóór de wachtkamer wat bekrom-

pen is. e opstanden zijn eenvoudig geordonneerd en 

wat gedrukt, hetgeen bij  eene perspektievische voorstolling 

nog meer  in het oog zou vallen, daar  dan het hooger 

opgaande middengedeelte eerst op een zeer  verren afstand 

zou zigtbaar  worden. e proportio n der  lijstwerken enz. 

zijn wat zwak en niet vigoureus genoeg. Overigens is 

alles met zorg behandeld en zijn de teekeningen netjes 

uitgevoerd. 

« W at de algemeene beschouwing omtrent de verschil-

lende ontwerpen aangaat, meende men, dat voor  deze 

tweede prijsvraa g over  het algemeen veel goeds geleverd 

was; dat, op enkele uitzondering n a, bijn a alle ontwer-

pen veel verdiensten en zelfs kunstwaarde bezitten; dat 

bij  allen een streven is waar  te nemen naar  eene vrijer e 

opvatting en ontwikkelin g van het onderwerp; dat dit 

echter  aanleiding heeft gegeven, dat bij  de meeste ontwer-

pen is gezondigd tegen de wetten der  symetrie, en wel 

juist het meest bij  die ontwerpen, waarvan het uitwendige 

karakter  overigens de meeste kunstwaarde bezit. Ui t dien 

hoofde was de meening ten opzigte der  voor  te stellen 

bekrooning cenigzins verdeeld. 

t ontwerp n°. 7, met de spreuk: Trouw, moed en 

beleid, bekwam dri e stemmen ter  bekrooning en ééne voor 

loffelijk e vermelding. 

« t ontwerp n°. 3 ,  loaakzaarnheid, ééne stem tot 

voorwaardelijk e bekrooning en dri e stemmen als naastbij 

komend ontwerp. 

e ontwerpen n°. 2,  de proef, en n". 4, zonder 

spreuk, al de stemmen, benevens nog n". G, Tot studie, ééne 

stem voor  loffelijk e vermelding. 

«Beoordee laa rs nemen dus de vrijhei d aan het bestuur 

voor  te stellen: 

« A a n n°. 7, als hebbende de bij  de wet gevorderde 

meerderheid, toe te leggen den tweeden prij s a ƒ 1 0 0; 

« a an n". o een accessit a ƒ 5 0, en 

«aan n°. 2 en n". 4 een loffelij k getuigschrift. 

« A a n g a a n de de 3"  prijsvraag , zijnde een ontwerp voor 

eene glazen togtpui in eene vestibule, kan het volgende wor-

den vermeld : 

« N °. 1. Twee teekeningen en memorie met de spreuk: 

 vlijt  en geduld tot hooger. 

« e vervaardiger  heeft de bedoeling van het programma 

niet begrepen. e prijzenswaardig het moge zijn een der-

gelijk getimmerte in den stijl van het overige der  ves-

tibul e daar  te stellen, is aan die vestibule zelve het meeste 

werk ten koste gelegd, zoodat de gevraagde togtpui eenig-

zins op den achtergrond treedt. Ook kan men den geko-

zen stijl niet billijke n en geeft de elliptische boog iets ge-

. . 

[j  drukts . Ook de vereeniging van lozanges en cirkels in de 

jj  glasruiten is niet fraai gekombineerd. e uitvoering, 

j  hoewel nog al op effekt gewerkt, is niet zeer  gesoi-

j  gneerd, en het beeld- en ornementwerk eenigzins zwak van 

teekening. 

« N °. 2. Eene teekening met de spreuk:  travail est 

l'ami de la vertu. 

t ontwerp is bevallig en met veel goeden smaak, 

in eenvoudig zuiveren stijl geordonneerd, en doet voldoende 

beseffen, dat ook zonder  de aungebragto omgeving, de or-

 donnantie voor  een deftig woonhuis bestemd is. e kon-

! strukti e is mede goed aangetoond en het dekoratief ge-

j  past en juist op zijne plaats aangebragt. n op dit 

!l ontwerp eene enkele aanmerking te maken ware, zou 

j  liet zijn , dat er  welligt wat weinig oppervlakte voor  glas 

'  is overgebleven, hetgeen echter  bij  de gekozen ordon-

| nanlie niet wel te vermijden was. Verder  is het ontwerp 

'j uitmuntend geteekend, doet eene bekwame hand kennen 

en verdient hoogen lof. 

« N °. 3. Eene teekening met de spreuk:  kan niet 

weten, enz. 

e ordonnantie van deze togtpui is wat al te sim-

pel en de dekoratie alleen gezocht door  het aanbrengen 

! van gekleurd glas. Ook de proporti e der  eigenlijke deur 

is niet aangenaam. t ijzeren hekwerk aan de onder-

l '  zijde is meer  voor  sieraad dan voor  doelmatigheid aange-

i' bragt. Overigens is de teekening fraai cn met zeer  veel 

; zorg uitgevoerd. 

«N" . 4. Eene leekening, gemerkt . 

t ontwerp is van een eenigzins kleingeestigen en 

onbehagelijken vorm, cn heeft niet het karakter  van eene 

i afsluiting, maar  veeleer  van een meubelstuk. e détai ls 

j  zijn onduidelijk . t stijlwer k is wat zwak, terwij l het vaste 

 bovengedeelte inet het benedengedeelte geen goed ge-

heel uitmaakt. e uitvoering der  teekening is middelmatig. 

« NA 5. Eene teekening en memorie met de spreuk: 

Uitspanning, 

e ordonnantie is niet onbehagelijk. e ornementen 

.' zijn gepast en niet te overdadig aangebragt; de beeldjes 

echter  wat al te nietig. e kleine r uit verdeel ing van het 

ronde bovenraam is eenigzins in strij d met de groote spie-

gelglazen van de deur. Ook heeft de gelijktijdig e toepas-

sing van een flaauwen en half cirkelvormigen boog iets 

storends. Overigens is dit ontwerp niet onverdienstelijk. 

« N" . 6. Eene teekening met het merk } . 

« O ok deze togtpui is goed en eenvoudig van ordon-

nantie. Evenwel ontbreekt hier  het hoofdmotief als deur, 

daar  het meer  het uiterlijk e heeft van cene vaste afslui-

\ ting. e profilerin g is minder  fraai en de plaatsing der 

gaslantaarn op de voorgestelde wijze ondoelmatig. e uit -

 voering der  teekening is middelmatig. 
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«No. 7. Eene teekening met do spreuk: Ter beoordeeling. 

t ontwerp bezit niet de minste kunstwaarde en is 

even zwak van teekening als van konceptie. 

«N°. 8. Eene teekening niet de spreuk: Afsluiting. 

« l i e t ontwerp is zuiver  gelijnd doch heeft overigens 

geene verdiensten. e verdeeling der  glasruiten is onbe-

hagelijk en het regelwerk in verhouding tot de groote 

deuren wat zwak. 

« Beoordeelaars zijn eenparig van meening dat de uitge-

loofde prij s in den ruimsten zin kan worden toegekend 

aan het ontwerp n' . 2, met de spreuk: Le travail est 

l'ami Je la vertu ; terwij l het ontwerp no. 1, met de spreuk: 

Door  vlijt en geduld tot hooger, om den daaraan besteden 

arbeid, en het ontwerp n°. 5 Uitspanning, om de meer  oor-

spronkelijk e ordonnantie, met lof'kunnen worden vermeld. 

Amsterdam, 

i 1855. (w.g.) . 

» G. . 

» C. . E G E U S .» 

« Ten aanzien van den tweeden prijs, toegewezen aan No. 7, 

kan de ondergeteekende zijne bekrachtiging niet verstrek-

ken, zonder in tegenstrijd te wezen met zijne volstrekt 

afkeurende beschouwing op dat ontwerp in zijn rappor t 

gemaakt. e dient deze onderteekening alleen ter 

bekrachtiging van de prijstoekenning aan het ontwerp 

n». 2 van de derde prijsvraag. 

(w.g.) . G. T É T A  V A N . 

» . E F J Z . ,

e voorzitter  overhandigt aan de beide bekroonden, 

de heeren . P. V O G E  en J. F . 3. , de door  hen 

behaalde prijzen en getuigschriften, met gelukwensching 

wegens de door hen verdiende eervolle onderscheidingen, 

waarop door de bekroonden welmeenend wordt geantwoord. 

p verzoekt de voorzitter  de vervaardigers van do 

ontwerpen voor de 2dt'  vraag, waaraan respektievelijk een 

accessit en twee loffelijk e getuigschriften zijn toegekend, 

zich te willen bekend maken, zoo zij  ter  vergadering 

inogten tegenwoordig zijn ; waaraan echter  niet wordt vol-

daan. e uitnoodiging zal alzoo met de bekendmaking 

van den uitslag der  prijsuitschrijvin g in de dagbladen 

worden herhaald. 

o werkzaamheden der  algemeenc vergadering hier-

mede afgeloopen zijnde, verzoekt de voorzitter  voorloopig 

do spreukbeurten te regelen voor de algemeene bijeenkomst 

op morgen te houden, ten gevolge waarvan zich eenige 

aanwezige leden bereid verklaren over de aan de orde 

zijnde onderwerpen het woord te voeren. p verzoekt 

en bekomt do heer  het woord, en brengt zoo voor 

zich als namens de vergadering zijnen dank aan den heer 

, voorde leiding der  werkzaamheden, waarna de ver-

gadering door  den voorzitter  wordt gesloten, onder  toewen-

sching dat het verhandelde op nieuw moge bijdragen tot 

den bloei der  maatschappij. 

Overeenkomstig de aanteekcningen van de iu liet 

hoofd dezes genoemde vergadering. 

 sekrelaru, 

A . N. . 

G VA N E N E E T N 

V A N B : 

T O T b , 

gehouden op  5 Jidij 1S55, des voormiddag* ten 10'/» ure. 

Tegenwoordig de bestuurders . . , voor-

zitter , A . C. , . , J. V A N , 

G . , l ' . 3.  en A . N . Y (sekretaris). 

n het geheel wordt de bijeenkomst door  rui m 50 leden 

bijgewoond, waaronder  de korrespondenten der  maatschappij 

te  Schiedam, Haarlem, Hoorn, Zaandam, 

Leeuwarden en

e voorzitter  stelt ter  behandeling voor de 4J ° vraag: 

« Welke houtsoorten kunnen in ons land het gewone rijshout 

vervangen ?» 

Geen der  aanwezigen hierover  liet woord wenschende 

tc voeren, wordt door den voorzitter  aan de orde ge-

steld de s 10 vraag: a  hoeverre zijn de kappen zamenge-

steld uit hout cn ijzer, doelmatiger dan die u-elke alleen vit 

hout of ijzer zijn zamengesteld t» waarop de heer -

V het woord verzoekt, en het navolgend opstel voorleest. 

«Van do zeven onderwerpen, welke ten vorigen jar e 

werden voorgesteld ter  behandeling op de algemeene hij -

eenkomst daags na de jaarlijksch e algemeene vergadering 

van de leden der  maatschappij  Tot bevordering der bouw-

kunst, zijn twee niet behandeld geworden, namelijk de 

vragen voorgesteld hij  circulair e n». 91/621, sub n". 4 en 

sub n». 7. 

t eerste dezer  beide onderwerpen heb ik tot een 

punt mijner  onderzoekingen gekozen, en ik veroorloof mij 

den uitslag daarvan bij  deze aan de welwillende aandacht 

mijner  medeleden aan te bieden, waardoor ik mij  vlei ook 

met hunne zienswijze te zullen worden bekend gemaakt. 

e voorgestelde vraag is van dezen inhoud : 

n hoe verre zijn de kappen zamengesteld uit ijzer 

en hout, doelmatiger dan die welke alleen uit hout of' 

ijzer  zijn zamengesteld ? » 

« e vraag heeft bij  mij  aanleiding gegeven tot de 

navolgende beschouwingen, welker  meerdere of'minder e 

juistheid ik gaarne aan het oordeel dezer  vergadering 

onderwerp. 

«B i j  het onderzoeken van de redenen waarom men aan 

liet eene materiaal boven het andere voor een bepaald 

doeleinde de voorkeur  geeft, zal men gemakkelijk ontwa-

ren dat die redenen geheel moeten gezocht worden in de 

physisehe eigenschappen van de grondstof'  waaruit het be-

staat, in verband met de betrekkelijke waarde der  stof en 

de voorwaarden voor  hare toepassing. 

r  physisehe eigenschappen bedoelen wij  meer  bepaald 

den icederstand en de duurzaamheid. e betrekkelijke waarde 

is natuurlij k niet anders dan de prijs der  bouwstof voor de-

zelfde eenheid; en de voorwaarden voor  hare toepassing 

bepalen den graad van bearbeiding, die de stoffen onder-

gaan moeten voor het doel waartoe zij  moeten dienen. 

« e wederstand kan bij  gelijk volumen of uitgebreid-

heden, onderling op absolute wijze worden vergeleken, 

door  middel van tie proeven door  wiskundigen op verschil-

lende tijden in het werk gesteld en bekend gemaakt. 

e duurzaamheid is afhankelijk van de omstandigheden 

waarin de stoffen verhoeren of geplaatst zijn , en dus mede 

als van physischen aard aan te merken, doch niet absoluut 

te bepalen. 

e prijzen regelen zich naar de mate van produktie , 

aanvoer, gewildheid en hoeveelheid van verbruik . 

e graad van bearbeiding is afhankelijk van de funk-

tiën der  deelen en staat in naauw verband met de betrek-

kelijk e volkomenheid der  werktuigen en de bekwaam-

heid van den werkman. 

« U i t het verband van de bovenstaande voorwaarden 

blijkt , dat in het algemeen zoodanig materiaal de voorkeur 

verdient, dat bij  gelijken betrekkelijken wederstand het minst 

kostbaar, het gemakkelijkst en eenvoudigst te bearbeiden en 

te verwerken is, en onder  gelijke omstandigheden het minste 

onderhoud vordert , of met andere woorden, de meeste 

duurzaamheid bezit. 

« Op deze wijze beschouwd kan de oplossing der  ge-

stelde vraag niet zoo eenvoudig zijn als zij  zich laat aan-

zien , en wel ligt is zij  voor  geene algemeene of absolute be-

antwoording vatbaar. Want zoo al de physisehe eigen-

schappen van icederstand en duurzaamheid door  alle tijden 

heen, onder  gelijke omstandigheden, onveranderlijk mo-

gen geacht worden, met de beide andere voorwaarden is 

dit geenszins het geval. e jongst verloopen tij d heeft 

ons doen zien aan hocvele dobberingen de prijzen der 

materialen onderhevig zijn , en alzoo bewezen dat daar-

omtrent geene vaste of altij d geldende bepalingen zijn te 

maken; doch men mag aannemen dat vri j  algemeen de 

meerdere duurt e van het eene materiaal bijna onafschei-

delij k is van do prijsverhooging van het, andere; althans 

nagenoeg alle bouwmaterialen hebben thans eene gelijk-

tijdige, zoo niet even groote rijzin g in waarde ondergaan. 

Wat betreft den graad van bearbeiding, mag men veilig 

aannemen dat door het gedurig streven naar  onkostbaar-

heid, 's menschen geest zich meer en meer toelegt op vol-

making der werktuigen, terwij l het van den ijver en de ge-

oefendheid van den werkman zal afhangen in hoeverre 

hij  van deze omstandigheden weet parti j  te trekken. 

Zoo wij  ons n u, met terzijdestelling van deze laatste 

k w e s t i é n, als van meer  spekulatieven aard, meer  bepaald 

bezig houden met het zuiver  wiskunstig' gedeelte der 

vraag, dan komt in de eerste plaats in aanmerking de 

vraag: Op welke ivijze moet eenig gegeven materiaal wor-

den toegepast, om met liet E volumen den N 

wederstand uit te oefenen? j  komt dan verder  in aan-

merkin g de hoeveelheid of wel het volumen van het materiaal 

voor  eene zelfde zamenstelling benoodigd, waarnaar  zich 

later  regelen de kosten der  grondstoffen, en het bedrag der 

arbeidsloonen ter  verwerking, terwij l de graad van duur-

zaamheid der  stoften ten slotte moet beslissen in hoeverre 

de eene boven de andere de voorkeur verdient. 

. Ter  beantwoording van het eerste gedeelte der  zoo 

even gestelde vragen moeten wij  onze toevlugt nemen tot 

eenige wiskunstige beschouwingen en de opgaven van 

sommige practici van hoogeren rang, als wij  ons zoo mo-

gen uitdrukken , die door  hunne scherpzinnige waarne-

mingen, gegrond op redenering, ons eigenlijk hekend heb-

ben gemaakt met de eigenschappen der  bouwstoffen, in 

zoo verre de bouwkundige die als wederstandbiedende lig-

chamen dagelijks toepast. Wi j  zullen vervolgens nagaan 

in hoever de gewone praktijk hiermede overeenstemt, en 

trachten aan te toonen welke wijzigingen in de aangeno-

men stelsels zouden dienen te worden gemaakt, waaruit 

ten slotte blijke n zal de beweegreden van de voorkeur 

aan het eene boven het andere materiaal toe te kennen. 

t is u allen ongetwijfeld hij  on-

dervindin g bekend dat het hout, 

eindeling of volgens de lengte belast, 

aanmerkelijk meer kan dragen, dan 

loodregt op tie rigting der lengte. e 

stijlen van onderpuijen, de stutten 

! 

J 
t op do 

rigtin g dor  lengte. 
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van gevels, de standvinken op pakhuiszolders enz. kunnen 

met gelijke dwarsdoorsnede en lengte, of anders gezegd 

met evenveel materiaal of stof, meer dragen dan wanneer 

dezelfde stukken hout als balken of bindten voor  vloer-leg-

gers worden gebezigd. t spreekt van zelf dat dit ver-

schil in wederstandsvermogen niet te wijten is aan de stof 

zelve, die onveranderd van aard en gedaante is gebleven, 

maar  eenig en alleen aan de wijze waarop de physische 

eigenschappen van den wederstand worden opgewekt. 

n het eerste geval, wanneer  de staaf door  eene druk -

kende kracht in het zwaartepunt der  dwarsdoorsnede ein-

deling wordt samengedrukt, noemt men den wederstand 

terugwerkend. Word t daarentegen de staaf getrokken in 

plaats van gedrukt, dan heet de wederstand absoluut of 

volstrekt. r  wanneer  de staaf loodregt op de rigting 

der lengte belast wordt , dan worden de beide zoo even 

genoemde krachten veelal gelijktijdig opgewekt. Zoodra 

namelijk de staaf eenige doorbuiging ondergaat, zullen de 

vezels bij  de holle of bovenzijde worden te samengedrukt 

en zal alzoo op die plaats de terugwerkende wederstand 

worden opgewekt; aan de bolle of onderzijde zullen daar-

entegen de vezels worden uitgerekt, en dien ten gevolge zal 

daar  ter  plaatse de absolute wederstand werkzaam zijn. e 

wederstand van zoodanige staaf heet dan relatief of be-

trekkelijk , aangezien deze geheel verandert met de lengte-

afmeting der  slaaf. 

t laatste is wel is waar  ook eenigermate het ge-

val met do eindeling belaste staven, maar  bij  deze bestaat 

eene betrekking tusschen de dikte cn do lengte, die voor 

elk materiaal en projil  van doorsnede verschillend is, en 

waardoor  de grenzen worden aangewezen tusschen welke 

de wederstand onafhankelijk is van do lengte. Over-

schrijd t de lengte deze grens, dan is in het algemeen de 

wederstand omgekeerd evenredig aan de vierkanten of ticeede 

magten der  lengte. j  moeten wij  nog opmerken 

dat bij  eindeling belaste staven, eene vierkante doorsnede 

met gelijke dwarsafmetingen verkieslijk is boven eene 

regthoekige met ongelijke zijden, dewijl de verhouding der 

lengte zich regelt naar  de zioaksle dwarsafmeting, aange-

zien in die rigtin g de buiging het eerst 

te verwachten is. Wi j  onderstellen 

verder  dat het uiteinde der  staaf zich 

vri j  kunne bewegen, en dus niet is 

bevestigd. Was dit laatste het geval, 

dan moet van de na te noemen grens-

getallen slechts de helft genomen 

worden. Nemen wij  tot voorbeeld 

een balk van Biga's-greenenhout, zwaar  15 cn 20 duim, 

welke eindelings, bij  voorbeeld als stand vink , moet 

belast worden. e grens der  lengte is voor  deze hout-

soort bij  een regthoekig l 22 maal de zwakste dwars-

afmeting, of 2 2 x 15 dm. = 3 el 30 duim, en de grootste 

belasting behoudens de veerkracht, eindelings of volgens de 

rigtin g der  lengte werkende 1.5 X 2 x 20000 ff = 60000 

ned. ponden. Wi j  willen voor  het oogenblik niet onder-

zoeken of zoodanige belasting niet nadeelig op de eindc-

lingsche vezels van het hout zou werken, waarover  later 

zal gehandeld worden, maar  bepalen ons alsnog bij  de 

opmerking dat het draagvermogen bij  eene mindere lengte 

van den balk onveranderd blijft . Onderstellen wij  echter 

dat de stij l eene meerdere lengte dan 3 el 30 duim heeft 

of hebben moet, bij  voorbeeld 3 el 80 duim, clan wordt 

zijn draagvermogen (eindeling werkende) gevonden door 

de evenredigheid 38 x 38: 33 x 33 = 60000: x of 

wel 14.44: 10.89 = 60000: 45250, of nabij  slechts het 
3|4 deel van den vroegeron wederstand bij  gelijke dwars-

afmetingen. Wi j  zullen echter  zien dat men met de-

 zelfde hoeveelheid hout, in dit geval meer wederstand had 

'\ kunnen bieden, door  de dicarsdoorsnede te wijzigen tot 

een zuiver vierkant van evenveel inhoud als een regthoek 

j  van 15 bij  20 duim. e trekken wij  den vierkants-
1 wortel uit het produk t van 15 en 20 = 300, en vinden 

daarvoor  17.3 duim; dat wil zeggen dat 17.3 x 17.3 

evenveel vierkante duimen oplevert als 15 x 20, beide = 300. 

Bi j  eene dwarsafmeting van 17.3 duim over  beide zijden, 

'. verandert alsnu de grens der  lengtemaat van den balk 

in 22X17 .3 = 3 el 80 duim; doch de wederstand, dien 

wij  zoo even bij  deze lengte van 3.80 el en eene dwarsaf-

meting van 15 bij  20 duim bevonden 45250 ff, is bij  eene 

vierkante doorsnede van 17.3 duim en 3 el 80 duim 

lengte wederom 60000 ff, alzoo bijn a ' / 3 meer, zonder 

een kubiek duim hout meer  aan te wenden. 

« B e r e k e n en wij  den wederstand van dit zelfde stuk 

hout, breed 15 duim, hoog 20 duim, lang 3 el 30 duim, 

wanneer  het als vloerbalk wordt toegepast, dan vinden 

wij  bij  eene gelijkmati g over  de lengte verdeelde belas-

ting , den last per  slrekkenden palm voorgesteld door  de 

, 3 a> G „  _ 80000 bh* 
formul e 20000 = r-r . of Gr  = r  waarin b 

4 x » 3 o1 

de breedte, h de hoogte, a de lengte, alles in palmen, en 

G do belasting per  palm; alzoo in dit bijzonder  geval 

80000 x 1.5 x 4 480000 G = = 147 ff, en dus over 
3 X 33 X 33 3267 

do geheele lengte 33 x 147 = 4851 ff, in de onderstol-

lin g namelijk dat do balk op zijn kant ligt ; en slechts 

3639 6.'  als hij  op zijn plat wordt gelegd. Bij  eene vier-

kante doorsnede van 17.3 duim zou het draagvermo-

gen zijn 4200 ff. 

« U i t deze getallenwaarden blijk t genoegzaam het be-

langrij k onderscheid van het draagvermogen naar  gelang 

van do wijze van belasting. Alles wat hier  van het hout 

is gezegd, gaat evenzeer  door  voor  alle andere materialen, 

doch de getallenwaarden waarnaar  men de grenzen der 

lengte en het draagvermogen berekent, zijn voor  allen 

verschillend. Zoo is bij  voorbeeld voor  eikenhout bij  ein-

deling belaste regthoekige staven, de grens der  lengte 

20 X de zwakste dwarsafmeting; voor  greenenhout, zoo 

als wij  boven zagen, 22; voor  regthoekige gesmeed ijze-

ren staven met volle doorsnede, 37, en voor  dito gego-

ten ijzeren 32. Zij n de doorsneden cirkelrond en niet 

uitgehold, dan zijn de grenzen als volgt: voor  eikenhout 

rui m 17 maalde middellijn , voor  greenen rui m 19 maal, 

voor  gesmeed ijzer  31 maal en voor  gegoten ijzer  29 

maal de middellijn . n ziet hierui t dadelijk dat bij 

vierkant e doorsneden de staven langer  kunnen genomen 

worden dan bij  cirkelvormig e profilen van dezelfde mid-

dellij n ; overigens verwijzen wij  naar  de bekende werken 

over  de theorie der  veerkrachtige staven, wier  bestudering 

wij  niet genoeg kunnen aanbevelen, ten einde heldere 

denkbeelden aangaande den wederstand der  bouwstoffen 

te verkrijgen . Alleen voegen wij  nog bij  de bovenstaande 

opgaven dat de absolute wederstand, behoudens do veer-

kracht voor  het eikenhout, greenenhout, gesmeed ijzer en 

gegoten ijzer, kan worden voorgesteld door  28000 ff, 20000 ff, 

125000 ff en 100000 ff per  palm dwarsdoorsnede. 

e getallen toonen tevens aan de belasting per  vierkan-

ten palm dwarsdoorsnede voor  eindeling belaste staven , mits 

de lengte de opgegeven grenzen niet overschrijde, en de 

drukkin g juist in het zwaartepunt werkzaam zij. r  dit 

laatste veelal niet of bijn a nooit zoo zijn zal, zou men 

als ongunstigst geval kunnen onderstellen dat de drukkin g 

geheel op den kant der  meest gedrukte doorsnede valt. 

r  vermindert het draagvermogen bij  vierkante door-

sneden met gelijke dwarsafmetingen op een vierde, en bij 

cirkelvormige (niet uitgeholde) doorsneden op een vijfde 

der bovengenoemde waarden. Wi j  hebben dan bij  nVr -

kante doorsneden per  vierkanten palm: 

eikenhout, greenenhout, gesmeed ijzer , gegoten ijzer , 

7000 ff 5000 ff 31250 ff 25000 ff 

en bij  cirkelvormige doorsneden, cvenzoo: 

5600 C 4000 ff 25000 ff 20000 ff. 

n zoodanig geval zal echter  buiging moeten ontstaan, 

die voor  vierkante doorsneden wordt voorgesteld door 

eikenhout, greenenhout, gesmeed ijzer , gegoten ijzer , 

« 1 a 1 « 1 « 1 

~T= ÜÖÖ T = 75ÏÏ  X = 2000 T ~ Ï 5 Ü Ö 

«Zij n de staven echter  aan het benedeneind onwrik -

baar  bevestigd, dan moet bij  gelijke lengten het (4) vier-

voudige van bovenstaande doorbuigingen worden gere-

kend. n de eerste onderstelling van vrij e beweging der 

uiteinden worden do grenzen der  lengten voor  vierkante 

doorsneden in de boven aangenomen opvolging der  ma-

terialen: 20, 22, 37, 32, en voor  cirkelronde doorsneden, 

19, 22, 35 en 31. Bij  bevestigde ondereinden moot slechts 

de helft van bovenstaande waarden worden gerekend. e 

fransche bouwkundigen hebben meestal willekeurige (op 

praktij k steunende) verhoudingen aangenomen tusschen 

de dwarsafmetingen der  staven en hare lengten, (verge-

lij k onder  anderen , N en ) zonder 

dat de plaats waar  de drukkin g werkzaam is bepaald wordt 

aangewezen. Bi j  overschrijding dier  grenzen wordt de 

wederstand ook omgekeerd evenredig aan de vierkanten 

der lengten aangenomen. 

r  het ons echter  te doen is om eene vergelijking 

tusschen verschillende materialen, zoo behouden wij  als 

nog do onderstelling dat de last bij  allen werkzaam is in 

!  het zwaartepunt der  doorsnede. 

«Gaan wij  nu na hoedanig bij  do gebruikelijk e kapkon-

strukt ië n de belasting der  zamenstellende deelen is geregeld. 

« N e m en wij  daartoe vooreerst een gewoon spant, be-

staande uiteen spantbalk, 2 spantbeenon, 1 makelaar  of 

hangstijl , en 2 karbeelen of spruiten. e last van het 

- = 3/ i t — X "7"  en voor  cirkeleormigen U = ' / 5 — X ~T~ 
ft A tl

waarin A de lengte der  staaf voorstelt, in de onderstel-

lin g dat die zich aan de beide uiteinden vrijelij k kunne 

bewegen, h de dwarsafmeting der  vierkante staven, en d 

de middellij n der  cirkeleormigen ; alles in palmen uitgedrukt . 

e coëff iciënt — is afhankelijk van de veerkracht van het 

materiaal, en wordt door  ons gemiddeld aangenomen 

als volgt: 

dak wordt hierbi j  gedragen door  de spantbeenen, dio ge-

steund worden door  de karbeelen, en voor  het spatten be-

veiligd zijn door  de tanden en spatpennen , waarmede zij 

in den spantbalk zijn ingewerkt en verbonden. e spant-

balk ondergaat alzoo eene regtstreeksche spanning, even-

zoo de makelaar  of'  hangstijl, terwij l de karbeelen einde-

lin g gedrukt worden. e spantbeenen echter  verkeeron 

geheel in de omstandigheid van een moerbint. waarop 

kinderbalkje s (hier  de gordingen) rusten. e spantbeenen 

zijn dus niet eindelings, maar  even als vloerleggers be-

last; alzoo wordt van het daaraan bestede materiaal niet 

de meeste parti j  getrokken. Bij  gewone konstrukt ië n is 

het veelal de moeite niet waard tot meer  gekompliceerde 

samenstellingen over  te gaan, maar  bij  aanzienlijke span-

ningen van 20 en meer  ellen is het wel de moeite waard 

na te gaan, welke gedaante het spant, moet hebben opdat 
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alle deelen eindeling gedrukt of getrokken worden, cn alzoo 

liet meesl efïekt sorteren. s heeft men bij  gewone 

spanten als de hier  beschouwde, al de onderdeden van 

spantbidk, makelaar en karbeel, die wij  zagen dat allen 

regtstreeks gespannen worden, door  ijzer vervangen; 

slechts de spantbeenen zijn , zoo als bij  de kappen volgens 

het systeem van J , van hout gebleven, en bij 

groote spanningen met meer  dan ccn ijzeren karbeel ge-

steund , waardoor  de bekende met ijzeren roeden on-

derspannen platen zijn ontstaan. Zelfs zijn er  kap-

pen uitgevoerd waarbij  ook de spantbeenen van ijzer 

genomen zijn , doch waarbij  de icijze van belasting de-

zelfde is gebleven, en waardoor  alzoo onnut materiaal is 

verbruikt . 

«Gaan wij  echter  eerst eens na of'  deze substitutie van 

ijzer in plaats van hout financieel voordeel oplevert. Wi j 

moeten dan aannemen dat de afmetingen der  materialen 

zoodanig geregeld zijn , dat er  geen onnut materiaal is 

verbruikt . n tlat geval wordt de sterkte der  materialen 

per vierkanten palm dwarsdoorsnede, voorgesteld door  de 

volgende gel allen, waarbij  de staven eindeling belast of 

getrokken worden verondersteld: 

greenenhout eikenhout gegoten ijzer  gesmeed- ijzer 

20000 ft 28000 ft 100000 ft 125000 fi? 

of dc sterkte van greenenhout als eenheid aannemende : 

1 1.4 5 G.25. 

e prijzen dezer  bouwstoffen zullen wij  aannemen ge-

middeld per  kub. el ƒ 5 0 voor  het greenenhout en ƒ 1 00 

voor  het eikenhout. n prij s van het gegoten ijzer  stel-

lende op ƒ 0 . 15 per  pond, zoo kost eene kub. el wegende 

7200 pond eene som van ƒ 1 0 8 0. n van het gesmeed 

ijzer stellende op /"0.25 per  pond, zoo komt eene kub. el 

wegende 8000 ponden eene op som van ƒ 2000. Nemen wij 

nu wederom den prij s van het greenenhout per  kub. cl lot 

eenheid, dan is de verhouding der  prijzen bij  gelijke vo-

lumen als volgt: *

1 2 21.G en 40. 

n wij  deze getallen door  de bovengevondene 

welke de verhouding der  sterkten bij  gelijke dwarsdoor-

sneden aantoonen , dan vinden wij  voor  de verhouding der 

 van de materialen bij gelijken tvcderstand de navol-

gende waarden, waarbij  het greenenhout wederom als een-

heid is genomen : 

2 21.6 
1, - , = 1.44, — 

1.4 5 

« e waarden zijn steeds geldende voor  getrokken wor-

dende slaven, waarbij  de grens tusschen de lengte en dikt e 

niet behoeft tc worden in acht genomen. j  staven vol-

gens de lengte gedrukt wordende, blijf t deze prijsverhou-

ding mede onveranderd, mits de lengte niet overschrijdt 

de grens welke wij  vroeger  hebben aangevoerd. Word t 

echter  deze lengte werkelij k overschreden, dan vindt men 

bij vierkante doorsneden voor  gedrukte staven de navol-

gende verhouding: 

1.44 4.32 6.4 

32 X 32 37 X 37 

 = 4.32, 
4 0 

en — - = 6.4 
6.25 

22 X 22 20 X 20 

of ontwikkeld en herleid 

1 1.69 2 23. 

s do doorsnede cirkelron d en niet uitgehold, dan 

wordt de prijsverhoudin g als volgt: 

1 1.44 4.32 0.4 

29 X 29 
e " 3 T X 3 Ï 19 X 19 17 X 17 

of ontwikkeld cn herleid 

1 1.8 1.85 en 2.4. 

«U i t dit alles blijk t dat het greenenhout bij  gelijken we-

derstand, hetzij  eindeling belast of getrokken, dc minste 

kosten zal vorderen, gelijk wij  dit reeds vroeger  voor  ge-

wone vloerbalken in het G"  deel der  Bouwkundige bijdragen 

hebben aangetoond. 

. Gaan wij  nu over  tot het onderzoek omtrent de 

gedaante der  spanten, opdat al hare deelen eindeling ge-

druk t of getrokken worden, waardoor, zoo als wij  zagen, 

het materiaal op de voordeeligste wijze wordt toegepast met 

betrekkin g tot den wederstand. 

e gordingen zijn dc leggers waardoor  de last van 

het dak het eerst wordt opgenomen, en daar  zij  mede 

' dienstbaar  zijn tot bevestiging van het dakbeschot (zoo dit 

aanwezig is) en tevens tot onderlinge aanconkoppeling der 

dakspanten bijdragen, zoo zullen wij  bij  deze de wijze van 

belasting laten zoo als zij  tot heden gebruikelij k is, en al-

'  zoo slechts den betrekkelijken wederstand in aanmerking 

nemen. 

« Om hiervan de afmetingen op de voordeeligste wijze 

' te bepalen, stelt men zich eene grens in de lengte en 

hoogte, bij  voorbeeld 5 cl afstand tusschen de spanten, 

! en 20 duim hoogte van de gording. n de onderstelling 

dat hiervoor  greenenhout wordt gebezigd, vindt men voor 

, , 5 0 X ->0 
de grootste buiging behoudens de veerkracht  Jr\ja'  X 

4 X * 

1 2500 5 . , . 
_ _ = gTjĵ y = van een palm, of rui m 4 nederl. dut-

/ _ A * 
men.

\ 4/i 

t draagvermogen, of wel de belasting die zoodanige 

doorbuiging te weeg brengt, wordt aangewezen door  de 

3 

X i) 
. A ' P A 2 « . _ 4 W 

f o r m u l e "  = 16 ~nW = Th X ï W a a r U l t 1 = S A 
X 

i i - en hierin de waarden van h = 2, A = 50 en n ~ — 

20000 substituerende, komt er  P 

«U i t de belasting van het dak met inbegrip van pannen, 

: ^X2000p=2133 ' ,3 4. 

of metaaldekking, sneeuwbelasting enz., bepaalt men de belasting 

per vierkante el. Stel dat deze bedraagt 200 ffi,  dan wordt 

dit voor  5 el lengte der  gording 1000 8 per  el breedte, en 

aannemende dat de gordingen 2 el midden op midden ver-

deeld worden, zoo vindt men voor  de belasting van iedere 

gording 2000 ned. ponden. r  wordt nu de waarde 

P 

van b of de breedte der  gording, gelijk aan — , dat 

is of bijn a 1 palm. Alzoo moeten bij  de gemaakte 

21 O / 3 

onderstelling de gordingen eene zwaarte hebben van 10 

bij  20 duim. 

e gordingen mogen nu echter  in het 

algemeen niet gekant of haaks op het be-

loop van het dakbeschot gelegd worden, de-

wij l daardoor  somtijds bij  tamelijk steile 

hellingen de wederstand kan verminderen; 

maar  zij  moeten met de zijden tc lood wor-

den aangebragt, zoodat de bovenkant zoo-

veel noodig wordt afgewerkt tol dragt van het dakbeschot, 

waartoe eenige meerdere hoogte dient genomen te worden. 

r  het wijder s blijke n zal dat de gedaante van 

het spant geene regie lijn  moet zijn , maar  cenc gebogene, 

zoo zal men deze gordingen moeten ondersteunen met 

loodregte stijlen van verschillende lengten, waarvan de 

minimum afmetingen almede ligtelij k te bepalen zijn. e 

stijl zal namelijk evenveel eindeling moeten dragen als eene 

gording over  zijne geheele lengte van 5 e l, dat is 2000 ffi. 

r  nu bij  greenenhout een vierkante palm dwarsdoor-

snede bestand is tegen ecnc drukkin g van 20000 , zoo 

2000 

20000 

of ' / i o vierk . palm  10 vierk . duimen. n wordt 

voldaan door  ze eene vierkante afmeting van o'/u ned. duim 

te geven. Nu zal echter  de stij l geene meerdere lengte 

mogen hebben dan 22 X 3' /u = 70 duimen. Bedraagt de 

lengte meer, bij  voorbeeld 1 el of 100 duim, dan wordt 

de daarbij  behoorende dwarsafmeting gevonden door  22 

te deelen in 100, als wanneer  het quotient  4'/-2 de 

zijde van het vierkant zal aantoonen, hetgeen eene door-

snede geeft van 4'/2 X 4' / i = 20 vierk . duimen, welke 

bestand zal zijn tegen cene belasting van 20000 X 0.20 = 

4000 ned. ponden. 

Wanneer  wij  echter  nagaan dat om beveiligd te zijn 

tegen nadeelige indrukking van het eindelingschu in het 

langsche greenenhout, de vierkante palm niet meer  dan 

5000 fi> mag dragen, dan zien wij  ons verpligt de boven-

gevonden afmeting van 3'/,; duim of 10 vierk . duimen 

prolils-inhou d merkelij k te vergrooten, aangezien eene be-

lasting van 2000 'tl '  zal vereischen eenon prolils-inhoud van 

= 0.4 vierk . palm of 40 vierk . duimen, hetgeen 

overeenstemt met ongeveer  G'/.i duim in het vierkant , 

waardoor  echter  de grens der  lengte van de stijlen aan-

groeit tot 22 X = 140 duim. W i l men de afmeting 

der stijlen over  ééne zijde gelijk aan de breedte der  gor-

dingen (hier  10 duim) doen zijn , dan moeten zij  eene 

zwaarte hebben van 4 bij  10 duim, maar  dan is de groot-

ste lengte slechts 22 X 4 of 88 duimen. 

« O m nu verder  de gedaante van het spant te bepalen, 

waarop de zoo even genoemde stijlen moeten rusten, 

stellen wij  ons voor  dat de geheele zamenstelling het 

onderst boven wordt gekeerd, zoodat alsdan de last van 

de dakdekking aan het spant komt te hangen, waarvan 

de uiteinden worden ondersteld aan twee onwrikbare pun-

ten te zijn bevestigd. 

moeten de stijlen eenen prolils-inhoud hebben van — 

r nu de zwaarte van het dak overeenkomt met 

een gelijkmati g verdeelden last, die door  middel van lood-

regte staven is opgehangen, zoo zal het spant, of wel de 

deelen waaruit liet is samengesteld, de gedaante aannemen 

van eene kromme lijn , behoorende tot de kegelsneden, cn 

bekend onder  den naam van parabool. 

« e gedaante van dezen parabool is eensdeels afhankelijk 

van do spanwijdte, die natuurlij k voor  ieder  bijzonder  ge-

val gegeven of bekend is , en ten andere van de diepte 

der doorhanging, of den pij l der  kromme lijn , die men ge-

heel willekeurig kan aannemen. r  bestaan alzoo voor 

eene zelfde spanning een oneindig aantal parabolen. n 

neme echter  in aanmerking dat naar  gelang de pijl  of diepte 

van doorhanging van den parabool vermindert, de trekking 

in cle steun- of ophangpunten vermeerdert, en omgekeerd. 

n zal alzoo door  eene zeer steile kromme lijn  weinig 

trekkin g iu de steunpunten veroorzaken, maar  ook ge-

noodzaakt zijn zeer  lange stijlen te bezigen; omgekeerd 

door  een //aanwen boog te nemen, zal men korte stijlen 

kunnen aanwenden, maar  ook meer  spanning in de steun-

punten voortbrengen. n het laatste geval zal men daar-

entegen ook het minste materiaal noodig hebben. 

t nu deze zamenstelling de gedaante verkregen, 

die voor  het evenwigt der  krachten noodzakelijk is, dan 
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heeft men den geheelen toestel slechts om to keeren, en 

zal het blijke n dat het evenwigt nog bestaat, aangezien 

de rigtin g van al de krachten juist is omgekeerd, of met 

andere woorden dat de regtstreeksche spanningen zijn ver-

anderd in loodregtc drukkingen, waardoor  het evenwigt niet 

wordt verbroken. t volgt dat de steunpunten of de 

voetpuntcn van den parabool, die vroeger  werden tot elkander 

gelrokken door  het gewigt der  zamenstelling, alsnu in de-

zen nieuwen toestand van elkander worden gedrukt, zoo-

dat ingevolge het boven gezegde eene steile kromme lijn 

minder  zijdelingsche drukking zal veroorzaken dan een 

flaauwe boog. 

«Wi j  willen nu, alvorens verder  te gaan, aantoonen, 

op welke wijze deze kromme lijn  kan beschreven worden. 

Stel dat ah de spanwijdte voor-

e stelt, en cd do hoogte of pijl  van 

de kromme lijn , die naar  welge-

vallen kan worden aangenomen, 

dan verlenge men de middellij n 

cd en make de = cd. Vervolgens 

trekk e men de lijnen « e en ie, die 

\ / natuurlij k even lang zullen zijn. 

n verdeele deze in een- wille-

keuri g even groot aantal gelijke deelen, en vereenige de 

doelpunten op de wijze als in nevensstaande figuur  is voor-

gesteld, namelijk het eerste doelpunt van onderen af ge-

rekend, met het eerste doelpunt aan de andere zijde van 

boven af; eene bewerking in de praktij k bekend onder 

den naam van termijnen. e lijnen ae, fg, hi, jk, lm, no \ 

en eb zijn dan allen raaklijne n aan den parabool, die uit 

de hand gemakkelijk is te trekken. 

« O m de grootte der  drukkingen te vinden, die de spant-

balk aan de voetpuntcn ondergaat, en die in het toppunt 

van den parabool werkzaam is, ontbinden wij  het gewigt 

van iedere helft der  dakbedekking, volgens de raaklijne n 

aan de voetpunten a en b aan den top d. t gewigt van 

iedere helft der  dakdekking moet 

worden aangemerkt als eene » e-

lijkmatig e belasting over  do lij -

 nen pi/ en gr. t gewigt moet 

alzoo worden beschouwd te wer-

ken volgens de loodlij n sj en tk, 

getrokken door  het midden van 

de lijnen pq en qr. Stelt men ! 

het gewigt voor  door  de , dan 

trekk e men de lijnen uv en uw evenwijdig aan de lijnen 

jd of ab en aj; met andere woorden men konstrueert het 

parallelogram der  krachten. Alsdan toont de lij n uv aan de 

grootte der  waterpasse drukkin g in het toppunt, en de lij n 

jv de grootte der  drukkin g in het voelpunt. Voor  de an-

dóre helft heeft men dezelfde bewerking. Stelt men de halve 

spanwijdte of ac voor  door  de letter  a, de hoogte van den 

parabool cd door  de letter  b, en de belasting van het dak 

per eenheid lengtemaat door  de letter  p, dan wordt de 

«2 

drukking in den top voorgesteld door  c — — p. 

e drukkin g jv van het voetpunt kan wederom ont-

bonden worden in eene loodregte kracht en eene water-

passe. Eerstgenoemde zal gelijk zijn aan het gewigt vol-

gens ju, of met andere woorden, gelijk aan do helft der 

dakbelasting die alsnu kan worden voorgesteld door  a x p! 

terwij l de waterpasse drukkin g in het voetpunt juist even 

groot is als de drukkin g in den top, c, doch in tegen-

overgestelde rigtin g werkende. e drukkin g volgens de 

lij n aj wordt nu gemakkelijk gevonden, daar  volgens de 

eigenschap de regthoekige driehoeken jv2 = uv1 X i " 2 ° f deze 

a* 
drukkin g door  £>' voorstellende, S* = a2 p1 + 

ai 2 ( 1 + Tfr )'
 w a a r u i t s =  *S ( 1 + W) ' 

n ziet gemakkelijk in dat deze eindelingsehe druk -

kin g S van den top d af, steeds aangroeit tot aan het 

voetpunt; in dezelfde evenredigheid zal alzoo de door-

snede van het materiaal waaruit de parabool wordt zamen-

gesteld moeten toenemen. Wi j  willen dit door  een voor-

beeld in getallen ophelderen. 

« S t el bij  voorbeeld de spanwijdte op 20 e l; dan is a 

of de halve wijdt e 10 el. e helling van het dak aange-

nomen op ' / i van de geheele breedte, zoo ligt de nok 

5 el boven do voetpunten der  spanning. Onderstellen 

wij  nu de parabolische lij n zoodanig, dat hare voetpunten 

met die der  spanning zamenvallen , en 

dat de dakvlakken of wel de lijnen van 

het dakbeloop raaklijne n zijn aan dien 

parabool, dan zal de top van den para-

bool gelegen zijn juist op de halve hoogte 

van de nok. Alzoo is b  X 0 = 2.50 el. 

n afstand der  spanten op 5 el aannemende, ende 

belasting op 200 ff per  vierkante el, dragende op gor-

dingen die 2 el uit elkander  verdeeld zijn , zoo heeft het 

geheele spant een last te dragen van 20 X 5 X 200 ff = 

2000 ff. e helft alzoo een gewigt van 10000 ff, 

over  de breedte van 10 el, zoodat p of het gewigt per 

10000 
strekkende el bedraagt 

10 
= 1000 ff, hetgeen over-

eenkomt met 100 ff per  palm. 

« N u wordt , wanneer  wij  alles in palmen uitdrukken , 

o' 

de drukkin g in den top of c voorgesteld door  c = — p en 

hieri n de waarden van a, b en p gesubstitueerd, komt er 

20000 ff, waarvoor  bij  gree-e = i^- ^  X 100 2 X 25 

nenhout eene dwarsdoorsnede van 1 vierk . palm wordt ver-

eischt, zoodat het hout 10 duim vierkant moet zijn. n 

de voetpunten bedraagt de eindelingsehe drukkin g S = 

/ a' \ po'"» r ° n d / 10000 \ 
apy/ y 1+  J of in getallen 100 X 100 X V (1 + j = 

10000 \ / 5 = 22500 ff. r  is eene dwarsdoor-

snede noodig van ^^[7^ 7 = 113 vierk . palm, zoodat 

het hout beneden eene zwaarde moethebbenvan {/ 1.13 = 1.05 

palm, of lO  duim, hetgeen maar  weinig met de afme-

tin g in den top verschilt. 

e spantbalk wordt getrokken door twee gelijke en te-

gengestelde krachten, die juist zoo groot zijn als dc druk -

kin g in den top, zoodat ook do spantbalk eene afmeting 

vereischt van 10 duim in het vierkant . e vertikal e 

drukkin g wordt ondersteld door  de muren te worden op-

genomen, bedragende aan iedere zijde het halve gewigt 

van de geheele dakdekking, of 10000 ff. 

« O m den spantbalk het doorhangen tc beletten, zal men 

op willekeurige plaatsen do ondersteunende stijlen van de 

gordingen kunnen doen doorgaan bij  wijze van dubbelingen 

of tangen. e benedengedeelten bij  de voetpunten zal men 

gevoegelijk kunnen beschieten. 

e langste ondersteunende stij l is natuurlij k die onder 

de nok, welke boven do parabool nog eene lengte heeft 

van 25 palm. e moet alzoo eene zwaarte hebben van 

25 

22 = 1-14 of bijn a l l ' / j  duim. e overigen worden korter 

en kunnen allengs ligter  vallen. r  echter  ieder  stij l 

eene gording heeft te dragen die op hare beurt belast is 

met 2000 ff, zoo mag de profilsinhoud der  stijlen iu geen 

2000 geval minder  zijn dan 
20000 

'/io , of 10 vierk . 

duim , alzoo do dwarsafmetingen rui m 3 duim in het vier-

kant , hoe kor t de stijlen ook mogen zijn ; het maximum 

der daarbij  behoorende lengte is 22 X 3'/e = 70 duim, 

boven de parabool gemeten tot onderkant der  gording. 

« Ten einde de stijlen in hunnen loodregten stand te be-

waren, zal het noodig zijn ze onderling met kruizen te verbin-

den , tenzij  men de bovenzijden verbond met een doorgaanden 

legger  of met twee ter  zijde aangebrngte koppelplaten, waarop 

de gordingen kunnen aangebragt en geloeid worden tot ver-

band; alsdan zou dón steekschoor  in ieder  vak voldoende kun-

nen geacht worden, zoo als bij  vele ijzeren kappen ge-

schiedt. Niet minder  noodzakelijk is het, dc parabolische 

kromme, waarop de geheele zamenstelling komt tc dragen, 

te beletten eenigo zijdelingsche uitwijkin g te maken; dit 

kan eensdeels verkregen worden door  het aanbrengen van 

horizontale koppelingen, maar  beter  nog door  het aanbren-

gen van overlangsche kruizen, die door  hunne kruisin g 

minder  aan doorbuiging onderhevig zijn en schranking be-

beletten. r  de zwaarte van het hout der  parabool 1 

palm vierkant bedraagt op de zwakste plaats, zoo moeten 

deze kruizen geplaatst worden op 22 X 1 palm = 2.20 el af-

stand op de kromme lijn , alzoo nagenoeg bij  iederen hang-

stijl ; waardoor  de verbinding gemakkelijker  en steviger 

wordt . n kan men de Bpantbalken ook met 

overlangsche gordingen aaneenkoppelen, waarover  dan 

. . 

meteen do loopgangen of'  bevloeringen zijn aan te bren-

gen; deelen op haar  kant zullen hiertoe het voordeeligst 

zijn , daar  men hierbi j  geene eindelingsehe belasting be-

hoeft te wederstaan. 

« Bij  do gordingen zou men nog eene besparing van ma-

teriaal kunnen verkrijgen , door  in plaats van kruizen over-

langs, tot voorkoming van het schranken der  parabool, 

karbcelcn aan te brengen op de hangstijlen, gelijk boven 

in dc figuur  is aangewezen, waardoor  de spanwijdte der 

gordingen aanmerkelijk wordt ingekort. 

«Wi j  hebben ondersteld dat de spantbalk van greenenhout 

zou zijn , doch wij  moeten opmerkzaam maken, dat de 

zijdelingsche spanning van de parabool in de voetpunten, 

die 20000 ff bedraagt, zal moeten bestreden worden door 

het verband tusschen de kromme cn den spantbalk; ten an-

dere zal aldaar  een vertikal e druk ontstaan gelijk aan het 

halve gewigt der  dakdekking of 10000 ff. Voor  laatst-

genoemde zal de oppervlakte waarover  deze druk ver-

, , , , , , 10000 

deeld wordt , moeten bedragen >..,...-= 2 vierk . palmen, 

zoodat de schoen van de parabool eene lengte moot liob-
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ben minstens van 2 palm, daar  zij  één palm breedte beeft. 

« O m echter  de waterpasse drukkin g van 20000 B te 

wederstaan, moet men den wederstand van het hout tegen 

splijting in acht nemen. e wordt berekend te bedra-

gen het ' / „  deel der absolute vastheid: alzoo bij  greenenhout 

20000 . , . 

—20— = 1000 1? per  viers. palm. Aangezien het hout 

één palm breedte heeft, zoo moet de tand cene lengte 

bekomen van |QQQ 1 = 20 palm of 2 cl. r  het nu 

welligt in vele gevallen bezwaarlijk is de spantbalken zoo-

veel meer lengte te geven als volgens het hoven ge-

vondene zou noodig zijn , tenzij  men do halken liet 

doorsteken buiten de muren, en ze aldaar  met consolen 

of"Steekschoren ondersteunde, zoo zal het in de meeste 

gevallen verkieslijk zijn de voetpunton van de kromme lijn 

te besluiten in gegoten ijzeren schoenen, die tevens de noo-

dige breedte kunnen bekomen om de drukkin g op de mu-

ren over  een grooter  oppervlak te verspreiden, en den 

houten spantbalk te vervangen door  eene gesmeed ijzeren 

trekstang. 

« e dwarsdoorsnede van zoodanige slang wordt gevon-

den door  de spanning ad 200U0 ft'  te deelen door.de ab-

solute vastheid per  palm ad 125000 ft',  waaruit blijk t dat 

20 
do profilsinhoud moet bedragen —— =0 .16 vierk . palm 

of 4 duim vierkant , of wel 4'/ 2 duim rond (in middellijn) . 

e staaf zal togen het doorbuigen door  eigene zwaarte 

beveiligd kunnen worden door  eenvoudig  aan 

de kromme bevestigd. e prij s zal echter  rui m 6 maal 

zooveel bedragen als voor  een gree-

nen spantbalk. 

e loodregte drukkin g van 10000 

pond zal door  den spantbalk, ter 

plaatse waar  deze op den muur 

rust , moeten gedragen worden zon-

der nadeelige inknijpin g te ondergaan. e zal dus 

, .. , , 10000 
benoodigd zijn eene oppervlakte van '^QQ Q = 2 vierkante 

palm en daar  het hout van den spantbalk 1 palm breedte 

heeft, zoo moet de lengte die met den muur in aanraking 

is minstens 2 palm bedragen. e muur zelf moet tegen 

verbrijzelin g beveiligd worden, waartoe zware of breede 

steenen neuten, of ook gegoten ijzeren platen kunnen 

aangewend worden, welke hij  het bezigen van eene ijzeren 

trekstang tevens tot dit einde kunnen worden ingerigt. Ook 

is het van belang te zorgen dat de schoen van de parabool 

op den muur komt te dragen, en niet daar  binnen, waar-

door  hij  een houten spantbalk buiging zou ontstaan, of 

naar  binnen uitstekende neuten, consolen, of sleutelstukken 

noodzakelijk zouden worden. 

«Omt ren t de zamenstelling der  kromme moeten wij  nog 

aanmerken, dat men deze gevoegelijk zal kunnen samen-

stellen door  eenige over  elkander  gebogen 

stukken hout, van de volle breedte, doch geza-

menlijk ter  hoogte als volgens de berekening 

blijkt . 

« B . v. in het hier  beschouwde geval kan 

men stukken ribhout nemen zwaar  10 duim 

vierkant , cindeling tegen elkander  stootende, 

ter  lengte van rui m 2 el. Nogtans komt het mij 

verkieslijker  voor, doorgaande planken of schrooten 

te bezigen, van de grootst mogelijke lengten, met ver-

springende stuiteinden en schroefbeu-

gels tot verhand, en de stuitnaden met 

wiggen goed aangesloten. n neme 

bij  voorbeeld 4 schrooten ieder  van 

2'/., bij  10 duim blijvens en buige dio 

op hun plat over  elkander, hetgeen met weinig moeite ge-

schieden kan. e terugwerkende we-

derstand hij  massieve ribben wordt voor-

gesteld door  /J1 en hij  de 4 schrooten 

door  4 bh3 waarin b de dikt e voorstelt, 

of in het algemeen door  nbh3. r  nu 

nb gelijk wordt verondersteld aan A, zoo 

blijf t A' 1 = nbh3 en dus de wederstand 

in beide-gevallen even groot. n beide 

gevallen is de wederstand onafhankelijk 

van do lengte, aangezien wij  onder-

stellen dat de kromme lij n in stukken 

verdeeld is door  kruisschooren die het 

maximum der  lengte niet te hoven gaan. 

Bi j  2% duims greenenschrooten zal 

men om deze reden de schroef heugels 

op 22 X 2'/, = 55 duim afstand moe-

ten aanbrengen, om afwijkin g te voor-

komen. 

« Bij  dunne planken of schrooten zal de veerkracht weinig 

nadeel lijden door  eene vri j  sterke buiging. Wanneer 

men de dikt e der  planken heelt bepaald, kan men de 

grootste buiging bij  eene bepaalde lengte A behoorende vin-

A 2

X s bij  voorbeeld A = 
den door  de formul e U — , 

10 el of 100 palm, h de dikt e der  plank 2'/ 4 duim, 

of 0.25 palm, en het materiaal greenenhout, dan is— = =v-
u 

 = 750 

Alsdan wordt de grootste buiging. behoudens de veerkracht, 

10000 

4 X 0,25 

el 33 duim. 

« B e d r o eg de lengte 20 el in plaats 10 el, dan zou 

de grootste buiging hij  2'/4 duim dikt e kunnen bedragen 

ü 

4 X 1-33' 5 el 33 dui im | 
« 1 

voor  eiken  -z^, 9e'J°' 

ten ijzer y = 1500, gesmeed ijzer — — 20QQJ 

«Wi j  zien genoegzaam uit bet bovenstaande, met hoe 

weinig hout men strik t genomen cene belangrijk e kapkon-

strukti e zal kunnen uitvoeren, wanneer  alles herleid wordt 

tot eindelingsche krachtsontwikkelingen. e duurzaamheid 

en de wijze van verbinding der  deelen vorderen echter 

veelal eene belangrijk e verzwaring van de gevonden hout-

afmetingen. n ziet echter  ligtelij k in van hoeveel be-

lang het is zooveel mogelijk eindelingsche drukkingen te 

doen ontstaan, daar  deze bij  greenenbout per  vierk . palm 

mag bedragen 20000 W; bij  drukkingen van eindeling op 

langs hout niet meer  dan 5000 ft?, en bij  tanden of las-

schen, waarbij  de wederstand tegen splijten in aanmerking 

komt, niet ineer  dan 1000 ft? per  palm. 

e verhouding der  prijzen is nogtans van zoodanigen 

aard, dat men hij  trekkende krachten de afmetingen van 

hot greenenhout nog kan verdubbelen, zoodat de profilsin -

houd 4 maal zoo groot wordt , alvorens de kosten gelijk 

zijn met die voor  gegoten ijzer, en 2'/*  maal, gelijkstaande 

met CV., maal den profilsinhoud , alvorens de kosten met 

die van gesmeed ijzer zullen overeenkomen. 

«B i j  eindelingsche dinikkingen is de verhouding niet zoo 

sterk, ofschoon men nog altij d do dwarsdoorsnede van het 

greenenhout vergeleken bij  die van gegoten ijzer kan ver-

dubbelen, of 1.4 maal in de lengte en breedte vergrooten; 

bij gesmeed ijzer, 1.5 maal of 2'/o maal bet profil . Ve r -

geten wij  echter  ook niet dat het gewigt van de konstruktie 

zelve bij  ijzer aanzienlijk meer  wordt , aangezien het soor-

telijk gewigt ongeveer  het 10 ii 12 voudige van het gree-

nenhout bedraagt, terwijl , gelijk ik in een ander  opslel 

heb doen opmerken '), het altij d van belang is de zwaarte 

der zamenstelling zoo min mogelijk te doen bedragen, 

liet spreekt van zelf dat eene zamenstelling geheel van 

ijzer belangrijk meer  hulpmiddelen en kosten zal vereischen 

om op hare plaats te worden gesteld. 

t het hout door  vocht een spoedig bederf'  te vree-

zen, het ijzer zal daarentegen onder  dezelfde omstandighe-

den roesten, doch laatstgenoemd materiaal heeft het groote 

voordeel van onbrandbaarheid, dat somtijds overwegend is. 

j  houten zamenstellingen zal de samenwerking van 

het ijzer tot bekoming van een hecht verband nimmer ge-

heel te ontberen zijn ; somtijds zal bovendien het ijzer als 

woderstandbiedend materiaal tegen trekkende krachten de 

voorkeur  verdienen boven het hout, waarvan het verband 

niet altij d zooveel zekerheid aanbiedt. 

« N a ar juiste beginselen verwerkt , met inachtneming 

')  Vijilr.,  1' deel, blz. 371. 

der wetten van het evenwigt en de eigenschappen dei-

veerkrachtige ligchamen, zullen beide materialen ecuwen 

lang kunnen bestaan, mits goed onderhouden wordende 

en naar  eisch door  verte tegen den invloed der  buiten-

lucht beveiligd. Voor  zeer  groote konstrukt ië n zal het 

hout naar  mijne meening de voorkeur  verdienen, daar 

men niet mag vergeten dat de meerdere kosten voor  cene 

ijzeren konstrukti e door  verinteresting van het kapitaal op 

den duur  nog ongunstiger  uitkomsten zal geven. 

« W at betreft den graad van bearbeiding, gelooven wij  dat 

men alsnog hier  te lande gemakkelijker  een houten spant 

zal kunnen vervaardigen, dan een ijzeren, vooral wanneer 

men gesmeed ijzer  mogt verlangen. 

t uitzondering van de groote fabrieken van werk-

tuigen en de ijzergieterijen hier  te lande, wier  werkstuk-

ken wij  gelooven dat alle waarborgen van soliedo zamen-

stellingen aanbieden, zijn in het algemeen de smederijen 

te bekrompen ingerigt om groote kapspanningen met het-

zelfde gemak te vervaardigen als zulks o. a. bij

te  geschiedt. Wi j  hopen echter  niet dat onze bij -

drage aangemerkt worde als van eene vijandige strek-

kin g tegen onze smederijen; integendeel door  de uitvoe-

rin g van i jzerkonstrukt ië n te vermenigvuldigen zullen de 

prijzen allengs, door  het invoeren van meer  werktui -

gen ter  bearbeiding, en vermeerdering van het aantal 

handwerksgezellen, verminderen, en daardoor  een der  hoofd-

bezwaren worden uit den weg geruimd die de ontwikke-

lin g dezer  metaaltoepassing alsnog be lemmeren .» 

Geen der  aanwezigen over  dit onderwerp verder  wen-

schende te spreken, wordt in behandeling genomen de 

3° vraag: «Hoe moeten kerken, gehoor- en koncerl-zalen 

tcorden ingerigt, om doelmatig te zijn voor het geluid?» 

e heer . Z geeft te kennen dat deze vraag in 

de amsterdamsche afdeeling door  eene kommissie, be-

staande uit den spreker  en den heer  l i . 8 .11:., 

is beantwoord, en leest daarop voor  het navolgend rapport : 

« E en ieder  die ecnigzins bekend is met de bouwkunst, 

zal weten hoe moeijelijk dio vraag volledig valt te beant-

woorden, daar  zoo vele oogenschijnlijke kleinigheden daarop 

invloed uitoefenen. Eene kerk b. v. die des zomers goed 

voor  het gehoor  is, kan zulks des winters niet zijn ; zoo 

geeft ook nog verschil of er  veel of weinig menschen in 

zijn , en oefenen hunne zit- of staanplaatsen, bij  eene 

verzameling of verspreiding, misschien zelfs hunne klee-

ding daarbij  groeten invloed uit. 

n het algemeen zul voor  kerken, vooral voor  her-

vormde kerken, even als voor  gehoorzalen, de beste vorm 

zijn twee cirkels, welke elkander  aanraken, zoo als b. v. de 

Nieuwe e kerk op den Singel alhier  (Amsterdam); 

de kolommen breken aldaar  echter  de geluidstralen en de 

* 

http://door.de


— 319 - 320 — — 321 — — 322 — 

stand van don predikstoel liceft hot nadeel, lastig voor don 

predikant te zijn , waarhij  hij  bovendien, wanneer hij  tot 

de doopelingen moet spreken, der  overige gemeente den 

ru g moet toekeeren. Eene koepelkerk zonder  kolommen 

zoude dus meer aan het oogmerk voldoen, maar tevens 

zeer  zware muren en eene grootere kap noodzakelijk ma-

ken. Bi j  de katholieke kerken heelt eene kruisker k het 

voordeel, dat, wanneer de predikstoel is geplaatst in het 

hoekpunt van een der  inspringende hoeken, men bijn a 

overal even goed zal kunnen hooren. 

« V o or koncert-zalen zal de nisvorm aan do zijde van 

het orkest zeer  geschikt zijn , en om verward geluid te 

vermijden zoude het andere einde ook nisvormig moeten 

wezen; de hoeken kunnen daarbij  zeer  goed gebruikt worden 

voor  caloriferes, waarhij  de warmte door  rosetten in den 

zaal kan geleid worden. n het algemeen is het goed dat 

de omringende voorwerpen eene zoo glad mogelijke op-

pervlakt e hebben, om de résonnance in geene dissonnance 

te veranderen; vooral dient het plafond daarbij  zoo glad 

mogelijk to zijn en zal eene parabolische doorsnede de 

geluidstralen evenwijdig terugkaatsen; het behangsel heeft 

invloed op het geluid, glas is zeer  nadeelig en dit moet 

zoo veel mogelijk vermeden worden. Een smeltendeJcroon-

lijs t is zeer aan te bevelen voor het geluid, terwij l glazen 

ornementen, opene gaten of deuren zoo veel mogelijk 

daarvoor  zijn af te raden. Eene groote kroonlijst , zelfs 

smeltend, is schadelijk, omdat do geluidstralen dan eens 

tegen de kroonlijs t cn daarna tegen het plafond terugkaat-

sen en dus eene dissonnance te weeg brengen. 

e zalen geven weinig ruimte ; daarom 

heeft men den hoefijzer-vorm voorgesteld; echter  is het daarbij 

eene hoofdvoorwaarde, dat men op het maximum van af-

stand goed kan verstaan. Nog heeft men den dubbelen 

hoefijzer-vorm gekozen, waarbij  dezelfde voorwaarde geldt 

en de zijwanden vooral vloeijend moeten zijn. 

, . ! achten wij  eene taak volbragt, 

waartoe de amsterdamsche afdeeling ons had uitgenoodigd; 

nimmer zouden wij  het anders gewaagd hebben, over dit 

moeijelij k punt het woord te voeren, maar bescheidenlek 

het aan meer  verlichte personen hebben overge la ten .» 

a erlangt de heer is.  hot woord en 

geeft als zijne zienswijze te kennen het navolgende: 

k moet beginnen met op te merken, dat deze vraag 

in baron vollen omvang niet in een kor t tijdsbestek te be- 1 

antwoorden is, maar veeleer  het onderwerp van eene af- \ 

zonderlijk e verhandeling zou dienen uit te maken. Bovendien 

bestaan er  reeds geschriften waarin zij  meer of minder  vol-

ledig is behandeld, en welke nuttige wenken en voorschriften 

bevatten, zoodat omtrent dit onderwerp niet zoo veel twijfe l 

meer  bestaat; b. v. , Akustik: , Theorie der 

Verbreitung des Schalies;  Zeilung, 182(3, n°. 35; 

Z , Acoustique et optique des aalles de reunionspubliques; 

P A T T E ,  sur ^architecture théatrale. e 

schrijver  is echter  tot een verkeerd resultaat gekomen. 

k zal evenwel trachten in kort e trekken de gestelde 

vraag te beantwoorden en toe te lichten. 

o geschikte inrigtin g van lokalen, waarvan hier 

sprake is, berust eigenlijk op slechts twee beginsels, die 

hier  alles beheerschen: 1". do kracht der  menschelijke 

stem; 2". de leer  van den echo. 

« V o l g e ns gedane waarnemingen draagt het geluid der 

menschelijke stem onversterkt gemiddeld niet veel verder 

dan 22 ned. ellen; dat is, een redenaar in eene onbe-

perkte ruimt e sprekende, kan moeijelijk verstaan worden 

buiten den omtrek van een cirkel van 44 el middellijn , 

in welks middelpunt hij  geplaatst is. , die langer 

of grooter  dan 22 el zijn , gemeten in hot punt waar een 

spreker  geplaatst is, zijn dus voor het goed verstaan van 

redenaars ongeschikt, tenzij  men middelen aanwende om 

het geluid te versterken. 

« O v er die middelen zal ik straks spreken. 

t tweede punt noemde ik de loer  van den echo. 

Zoodra in een lokaal nadeelige galm of echo kan ont-

staan, is het ongeschikt voor het hier  beoogde doel. 

t is bekend dat het geluid door  harde veerkrach-

tige wanden wordt teruggekaatst, even als het licht door 

gladde en licht-gekleurde wanden. n kan zich die 

terugkaatsing niet beter  voorstellen dan door den loop van 

een bal op een biljarttafel , en de hoek van terugkaatsing 

is ook hier  gelijk aan dien van invalling . e terugkaat-

sing van het geluid is de oorzaak van galm en echo, en 

galm is niets anders dan een onvolledige echo. Zal nu 

een lokaal voor  mondelinge voordragt of muziekale uitvoe-

rin g geschikt zijn , dan moet er  niet te veel galm en in 

het geheel geen echo kunnen plaats hebben. 

« U i t genomen proeven is het gebleken, dat het ge-

lui d in eene sekondo gemiddeld 1038 fransche voeten of 

337 el afstand doorloopt, en daar men in eene sekonde 

hoogstens 8 op elkander  volgende syllaben of'  lettergrepen 

kan uitspreken, zoo komt voor  elke lettergreep 130 voet of 

42 e l, dat is de afstand op welken do uitgesproken letter-

grepen elkander  volgen in eeno tijdruimt e van '/ „  sekonde. 

r  nu bij  terugkaatsing van hot geluid de afstand heen 

en terug wordt afgelegd, zoo kan slechts de halve lengte 

of 65 voet gelijk aan 21 el genomen worden. t is dus 

de grens waarop de echo reeds wordt waargenomen, en 

wanneer een spreker op 05 voet afstand van een gladden, 

harden wand verwijder d is, zal, wanneer hij  eenige let-

tergrepen met de opgegeven snelheid achter  elkander 

uitspreekt, gelijktijdi g de uitgesproken tweede lettergreep 

met den echo van de eerste gehoord worden, en zoo 

vervolgens, hetgeen eene onduidelijkheid veroorzaakt en 

zoowel hinderlij k voor den spreker als voor de hoorders 

is. Word t de afstand langer en b. v. het dubbele of 42 el, 

dan veroorzaakt do echo zelf een tweeden echo of na-

galm, en men hoort altij d gelijktijdi g de uitgesproken 

vijfd e lettergreep, den echo van de derde lettergreep en 

den nagalm van de eerste lettergreep; waardoor het ge-

sprokene geheel onverstaanbaar  wordt , en een muzick-

koor zou klinken als een gehuil van wilde dieren. 

t volgt nu dat een lokaal voor  redevoeringen 

enz. niet langer dan 18 el zijn mag, tenzij  men middelen 

aanwende om de nadeelige gevolgen van den echo te voor-

komen of dien te vernietigen. 

« B i n n en deze grens is dus de vorm der  gevraagde 

lokalen eigenlijk onverschillig; men kan ze vierkant , half-

rond , regthoekig of cirkelron d maken, zonder dat er  na-

deel uit ontslaan kan, en een redenaar  kan ook die ruimt e 

gemakkelijk bespreken. 

« E en paar  voorbeelden zal ik aanvoeren om het hier 

gezegde te bevestigen. e koncert-zaal der  maatschappij 

 hier  ter  stede, gebouwd volgens het beloop 

van een ellips, is zeer  nabij  aan de grens van den echo; de 

lengte der  groote as bedraagt namelijk 19'/4 el. n die 

zaal was ook eene voor de muziek bijn a nadeelige, maar 

voor een redenaar  reeds hinderlijk e résonnancc of galm. 

Sedert daarin voor  eenige jaren eene langs een groot deel 

van den omtrek uitgebouwde galerij  is aangehragt, is de 

galm (om straks aan te voeren redenon) verminderd en 

het acoustieke der  zaal verbeterd. Was de zaal eenige 

ellen langer, zij  zoude voor het dool onbruikbaar , althans 

slecht ingerigt zijn geweest. — n hot afgeloopen jaar 

werd ik uitgenoodigd tot onderzoek van de zoogenaamde 

Broederkerk te  alwaar de predikanten in den 

regel moeijelijk kunnen worden verstaan. k bevond dat 

deze kerk eene regthoekige gedaante had, en de predik -

stoel tegen het midden van een der  lange zijden geplaatst 

was. e geheele breedte, hier  diepte der  kerk , door 

eene ri j  wij d uit elkander  staande kolommen in tweeën 

gedeeld, bedraagt 18.75 c l; de geheele lengte, hier  breedte, 

der kerk is 44.80 e l, zoodat aan beide zijdon van den 

predikstoel een afstand van 22.40 el tot den zijmuur be-

staat. t rui m voor de toehoorders is besloten in eene 

nagenoeg half-cirkelvormig e houten omheining, waarvan de 

middellij n evenwijdig loopt met den muur , waartegen do 

predikstoel geplaatst is. e afstand van het middenpunt 

van den predikstoel tot do uiteinden van dezen halven 

cirkel , bedraagt bijn a 20 el. r  dit schotwerk wordt 

alzoo de grens voor den echo nagenoeg bereikt, terwij l 

de afstand der  beide zijmuren die grens overschrijden, en 

hieraan is het bestaand gebrek geheel toe te schrijven. 

e vorm der  zalen kan nu den galm en echo zeer 

wijzigen cn versterken. Veelhoekige, vooral ronde vor-

men geven spoedig tot galm en echo aanleiding. Een 

merkwaardi g voorbeeld levert de zoogenaamde Whispering-

galerij in de Sint-Paulskerk te t is niets an-

ders dan eene rondgaande galerij  in den koepel, die 

33 el middellij n heeft. Een zacht gefluister  tegen den 

muur wordt door  iemand aan het tegenovergestelde einde 

geplaatst duidelij k gehoord; het digtslaan van eene deur 

klink t als een donderslag. Beide verschijnsels zijn niets 

anders dan natuurlijk e gevolgen van het terugkaatsen dos 

geluids tegen de ronde harde muren des koepels. 

« V o or groote zalen of lokalen dienen dus zoo veel 

mogelijk ronde vormen vermeden te worden, cn ik moet 

daarom bestrijden hetgeen door den vorigen spreker des-

aangaande is aangevoerd. Vooral voor  zulke lokalen, 

welke tot het aanhooren van een redenaar  bestemd zijn , is 

eene ronde gedaante de meest ongeschikte, tenzij  men mid-

delen aanwende om de nadeelige gevolgen te voorkomen. 

« P A T T E gaf'den raad voor  koncertzalen of schouwburg-

zalen de elliptische gedaante te kiezen, omdat deze de 

eigenschap hoeft, dat het geluid, uit het eene brandpunt 

gaande, geheel door de wanden in het andere brandpunt 

wordt teruggekaatst. Op zijne autoritei t is de zoo straks 

genoemde koncortzaal welligt in dien geest gebouwd. B A T T E 

verkeerde echter  te dien aanzien in eene dwaling, omdat 

hij  het ontstaan van den echo bij  groote afmetingen uit liet 

oog verloor; doch al was dit niet het geval, dan nog was 

zijne geheele redenering valsch, omdat een zanger  of'mu-

ziekant niet altoos juist in het eeno mathematische brand-

punt geplaatst is en de loden van het orkest rondom dat punt 

gezeten zijn , terwij l het geheele auditoriu m wel niet in het 

andere brandpunt gekoncentreerd kan worden, zoodat de 

vermeende voordooien iu de wezenlijkheid geheel verdwijnen. 

Voor  schouwburgen is deze vorm om nader  aan te geven 

redenen minder  nadeelig, en ook andere redenen maken de-

zen of soortgelijken vorm voor  dergelijke lokalen verkieslijk . 

« V o or kerken, koncert- en gehoorzalen is in den re-

gel eene regthoekige gedaante do meest geschikte. e 

engelsche architekt c. N vond voor het bespreken eene 

kerk van ongeveer 36 el vierkant hel best, wanneer de 

predikstoel zoodanig geplaatst was, dat hij  27 cl uit den 

voormuur , 9 el uit den achtermuur en 18 el uit de beide 

zijmuren verwijder d was. o St. Stephans-kerk, Wal-

brook, is volgens dat plan gebouwd; door do inwendige 

betimmering is do gelegenheid tot galm of'  echo wegge-

nomen. Volgons waarnemingen van eenige der  beste kon-

cert- en gezelschapszalen te Berlijn  zijn bij  eene regthoe-

kige gedaante de verhoudingen van hoogte, breedte en 

lengte het best in evenredigheid der  getallen 3, 4 en 6 a 8. 

« Bij  grooto lokalen komt het nu echter  volgens het 

reeds medegedeelde hoofdzakelijk op twee punten aan; 
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deze zijn : versterking van liet geluid en breking van galm 

of'  eclio. 

t geluid van den redenaar  of'  het orkest moet zoo-

voel mogelijk naar  het auditoriu m worden teruggekaatst, 

en wel zoodanig dat het oorspronkelijk en teruggekaatste 

geluid gelijktijdig , of'  althans bijn a gelijktijdi g het audi-

toriu m treffe. Achter  dit laatste drase men daarentegen 

zorg de terugkaatsing te vermijden. l iet geluid moet van 

de plaats waar  liet ontstaat met alle middelen worden 

vooruit gevoeld, doch mag niet weder  naar  den oorsprong 

worden teruggebragt. 

« Om nu het eerste te verkrijge n vermijd e men alle noo-

delooze ruimt e achter  het geluidgevend orgaan, opdat 

het teruggekaatste bijn a gelijktijdi g met het oorspronkelijk 

geluid zich verspreide, en het eene bet andere kunne 

versterken. Achter  een spreker  of'  een orkest is cene 

ronde of' eene nisvormige gedaante van den wand zeer 

voordeelig, en die wand moet hard , glad en veerkrachtig 

zijn . n heeft cr  veel aan gehecht dat voor  een or-

kest die nissing volgens cene parabolische lij n gekonstru-

eerd werd. t is eigenlijk eene dwaasheid, omdat de 

parabool alleen do geluidgolvingen uit het brandpunt 

evenwijdig aan de groote as terugkaatst, doch hoogstens 

één individ u van een orkest de plaats van het mathema-

tische brandpunt kan innemen, en al de anderen er  ver-

spreid om heen geplaatst zijn. Voor  dc praktij k is dus cenc 

cirkelvormig e gedaante even voldoende. 

« T o t versterking van het geluid bij  redenaars dienen 

voorts de bekende klankborden, waarvan de uitwerkin c 

alleen het terugkaatsen van het gesprokene naar  do toe-

hoorders is , en om aan hunne bestemming te voldoen moe-

ten zij  niet te klein en van eene veerkrachtige stof'  ver-

vaardigd zijn. e onderzijde moet geheel vlak blijven ; 

lijstwerken moet men zoo veel mogelijk vermijden cn cais-

sons zijn hier  ten eenenmale verkeerd aangebragt. 

« W at aangaat het tweede opgegeven punt, zoo zijn de 

middelen om den galm of'den echo to breken zeer  talrijk , 

zoodat men hierui t naar  omstandigheden ecnc geschikte 

keus kan doen. e middelen zijn tweeledig, als: het 

benemen van de veerkracht of'  hardheid der  wanden, 

en het breken van de gladheid of'  te grooto vlakte 

der wanden. r  het eerste wordt het terugkaatsend 

vermogen verminderd of'  geheel weggenomen; door  het 

andere wordt do terugkaatsing gebroken en daardoor  hare 

kracht verdeeld, <'indut al het teruggekaatste geluid niet 

gelijktijdi g terugkomt, maar  bij  gedeelten en op ongelijke 

tijdstippen , waardoor  de galm of echo onmerkbar  wordt . 

« l iet benemen der  veerkracht aan de wanden geschiedt 

door  het plaatsen van gordijnen of'  d raper ién; of'  het be-

kleeden der  wanden met doek of andere onveerkraclitige 

stoffen, die de eigenschap hebben bet geluid niet terug 
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te kaatsen cn als het ware te smoren. n zal dikwijl s 

hebben opgemerkt dat in gangen, welke doorgaand vlakke 

wanden en steenen vloeren hebben, de galm of'  weer-

klank voel minder  is wanneer  een zoogenaamde looper 

op den vloer  ligt , dan wanneer  deze cr  niet gevonden 

wordt . Groote zalen galmen minder  wanneer  zij  met 

mensehen bezet, dan wanneer  zij  geheel ledig zijn. e 

onveerkraclitige looper  en de wecke kleederen der  men-

sehen zijn hier  eenvoudig de oorzaken die de terugkaat-

sing van het geluid verminderen. 

t breken van het oppervlak der  wanden kan op 

velerlei wijze plaats hebben. s het benemen van de 

gladde oppervlakte kan veel dienst doen. n kan zich 

daarvan overtuigen dat een lokaal in de ruwe muren veel 

minder  zal galmen, dan wanneer  de muren bepleisterd cn 

het plafond gestukadoord zijn. e oneffen oppervlakte 

der baksteenen doet het geluid minder  goed en gelijk -

matig terugkaatsen, en daardoor  vermindert de galm. 

e oppervlakte der  muren kan voorts gebroken worden 

door  voorspringende pilasters of'  inspringende nissen, welke 

goede diensten bewijzen. T e vlakke of'  gladde plafonds 

moeten steeds vermeden worden. Vooruitspringende ban-

den en caissons kunnen hunne oppervlakte breken, en 

daardoor  den galm doen verminderen. e zaal waarin wij 

ons thans bevinden, heeft eene lengte van ongeveer  28 el. 

c grens van den echo is dus overschreden , cn ook onder-

vindt men daarin oen vri j  sterken galm, die het goed ver-

staan van een spreker  nu cn dan hinderlij k is. e hoofd-

oorzaak ligt in het geheel effen plafond, en ware de op-

pervlakt e daarvan door  soffietbanden cn caissons meer 

gebroken, zoo zou die galm zeker  veel verminderen. 

Een ander  middel is het aanbrengen van kolommen. c 

meeste basiliken overschrijden de grens van den echo en ech-

ter  zijn zij  in den regel goed voor  het geluid, omdat zij 

twee of meer  rijen kolommen hebben, die de zijdeelen van 

het middenruim scheiden cn veel tot breking van de ge-

luidstralen bijdragen. e is het geval met de ker-

ken in den spitsbogenstijl. r  werken de kolommen, 

in vele dunne opgaande stijlen verdeeld, nog gunstiger. 

n breken de wandpijler s en nissen of kapellen 

langs de muren de geluidstralen geheel, terwij l dc graten 

en ribben in dc gewelven de résonnance tegenwerken. 

O m al deze redenen zal men zelfs in dc grootste kerken 

van dien stij l zelden echo of'  te veel galm gewaar  wor-

den, ofschoon do grenzen ver  overschreden zijn. — t 

aanbrengen van rondgaande galerijen of loges is een derde 

middel om echo tc voorkomen. c meeste schouwburg-

zalen overschrijden in hare lengte de grens van den echo, 

cn toch hoort men in zeer  vele groote schouwburgen zeer 

goed, ofschoon de vorm der  zalen tot het ontstaan van 

galm cn echo veel aanleiding geeft; doch de reden van 
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dit verschijnsel ligt geheel in het bestaan der  loges, bal-

kons of galerijen langs den binnen-omtrek, die het geluid 

zoodanig breken en verspreiden, dat cr  geen te sterke 

galm of echo kan ontstaan. — n vele kerken doen ook 

de aanwezige galerijen hetzelfde. Eindelij k vindt men nog 

een middel in het aanbrengen van amphitheatersgewijs op-

gaande banken. Voor vele lokalen, waar  het hooren van 

een redenaar  met het zien van door  hem te verrigten proe-

ven of andere werkzaamheden gepaard moet gaan, is de 

halfronde vorm het meest geschikt om de toehoorders voor 

het gadeslaan van den redenaar  goed te plaatsen. t 

een zoodanig lokaal zeer  groot zijn , dan is, zoo als ik reeds 

aanmerkte, de halfronde gedaante voor  het geluid even-

wel niet gunstig; doch door  het van lieverlede doen ri j -

zen der  banken en het goed breken van den halfronden 

achterwand zal men het lokaal voor  de beide vereischten 

goed kunnen inrigten . Een merkwaardig voorbeeld van 

cene soortgelijke inrigtin g levert bet oude theater  te Panna 

op. c zaal is ongeveer  34 el lang cn van eene regt-

hoekige gedaante; bij  deze afmeting zoude een vri j  sterke 

echo hebben moeten ontstaan, doch langs een groot deel 

der lange zijden cn tegenover  het tooneel zijn 14 rije n 

banken aangebragt die zich trapsgewijs boven elkander 

verheffen, terwij l nog aan het einde eene soort van ga-

leri j  in de gedaante van eene arcade bestaat. r  deze 

inrigtin g was die zaal, want zij  wordt sedert vele jaren 

niet meer  gebruikt , vermaard om hare goede eigenschap-

pen. e werking der  trapsgewijs oploopende banken laat 

zich gemakkelijk verklaren. n plaats dat het geluid dooi-

den achterwand met volle kracht wordt teruggeworpen en 

aldus echo veroorzaakt, wordt slechts door  eiken trap of 

bank een klein gedeelte en wel ongelijktijdi g terug ge-

kaatst, omdat de afstanden van de verschillende banken 

tot het geluidgevend ligchaam niet gelijk zijn , maar  van 

lieverlede vergrooten, en dus de gedeeltelijke terugkaat-

singen ook successievelijk achter  elkander  terugkomen en 

daardoor  zeer  verzwakt, geheel onmerkbaar  worden cn 

als het ware verdwijnen. Ook in do oude amphitheaters, 

waarvan zoo als bekend is de zitplaatsen trapsgewijze op-

klimmen, kan men, niettegenstaande de verbazende afme-

tingen dier  gebouwen, het gesprokene in het arena vri j 

duidelij k overal verstaan. 

« Ten slotte moet ik nog opmerken dat men ten aanzien 

van den galm of de résonnance eenig verschil moet maken, 

naar  gelang van de bestemming der  lokalen. e zooda-

nigen die alleen voor  het n van redenaars be-

stemd zijn , als kerken, gehoorzalen, geregtszalen enz., 

moeten zoo veel mogelijk vri j  van galm zijn , terwij l in die 

lokalen welke uitsluitend voor  muziekalu uitvoeringen die-

nen, eemgo galm of résonnance moet bestaan. Voor  het 

goed verstaan van een redenaar  is de minste galm hin-
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dcrlij k en onaangenaam; zijne stem moet duidelij k en on-

vermengd gehoord worden. Bij  zang en instrumentale 

muziek daarentegen behoort eenige galm te bestaan, om-

dat zonder  deze de muziek te droog zoude klinken en 

men daarbij  zoogenaamde résonnance verlangt. m 

klink t muziek in een klein vertrek ook minder  aangenaam 

dan in een gang of een grooter  vertrek ; daarom maakt 

men zoogenaamde résonnance-boAema aan pianoos en om 

dezelfde reden geeft men den orkesten holle bodems.» 

e heer  o. E dring t nader  aan op het doeltreffende 

van elliptische konccrtzalen. e heer  repli -

ceert o. a. dat met betrekking tot de terugkaatsing der 

geluidstralen uit één enkel punt hun oorsprong nemende, 

eene parabolische lij n verkieslijk zou zijn , daar  het eene 

eigenschap der  parabool is dat voerstralen uit het brandpunt 

naar  den omtrek getrokken, allen evenwijdig aan de as 

worden teruggekaatst. e zwarigheid omtrent het ontstaan 

van het geluid in het juiste brandpunt blijf t echter  be-

staan, en voor  eenig punt buiten het brandpunt kaatsen 

de geluidstralen onregelmatig terug. Spreker  acht alzoo 

ook de parabolische gedaante evenmin een waarborg voor 

den goeden klank in konccrtzalen als de elliptische. 

e heer E bevestigt het aangevoerde door  den heer 

 omtrent de meest geschikte verhoudingen van 

regthoekige konccrtzalen, door  de goede resultaten welke 

te  zijn verkregen met de groote muziekzaal ter 

dienste van het feest der  tot bevordering der 

toonkunst. e zaal was ongeveer  GO voet hoog, 90 voet 

breed en 200 voet lang. Over  do breedte waren geplaatst 

2 rije n ijzeren kolommen, tot dragt van het hooger  op-

gaand middendeel. c wanden waren van hout, waardoor 

men aanvankelijk bevreesd was voor  den goeden uitslag, 

doch door  bekleeding dier  wanden met doek is de résonnance 

zoodanig gewijzigd, dat de pianist T O. a. aan den 

heer E de vraag deed, of deze ook vaste voorschriften 

voor  den bouw van zoodanige lokalen bezat, daar  het ge-

lui d volgens hem onverbeterlijk was. Ten slotte zegt de 

heer E dat behalve de schrijvers door  den heer -

 genoemd, ook nog  over  het geluid heeft 

geschreven, en de noodzakelijkheid betoogd van het bre-

ken der  geluidstralen. 

e heer . J.  brengt als voorbeeld bij  van 

den invloed van stoffen behangsels in konccrtzalen, dat 

te Zaandam bij  gelegenheid van een feest, de koncert-

zaal, die overigens zeer  goed voldoet, met vlaggen en 

draperién was behangen, ten gevolge waarvan tot ver-

wondering van vele aanwezigen de muziek zeer  dof en 

alles behalve opwekkend klonk . e oorzaak ligt alleen 

in het opslurpen der  geluidstralen door  wecke ligchamen, 

terwij l harde ligchamen ze terugkaatsen. 
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e lieer J. F.  van  deelt nog 

mede dat bij  den bouw van de groote muziekzaal aldaar, 

het orkest is moeten verhoogd worden boven do zit-

plaatsen, die horizontaal waren aangelegd, dewijl de mu-

ziek anders een verwarden indru k maakte. 

e heer E meent dat liet geluid over de hoofden 

der toehoorders moet heengaan om goed vernomen te wor-

den. s plaatsen zich daarom op eene verheven-

heid. Ook is het eene daadzaak, dat de stroomingen dei-

lucht van invloed zijn op de voortplantin g van het geluid. 

Zoo vindt men in een van s geschriften ver-

meld, dat hij  des nachts veel last had van het gedruisch 

van een waterval, wiens geluid over dag in veel geringer 

mate werd gehoord; en hij  brengt dit in verband met de 

nederdalende koude luchtstrooinen bij  nacht, en den door 

de zonnewarmte opgewekten opstijgenden warmen lucht-

stroom over  dag. Ook schijnt het geluid gemakkelijker te 

klimmen dan te dalen. 

e heer  haalt als voorbeeld aan, omtrent 

de meerdere geluidsterkte bij  nacht, dat men des nachts 

te 's Gravenhage duidelij k het bruisen en klotsen van de 

 kan waarnemen, hetgeen men over  dag te ver-

geefs zoude beproeven. 

e heer N meent de rigtin g der  voortplan-

tin g van de geluidstralen van een enkel persoon te mogen 

vergelijken met de gedaante van een trechter, waarvan de 

wijd e opening naar de toehoorders is gekeerd. Naar ge-

lang een grooter  deel der  uitgezonden geluidstralen door 

de ooren der  toehoorders wordt opgevangen, zal de spre-

ker duidelijker  worden verstaan. V an daar ook de in-

rigtin g der  klankborden boven de spreekgestoelten, waar-

door de anders verloren gaande opwaartsche geluidstralen 

naar de toehoorders worden teruggekaatst. 

e heer  oppert de vraag, of de dikt e van het 

plafond ook van invloed kan zijn op het ontstaan van echo. 

o heer  noemt hardheid een der  hoof'd-

vereischten voor  weerkaatsing van het geluid. Eene hoe-

kige gedaante is beter dan eene vloeijonde kromme lij n 

om den echo te voorkomen. Algemeen bekend is do echo 

te , welke wordt opgewekt door het terugkaat-

sen van de geluidstralen in de brandpunten van een el-

liptischen muur . l iet is daarbij  niet noodig dat de ellips 

geheel gesloten zij . 

o vraag door den voorzitter  voldoende toegelicht 

wordende geoordeeld, wordt cene pauzering ingesteld, 

waarna de werkzaamheden worden hervat met dc behan-

deling van de 7''"  vraag: «Welke algemeene regelen moet 

men bij de inrigting van icoonhuizen en gedichten in het 

oog houden met betrekking tot de gezondheidsleer?» 

r  wordt namens eene kommissie uit de am-
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sterdamsche afdeeling een verslag voorgelezen door den 

heer j . B . , van don navolgenden inhoud: 

« O p de laatste vergadering der  amsterdamsche afdee-

lin g van de maatschappij  Tol bevordering der bouwkunst, 

is onder  vele andere kommiss iën ook eene benoemd tot 

de beantwoording der  vraag: welke algemeene regelen 

kunnen aangewezen worden, bij  het inrigten van woon-

huizen en gestichten, met betrekking tot de gezondheidsleer. 

« T o t leden dier  kommissie zijn gekozen de heeren 

,  cn , die onderling hebben goed-

gevonden den laatsten tot rapporteur  hunner  gezamenlijke 

opmerkingen te benoemen. 

e kommissie, den korten tij d in aanmerking nemende, 

die gewijd kan worden aan de behandeling van vele be-

langrijk e vragen, door het hoofdbestuur aan verschillende 

afdeelingen ter  beantwoording gesteld, heeft gemeend dat 

beknoptheid een noodzakelijk vereischte harer  werkzaam-

heden dient te zijn ; daarom zal zij  niet verder  gaan dan 

eene letterlijk e beantwoording der  vraag, en zich slechts 

bepalen tot het  copnoemen van eenigo regelen, en het kor -

tolij k uiteenzetten der  redenen waarom, terwij l zij  de wijze 

waarop als geheel buiten haar  bestek zal beschouwen. 

«Zi j  heeft echter  gemeend niet alleen die regelen te 

moeten doen opmerken, die altij d en op elke plaats moeten 

worden in acht genomen, maar ze te doen voorafgaan door 

eenige, die bij  het bouwen hier  ter  stede niet veronacht-

zaamd mogen worden. 

m zal zij  beginnen met eenige middelen aan 

de hand te geven, die volgens haar  oordeel, cene verbe-

terin g van den grond waarop wij  wonen noodzakelijk ton 

gevolge moeten hebben, als: 

«1°. t ontgraven van bijn a ieder  bouwterrein, ter 

diepte van 1 el of meer, en het aanvullen daarvan met 

zand; omdat door  deze dikk e zandlaag, de schadelijke moe-

rasdampen moeijelijker  zullen opstijgen, en daardoor de 

lucht onder  onze gebouwen drooger en gezonder zal zijn. 

n vergelijke slechts de wegen vóór onze woningen, 

die door het gedurig ophoogen met zand bij  het bestra-

ten zooveel beter  zijn geworden, met den grond onder 

onze gebouwen. 

« 2U . Onze moerasgrond die, sinds wij  sluizen hebben 

waardoor  wij  kunnen spuijen, zonder  twijfe l verbeterd moet 

zijn , moet niet weder  bedorven worden, door het maken 

van sekreet- en zinkputten, die niet waterdigt zijn en geene 

waterdigte afvoerkanalen hebben en daarom niet het fun-

damentwater op- on afloopen. 

« W a n t met liet spuijen door  onzo kanalen of stads-

grachten rijs t of'  daalt het grondwater; bij  iedere daling 

daarvan zullen die onreine deelen van den moerasgrond, die 

voor  afvoer  vatbaar  zijn tegelijk met het water  wegge-

voerd worden; terwij l bij  iedere rijzin g door het intap-
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pen, de grond van versch water  wordt voorzien en dus 

als het ware gedurig gewasschen wordt . Nu is het dui-

delij k dal men dezen, door  afspoeling verbeterdon, grond, 

niet moet bederven door  daarin allerlei onreine stoffen 

te doen opnemen. 

«3°. e kanalen of riolen, die bestemd zijn tot den 

afvoer der  stoffen uit waterdigte putten, moeten zoodanig 

worden aangelegd, dat de onderkant van de dekking iets 

boven den boogsten waterstand is; want is dit het geval 

niet, zoo zal het best gemetselde riool , bij  een boogen 

waterstand, door het oppersen van de dekking of het 

wul f lek worden en dus gelegenheid geven dat de inhoud 

daarvan zich aan den grond mededeelt. Bovendien ach-

ten wij  het nog verkieslijker , deze stoffen niet in dc stads 

grachten te lozen. 

« N a dit over de verbetering van den grond gezegd te 

hebben, zullen wij  tot de gebouwen overgaan en opmer-

ken, dat men bij  het plaatsen van een gebouw acht moet 

geven, om die zijden waarin de licht - en luchtopeningen 

komen, in het zuiden, westen en oosten te plaatsen, en 

het gebouw aan de noordzijde te beschutten, omdat de zuid-

kant, als zijnde de zonzijde, de warmste, droogste en dus 

gezondste streek van het kompas is, terwij l de noordzijde 

ons daarentegen blootstelt aan scherpe, voor do gezond-

heid nadeelige, winden. 

t zij  in het algemeen gezegd over de plaatsing van 

een gebouw; thans zullen wij  de verschillende onderdeelen 

daarvan behandelen, en komt het ons niet ongeschikt voor, 

daarbij  even, als bij  het bouwen, van onderen te begin-

nen en wel: 

«1" . t de zoogenaamde kelderwoningen. t scha-

delijk e van deze is te zeer  bekend, dan dat wij  hierbi j  be-

hoeven stil te staan. Wi j  zullen dus slechts herhalen wat 

reeds zoo velen gezegd hebben, nl. dat de rijke n geene 

grootere weldaad aan de armen zouden kunnen bewijzen, 

dan door het digtspijkeren der  woonkelders. 

« 2". , voor het een of ander  bedrij f of beroep, 

eene berg- of werkplaats onder den beganen grond be-

paald onmisbaar is, zou men deze niet dieper  mogen leg-

gen dan dat de onderkant der  bevloering nog boven den 

boogsten waterstand is, en daardoor  gelegenheid bestaat 

tot eene doorstraling van lucht onder  dezen vloer, en dus 

de uitdamping van den grond onder het gebouw kan wor-

den weggevoerd. 

« 3°. Voor  een gebouw, waaronder geene berg- of werk-

plaats is als de bovenbedoelde, moet ook altij d doorstra-

lin g van lucht onder do eerste balklaag bestaan, en dan 

is het zeer aan te raden de eerste bevloering dubbel te 

nemen; want hierdoor  wordt de togt vermeden, die door 

de naden van een enkelen vloer  ligt zou kunnen opstijgen. 

. . 

« 4°. Onmiddellij k onder de dekking of het dak van 

een gebouw moeten geene woonvertrekken gelegen zijn , 

daar die des zomers te warm en des winters te koud zijn. 

«5°. Tot de vereischten van een goed ingerigt gebouw 

behoort voorzeker  eene goede verhouding en verdeeling 

van het oppervlak der  lichtramen tot dat der  vertrekken. 

r  voor de behandeling van dit punt .eene afzon-

derlijk e kommissie is benoemd, zullen wij  het hier  slechts 

aanstippen. 

«(i" . Naarmate de strekking van een gebouw, en dus 

van het aantal bewoners, moet er, in de verschillende 

vertrekken, eene goede evenredigheid bestaan tusschen 

het oppervlak en den inhoud. 

«a. Want een lokaal bijv . van eene zeer  geringe hoogte, 

bij  eene groote lengte en breedte, zal, niettegenstaande 

den genoegzamen kubieken inhoud, ongeschikt zijn voor 

eene gezonde woning; omdat van de uitgeademde lucht 

een deel, en wel de waterstofgehalte, ligter  dan de damp-

kringslucht zijnde, boven in het vertrek drijf t en men dus 

in een laag vertrek te spoedig in eene direkt e aanraking 

komt niet deze voor de ademhaling ongeschikte lucht. 

«b. e geldt voor  eene slechte verhouding tus-

schen de lengte- en breedte-afmetingen, want een lokaal 

van eene aanzienlijke lengte bij  cene zeer  geringe breedte 

zal daarom ongezond zijn , dat het hoogst moeijelijk gelij-

kelij k te verwarmen is en men dus iu één en hetzelfde 

vertrek in zeer  verschillende klimaten zou leven. 

«c. Zoo ook is een te hoog lokaal ongeschikt, want 

door de van onderen ontwikkelde warmte rijzen de be-

nedenste luchtlagen, en worden zij  door de koudere van 

boven vervangen, waardoor  een onaangenaam en schadelijk 

gevoel van koude of togt wordt waargenomen, door de 

groote snelheid waarmede deze verwisseling geschiedt. 

«7°. r  het in de meeste woonhuizen en voorna-

melij k in gestichten, ondoenlijk is, aan de verschillende 

vertrekken die afmetingen te geven, die eene voor de 

gezondheid voldoende massa lucht zou behoeven, is men 

verpligt eene kunstmatige luchtverversching daar te stel-

len, die zoodanig moet zijn , dat in geen geval meer of 

minder  dan de te kor t komende versche lucht wordt aan-

gevoerd. 

« W a n t is die toevoer te groot, dan ontstaat togt en 

moet men des winters meer  lucht verwarmen dan noodig 

is; is die toevoer te klein, dan is de luchtverversching 

onvoldoende,— en beide gevallen zijn voor do gezond-

heid schadelijk. 

«8°. Waar het eenigzins kan, moet de in een ver-

trek aanwezige schoorsteen tot afvoer  der  bedorven lucht 

worden ingerigt; wordt dit niet gedaan, en maakt men 

daartoe eene andere gelegenheid, dan is het niet onwaar-

schijnlij k dat de schoorsteen zal roeken. 

22 
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«9°. n ieder  gebouw moet gezorgd worden voor 

eene gelegenheid lot eene gelijkmatige verwarming, die 

daarenboven de lucht in de vertrekken niet ongeschikt 

maakt voor  eene gezonde ademhaling, door  te veel water-

en zuurstof aan de lucht te ontnemen. Ook moeten de 

verbrandingsprodukten of de rook voldoende kunnen wor-

den weggevoerd. 

«10" . Voor  de eindgevels van gebouwen, of in het al-

gemeen voor  die muurwerken, die aan do onmiddellijk e 

inwerkin g der  buitenlucht zijn blootgesteld, is het noodza-

kelij k dat zij  aan de binnenzijde door  gewone behangstof-

fen, of nog beter  door  eene houten beschieting, van de 

kamers zijn afgescheiden; daar  de beschieting of het be-

hang, cn de lucht, tusschen deze en de muren, als slechte 

warmteleiders, des winters strekken ter  voorkoming van 

het voor  de gezondheid schadelijke eener  spoedige cn zeer 

strenge vermindering van warmte aan die zijden der 

vertrekken. 

(i ()m dezelfde reden zijn dubbele ramen zeer  aan te 

bevelen. 

((11°. leder  woongebouw moet voorzien zijn van ge-

noegzaam drink - en reinigingswater, omdat zindelijkheid 

een noodzakelijk vereischte voor  dc gezondheid is.

« 1 2J . Bij  de inrigtin g van een gebouw moet ook ge-

zorgd worden voor  een goeden afvoer  van keukenvuil 

en andere stoffen; want bestaat deze niet, zoo zal het 

niet mogelijk zijn een gebouw voor  onreine lucht, die 

schadelijk voor  de gezondheid is, te vrijwaren . 

« 13°. e ziekenzalen en doodenvertrekken in - ' 

ten moeten nimmer in het gebouw zelf'  gelegen zijn. 

« W a n t hoe men deze lokalen ook ieder  op zich zelf' 

moge afsluiten, zal men nimmer geheel kunnen voorko-

men, dat de lucht uit deze zich met die der  overige ver-

trekken vermengt, iets dat zeer  nadeelig voor  de bewo- : 

ners daarvan is. 

« E n hiermede, mijne heeren! meent de kommissie hare 

taak te hebben volbragt en hoopt zij  dat de behandeling 

van dit onderwerp uwe verwachting niet geheel zal hebben 

te leur  g e s t e l d» 

e vraag tot geene diskussicn aanleiding gevende, 

wordt na het eindigen van de voordragt overgegaan tot 

het behandelen van het tweede onderwerp: n vraagt 

een geschikt middel om dadelijk de deugdzaamheid van 

dordtche cement te kunnen beoordeelen, zonder  zijne toe-

vlugt te nemen tot de bekende wijzen van proefneming, 

die tc veel tij d vorderen, wanneer  het schip voor  den 

wal is liggende en de lading onmiddellij k moet gekeurd ! 

wo rden .» 

r  bekomt in de eerste plaats het woord de beer 

o. O E , namens eene kommissie uit de am-
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sterdamsche afdeeling benoemd, bestaande uit de heeren 

, N en den spreker, die het navolgend rap-

port voorleest: 

« T en eerste zullen wij  ons bepalen om de geboorte of 

dc gronden zooveel mogelijk te ontwikkelen, waardoor  een 

ieder  door  nadenken het voorwerp meer  bepaald kan lee-

ren kennen. 

e duitsche zoogenaamde tuf- of'  cementsteen, waarvan 

in vroeger  tijden niet alleen de stapelplaats, maar  ook de 

fabrieken in en nabij  Dordrecht waren , waardoor  hij  dan 

ook den naam van dordsche cement heeft verkregen, is 

eigenlijk afkomstig uit hel Bröhl- en , gelegen 

onder  Anclernach aan den  Sommigen houden deze 

bergen voor  opgeworpen of'  uit de aarde opgedolven lava, 

die zich daar  heeft gevestigd, en waarvan men later  de 

hoedanigheid bevonden heeft te zijn een der  onverzade-

lijkst e steenstoffen wat liet inslurpen en innemen van wu-

terdeelen betruit , waardoor  men op de gedachte is geko-

men deze stcenstof met andere of'  kleiachtige speciën te 

vermengen, om het leem te formeren, en zoo doende de 

gebakken tegels of'  steenen met toevoeging van dit leem 

in een korten tij d tot een geheel blok te doen verstee-

nen. e bergen onderscheiden zich grootendcels in 

dri e hoofdsoorten, welke men noemt boven-, tusschen-

en ondersteen, die geformeerd worden naar  mate de op-

pervlakt e door  omliggende gronden gedekt is. e boven-

steen gemalen, is van een droogen, donker  grijsachti -

gen, zachten aard. e tusschensteen gemalen, is wit en 

scherp in het gevoel. u ondersteen heeft een blaauwcn 

tint , cn is gemalen eenigermate vetter  en scherper  dan 

de tusschensteen en alzoo deugdzamer dan de twee eerst-

genoemde soorten. 

t is hierui t af't e leiden, dat de grijsachtige boven-

steen van den berg komende krachteloozer  moet wezen 

dan de op hem volgende steensoort, doordien hij  de aan-

houdende verwisseling van het weder  heeft te weerstaan. 

e tweede soort of witt e steen zou in vele deelen 

aan den onder- of'  blaauwcn steen voldoen, ware zij  niet 

minder  in substantie geworden door  het voedsel te ver-

strekken aan den bovensteen. 

n kan dus veilig aannemen dat alleen do gemalen 

cement van den ondersteen, met kalksoorten door  deskundi-

gen g e m ê l e e r d, een zuiver  vvalerdigt werk kan opleveren. 

e trassteen wordt in Duitschland verkocht per  waag, 

die men meet in een een vasten vierkanten bak, die on-

geveer  eenen inhoud van 2000 ned.  uitlevert . 

e blaauwe ondersteen is van eene vaste en digte 

pool en alzoo niet alleen de beste, maar  ook de voor-

deeligste steun, daar  men aanneemt dat hij  ongeveer  18 

mud, de tusschensteen 17 mud en de bovensteen rui m l( ï 

mud per  waag uitlevert . 
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e kwalitei t van den steen verschilt eenigzins in 

prijs , doch de blaauwe of'  ondersteen is op zich zeiven alleen 

moeijelij k te verkrijgen , omdat du burgen voor  de vuist 

worden uitgebroken en de steen niet anders door  de berg-

bezitters aan de fabriekanten kan verkocht worden. W i l 

men nu do steensoorten uit elkander  houden, dan moeten 

zij  bij  de inscheping gesorteerd worden. 

e trassteen, die nadat hij  uit den berg is uitge-

broken, iederen dag hoe gering ook krachteloozer  wordt , 

behoort door  den fabriekant , naar  mate deze veel verbruikt , 

in overdekte loodsen opgeslagen te worden, om min of 

meer  voor  het verouderen of'  krachteloos worden bewaard 

te blijven. 

r  zou men de voorkeur  kunnen geven aan 

die fabriek , welke den moesten steen of'  tras omzet, 

omdat men dan verzekerd is geen verouderden steen te 

ontvangen. 

e gering deze steen ook in prij s is gesteld, wordt 

bij  door  sommige fabriekanten cn depóthouders vcr-

valscht door  het inmengen van vreemde bestanddeelen, 

die doorgaans bestaan uit gebakken blaauwcn steen, pan-

nen, leijen en turfasch, welke inmenging zeer  onduidelijk 

direk t te ontdekken is. 

r  de inmenging van deze vervalsching wordt aan 

den fabriekant niet veel voorduel verschaft, dan alleen dat 

zij  voor  het oog dun bovensteen in scherpte en kleur  doet 

evenaren aan den ondersteen. 

c tweede of' witt e soort gemalen tras zoekt men 

minder  te vervalschun, doordien zij  reeds van zelve behoor-

lij k deugd en scherpte bezit; doch om hem het oog tu 

geven van dun bovensteen, vermengt men hem met do 

bovengenoemde steensoorten of leijen. 

e derde vervalsching door  turfasch, die men als 

een opzettelijk bedrog kan aannemen, geschiedt minder 

door  den afzender, maar  meestal door  den tweeden ver-

kooper, die somwijlen door  zijne geringe kennis er  van 

dit nog eens behoorlijk weet te doen. 

« T en vierde kan men aannemen, dat de cement in 

kwalitei t verliezen kan wanneer  /.ij  wordt opgeslagen in 

vochtige kelders, onder  of'  tegen deelen, als ook door  het 

verouderen en blootslellen aan dc lucht. 

e proefnemingen om de tras te onderzoeken zijn 

zeer  weinig in gutal. en bestaan hoofdzakelijk om op som-

mige plaatsen uit de lading eene handvol tras te grijpen , 

zc goed in elkander  te knijpen en daarna de hand tu 

openen en dit wel zoo veel mogelijk in de zon te doen. 

n zal dan dadelijk de onvervalschte cement in stukken 

zien vallen, welker  deelen levendig woelende, nogmaals 

uit elkander  vallen. Wanneer  dit resultaat verkregen wordt , 

kan men zo als onvervalscht beschouwen. s de tras nu 

te veel vcrvalscht of verouderd, dan valt de geknepen bal 
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J niet in stukken, maar lost hij  zich in ééns tot poeder  op. 

Bi j  tras door  asch vermengd blijf t de bal geheel, cn zoo 

hij  al aan stukken valt , ziet men de deelen toch niet 

weder  uit elkander  werken. 

t andere middel doet niet zoo dadelijk de verval-

sching ontdekken. 

« l i e t bestaat in het volgende: n een bakje ter 

groottu van 1 steen en ter  hoogte van 1 palm, plaatst 

men een rooden, doorwaterden, winddroogen steun, en 

bedekt dezen met de cement, laat hem vervolgens een 

nacht overstaan, en ziet of do vochtdeelen in de tras 

opgetrokken zijn of niet. Wanneer  dit niet het geval is, 

is de cement vc rva l sch t .» 

Na dc voorlezing van dit verslag bcrigt de sekretaris 

A . N . Y , dat een beoefenaar  der  scheikunde hier  ter 

stede , de heer  J . T . P. , die echter  geen lid is 

der maatschappij  en alzoo in deze vergadering niet tegen-

woordig kan zijn , zich heeft bezig gehouden met een schei-

kundi g onderzoek der  voorgestelde vraag, en de welwil-

lendheid heeft gehad, een uitvoerig rappor t dus betreffende 

 ter  zijner  beschikking te stellen, om daarmede naar  wel-

gevallen te handelen. j  verzoekt alzoo verlof tot het 

voordragen van het opstel van den huur  J . T . P. -

N , welk verlof'  door  den voorzitter  wordt verleend, 

l iet rappor t is van dezen inhoud: 

n vraagt een geschikt middel om dadelijk dc deugd-

zaamheid van dordsche cement te kunnen beoordeelen, 

zonder  zijne toevlugt te nemen tot de bekende wijzen 

van proefneming, die to veel tij d vorderen, wanneer  het 

schip voor  den wal is liggende en de lading onmiddellij k 

moet gekeurd worden, en wie zal niet willen toestemmen 

dat het ontvangen van een voldoend antwoord op deze 

vraag in zeer  veel gevallen voor  dun bouwmeester  van 

bijzonder  belang zou zijn. 

t men zich, om hiertoe te geraken, op een schei-

kundi g terrein zou moeten begeven, zal guwis door  som-
1 migen weersproken, maar  ook door  anderen beaamd worden; 

doch hij , die slechts eenigzins met dun aard vooral van 

het praktische dezer  wetenschap bekend is, wout tevens, 

dat eenig onderzoek langs den scheikundigen weg door-
: gaans ook al eenigen tij d vordert en welligt meer  tijd , 

j  dan men in dit geval, om aan het verlangde te voldoen 

ter  zijner  beschikking krijge n kan. 

« E e n i g en tij d geleden werd ik door  don heer -

, lid dezer  maatschappij, op het voorgestelde ondcr-

werp opmerkzaam gemaakt. j  was doordrongen van het 

gewigt der  zaak, cn wenschte, zoowel voor  anderun als 

) voor  z ich, dat iemand zich onledig wilde houden met 

' eenige onderzoekingen naar  liet verlangde middel en 
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spoorde mij  daartoe aan; alhoewel (en waarom zou ik 

het niet bekennen) ik rondui t verklaarde dat ik mij  voor 

deze zaak, welke zoo geheel vreemd voor  mij  was, te 

ongeschikt, en niet genoeg op de hoogte gevoelde om 

ecnigzins naar  behooren te zullen slagen. 

« N a over- en wederpraten beloofde ik echter  over  dit 

onderwerp eens verder  na te denken, en mij n best te zul-

len doen, om, al ware het slechts gedeeltelijk door  mid-

del van eenige proefnemingen, eenig licht in de zaak te 

verkrijgen , en het resultaat mijner  bevindingen ter  gele-

gener  tij d mede te deelen. 

«Be lo f te maakt schuld, en schuld moest voldaan 

worden. k begon dan met de vraag zelve nog eens 

naauwkeurig te lezen en te herlezen, en dacht daarna: 

wat wel de eigenlijke bedoeling van den steller  geweest 

zou zijn ; of: 

« 1 °. een geschikt middel te vinden om de meerdere 

of mindere deugdzaamheid van de eene of andere parti j 

overigens goede en onvervalsclite cement te kunnen be-

oordeelen; dan wel: 

« 2 ". om op eene eenvoudige en gemakkelijke ma-

nier  te ontdekken of eene lading dordsche cement, welke 

men in het schip voor  den wal ontvangen heeft, met an-

dere vreemde stoffen opzettelijk vermengd, en die alzoo 

in deugdzaamheid als bouwmateriaal is verminderd ge-

worden. 

t kwam mij  voor  dat dit laatste wel de voor-

naamste bedoeling zal geweest zijn ; en hiervan uitgaande 

heb ik mij  vervolgens nu en dan bezig gehouden met 

eenige onderzoekingen daaromtrent; terwij l ik thans de 

vrijhei d neem, de uitkomsten van deze onderzoekingen 

hierbi j  schriftelij k mede te deelen. 

n de eerste plaats dan, wil ik overgaan tot het op-

geven van de wijze waarop men naar  mijne meening (die 

ik echter  geenszins als volkomen aan het doel beantwoor-

dende wil beschouwd hebben) moet te werk gaan. 

k heb mij  tevens voorgesteld dat hij , die zich daar-

mede bezig wil honden, geene theoretische scheikundige 

kennis bezit, veel minder  met het praktische dezer  weten-

schap bekend is, en uit dien hoofde getracht het onder-

zoek ter  uitvoering zoo eenvoudig en gemakkelijk als 

slechts mogelijk was op te geven. 

e zal men zich de volgende voorwerpen moe-

ten aanschaffen: 

« 1 °. een porseleinen uitdanipschaaltje, van 4 a 6 onsen 

(oud gewigt) inhoud; 

« 2 °. twee a dri e zoogenaamde bekerglazen, of bij 

gebreke van deze even zoo veel schuins toeloopende bier-

glazen, liefst met dunne bodems; 

«3°. een klein ijzeren drievoetje, met een alcohol-

lampje, of in de plaats daarvan een klein komfoortje, waarop 

het schaaltje juist passen moet, om het gevaar  van om-

vallen te vermijden; 

« 4 °. een glazen staafje, of reepje of smal strookje 

vensterglas; 

« 5°. een fleschje gewoon zoutzuur  (chloorwaterstofzuur), 

en eindelijk dient men zich bij  de proefneming te voor-

zien van eene flesch zuiver  regenwater. 

« W i l men de zaak nog ecnigzins verder  voortzetten 

en nog naauwkeuriger  nagaan, dan zijn nog een paar 

cilinderglazen, een glazen trechtertj e en wat filtreerpa-

pier  noodig. 

n neme nu van de cement welke men onderzoe-

ken wil eene kleine hoeveelheid, 2 a 3 wigtjes b. v., 

niet meer, doe deze in het schaaltje en overgiete ze 

met eene hoeveelheid van pi . min. 4 a 5 eetlepels, of 

met zooveel zoutzuur  dat het schaaltje ten halve ge-

vuld is. n verwarme nu een en ander  langzaam tot 

dat het vocht kookt, eu wel hetzij  in de buitenlucht 

of onder  een goed trekkenden schoorsteen, vermits de 

opstijgende zoutzure dampen nadeelig op de longen 

werken, en men zich alzoo wachten moet ze in te 

ademen. 

« N a eenigen tijd , tien minuten ongeveer, kokens (eene 

langer  voortgezette koking zal wel is waar  naauwkeuri-

ger  uitkomsten kunnen geven, doch is geen bepaald ver-

eischte) zal men gewaar  worden dat het vocht sterk geel 

gekleurd, en de cement grootendeels is opgelost ge-

worden. 

n giete nu terstond alles uit het schaaltje in een 

bekerglas, hetwelk ten halve met regenwater  gevuld is, 

spoele het schaaltje nog een paar  malen met water  uit , 

om alle aanhangende deeltjes los te maken, vuil e het glas 

bijn a geheel met water  aan, en roere een en ander  met 

een glazen staafje om, waarna men het glas slechts eenige 

oogenhlikken (niet langer) laat staan. 

t men zich nu bediend van een zoogenaamd 

bekerglas (dat, uithoofde van de dunheid en volkomene 

doorschijnendheid van den bodem, boven een gewoon 

bierglas verre te verkiezen is), dan zal men bemerken 

dat men in het glas heeft verkregen oen zuur  troebel vocht, 

van eene grijsachtig witt e kleur ; terwij l men bij  eene na-

dere beschouwing van, of liever  tegen den bodem van 

het glas zal kunnen waarnemen de grove en nog niet 

geheel door  het zuur  opgeloste deelen van de gebruikte 

cement, benevens eenige weinige zandkorrels of andere 

steenachtige voorwerpjes, die in den tufsteen vóór het 

malen aanwezig waren, of wel later  op de eene of andere 

wijze onder  de cement gekomen zijn. 

n giete nu verder  de vloeistof in een ander  glas 

voorzigtig over  en scheido door  slibben de fijn e nog drij -

vende, of niet spoedig nederzakkende deelen van de gro-

vere af, en late beide glazen eenigen tij d staan, opdat 

het bezinksel nedervalle en het vocht geheel helder  worde; 

waarna men het kan afgieten en wegwerpen. 

n het bezinksel nu eene flaauw grijsachtig witt e 

kleur  heeft, en het reeds vvaargenomene met het hierbo-

ven beschrevene overeenstemt, mag men het er  voor 

houden eene onvermengde soort dordsche tras behandeld 

te hebben. s echter  het warme troebele vocht niet 

flaauw grijsachtig wit van kleur , maar heeft het eenen 

hruinachtigen lint , of zijn de drijvend e vlokkige deel-

tjes brui n of bruinachti g grij s van kleur , dan mag uien 

gelooven aan vermenging met drooge leem of klei , en 

is de kleur  meer  roodachtig bruin , dan mag men aan-

nemen dat eene vermenging met gebrande klei heeft plaats 

gehad; een meer  zwartachtige tint geeft terstond te ken-

nen, dat men voor  vermenging met gemalen dakpannen 

of hare scherven of gemalen leijen of dergelijke stoften 

te vreezen heeft. 

n dient nu te wachten tot dat de stoften bezonken 

en de vochten helder  zijn geworden, om daarna het bezink-

sel nader  te beschouwen en het zoo noodig aan een ver-

der onderzoek te onderwerpen, indien men namelijk zich 

de moeite wil geven hiertoe over  te gaan. 

t later  onderzoek is echter  zeer  eenvoudig. n 

wassche slechts de stof met water  af en koke ze in 

het schaaltje met een weinig bijtende potasch of'  soda 

(zeepziedersloog) gedurende een kwartie r  uurs. 

« W o r d t het bezinksel hierin nu bijn a geheel opge-

lost, dan is de cement goed; blijf t er  eene donker  ge-

kleurd e stof in groote hoeveelheid over, dun mag men 

gerust aan vermenging denken, en liefst, alvorens zijne 

afkeurende stem aan de lading te geven, de metselproof 

aanwenden, die dan welligt, vermits de bouwkundige 

zich nu op geen verder  scheikundig terrein begeven wi l , 

zoo niet geheel, toch gewis gedeeltelijk de proef op de 

som geven zal. 

« T en gerieve van die heeren bouwkundigen, welke 

zich welligt, alvorens de opgegeven proefneming als be-

paald keurmiddel te willen aanwenden, in het nemen 

van de proef eenigzins willen oefenen, en alzoo genoeg-

zamen tij d ter  hunner  beschikking hebben om eenigzins 

verder  te gaan dan het hier  opgegevene, wi l ik nog het 

volgende mededeelen. 

k heb de proeven genomen zoowel met eenige ver-

schillende monsters dordsche tras, welke mij  als van vol-

doende kwalitei t te zijn waren ter  hand gesteld, als met 

die met eenige bekende inmengselen, zoo als klei , zoowel 

gedroogde als gebrande, le i, pannen en puimsteen. 

T A B E

der uitkomst van het gewitjtsverlies van eenige verschillende 

trassoorten. 

Gebruikt gewigt: twee wigljes (ncd.). 

Grof bezinksel. Fij n dito. u 
n pro Cent. 

N" . 1. e cement 0,4. 0,9. 

n 2. JJ J JJ »» te zamen 1.4, 70 

l 3. JJ »j  JJ JJ JJ )) 1.3, 115 

n 4. Tra s van nieuwen duifsteen JJ J 1.3, 65 

5. „  „  uitgezochten bröhler -

steen JJ 1.3, Cf) 

6. „  „  dordsche tras van den 

heer  G. JJ J) 1.4, 70 

7. e cement n JJ 0.3, 15 

8. Portland „ JJ 5» 0.8, 40 

Gemalen pannen JJ ) 1.8, 90 

„  gebrannde klei JJ n l.ti , 

j> leijen JJ 1.6, 80 

e klei »" 1.7, 85 

X " 1. na uitkoken met loog JJ JJ 0.25, 12 

>» 6. JJ JJ J» JJ J i ï» 0.20, 10 

'» 7. JJ JJ JJ JJ 'j JJ 0.05, 02" 

1» 8. JJ JJ JJ JJ i i J 0.03, 0 1 ' /, 

« U i t het bovenstaande blijk t dat goede dordsche tras, 

na met zoutzuur  en bijtend loog behandeld te zijn , slechts 

een residu van 10 !i 12° /o overlaat, terwijl , vermits boven-

vermelde vreemde bestanddeelen in bijtende loog onoplos-

baar  zijn , men bij  het behandelen van cement welke deze 

stoffen bevat een veel grooter  residu zal verkrijgen . 

« E v en als bij  alle keuringen, zal ook hier  de onder-

vindin g veel afdoen. t men zich eenigen tij d er 

mede bezig gehouden, dan zal een oplettend oog voldoende 

zijn , om zeer  spoedig met grond over  den uitslag te kun -

nen oordeelen. 

« T e ontdekken of de portland-cement met dordsche tras 

vermengd geworden is, gaat met de zoutzure oplossing 

als zeker. e grootere hoeveelheid kalk die eerstgenoemde 

bevat, is oorzaak dat er  ook terstond veel meer  wordt 

opgelost, dan bij  de dordsche tras plaats vindt . 

« E n nu nog ten slotte: bij  het overgieten van dord-

sche cement met het zuur , moet er  geene, bij  romeinsche 

en portland-cement eene sterke opbruising (ontwikkelin g 

van koolzuur) plaats vinden. 

« T o t dusverre het voorstel, of de beschrijving der  voor-

gestelde proefneming. 

t ik nu hierbi j  voegen wat mij  aanleiding tot dit 

voorstel heeft gegeven, en op wat grond ik wil gelooven, 

de proefneming te mogen aanbevelen. 
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« W a n n e er men over de deugdzaamheid van eenig 

ligchaam, de eene of andere stof, of wat hot ook zijn 

moge, wil oordeelen, dient men bekend te zijn met de 

hoedanigheid of de eigenschappen van zoodanige lig— 

chamen of stoffen, welke als deugdzaam bevonden zijn 

geworden, om met eene vergelijkin g gevolgtrekkingen te 

kunnen maken. 

« N i e ts natuurlijke r  dus, dan dat ik moest beginnen 

met tc vragen of'  te onderzoeken: wat is dordsche tras? 

of liever: waaruit bestaat deze? cn het scheikundig onder-

zoek van deskundigen die deze zaak vroeger  onderzocht 

hadden gaf mij  tot antwoord: dordsche cement bestaat 

doorgaans uit de volgende hoof'dbestanddeelen: aluin-

aarde, kiezelzuur, kalk en ijzeroxide. 

«Bi j  het nalezen van eenige schrijvers over dit onder-

werp , heb ik wel aangetcckend gevonden, dat de eene 

schrijver  b. v. de meerdere deugdzaamheid van de eene 

soort hoven de andere wilde toeschrijven aan het aanwe-

zig zijn van meer  ijzeroxyde, terwij l een ander  echter 

de voorkeur gaf aan die soort welke meer  kiezelzuur be-

vatte ; doch vermits deze zaken hier  geene punten van 

overweging mogen uitmaken, wil ik ook hierover  geens-

zins verder  uitweiden. 

r ik mij  nu vervolgens had voorgesteld de 

proeven zoo mogelijk langs den natten weg te doen 

plaats vinden, vroeg ik al wederom: waarin zijn de be-

standdeelen van dordsche tras elk op zich zelf oplos-

baar, cn bestaat er  eene vloeistof waarin allen, zoo 

niet geheel dan toch zooveel mogelijk, op te lossen zijn? 

E n nu viel het mij  niet moeijelijk te beslissen, dat het 

obloorwatcrstofzuur wel het meest geschikte middel zou 

wezen. 

« e volgende opgaven van scheikundige onderzoekingen 

van verschillende trassoorten heb ik hier  en daar  gevon-

den cn wil ik hier  nog vooraf mededeelen. 

« O p honderd deelen was gevonden: 

 cement.  cement van 

Tegermee. 

k 54,10 deelen, k 52,10 deelen, 

a 0,75 » a 3,00 „ 

Potasch 1,10 Potasch 1,00 „ 

Soda 1,60 ii Soda 0,25 „ 

Aluinaard e 7,70 », Aluinaard e 3,30 ., 

e 5,30 ii e 3,20 „ 

r 22,20 n r 20,80 „ 

r 2,10 
JJ r 4,70 ., 

Phosphorzuur 0,75 JJ Phosphorzuur 2,50 ., 

Zwavelzuur 1,00 ,, Zwavelzuur 0,50 „ 

Zand 2,20 ii Zand 1,90 .. 

Water 1,20 i i Water 6,75 „ 

100— deelen, 

 tras. 

Aluinaard e 28 doelen, 

 cement. 

Aluinaard e 40 deelen, 

l 

k 

e 

57 

7 

8 

l 

k 

e 

35 

5 

20 

100 deelen, 

 cement. 

Aluinaard e 9 deelen, 

l 22 „ 

e kalk 55 ,, 

r  en -

gaanoxyde 14 „ 

100 deelen, 

100 deelen, 

Cement van Casius. 

Aluinaard e 40,00 deelen, 

l 44,00 „ 

k 7,50 „ 

e 8,50 „ 
100— deelen, 

100— deelen. 

« U i t deze opgaven blijk t nu voor hen die eenigzins 

met scheikunde bekend zijn , dat de meeste dezer  bestand-

deelen in zuiveren toestand genomen elk op zich zelf in 

zoutzuur  oplosbaar  zijn ; waaruit men nu verder mag be-

sluiten dat de verbindingen welke deze stoften onderling 

wederom ondergaan hebben, voor het meerendeel in dat-

zelfde zuur  oplosbaar  zijn , en waaruit al verder  volgen 

mag, dat goede cement voor een groot gedeelte ook door 

hetzelfde middel opgelost kan worden. 

«B i j  eene lang voortgezette kokin g wordt goede fij n 

gewreven cement dan ook in chloorwaterstof opgelost, be-

halve eenige zand- of aardachtige deelen of vreemde bij -

mengselen, die overblijven, zoo als bij  de opgave reeds 

is aangetoond; maar bij  de verdunning met water  heeft 

er  wederom iets anders plaats: het kiezelzuur, grootendeels 

aan de aluinaarde gebonden, wordt hiervan afgescheiden, 

terwij l deze laatste zich onder  sommige omstandigheden 

met het zoutzuur  verbindt ; het kiezelzuur, dat wel iu 

gekoncentreerd doch niet in verdund zuur  oplosbaar is, 

scheidt zich nu af, en men vindt het later  als een vlok-

ki g zetsel op den bodem van het glas neergevallen. 

« Z u i v e r e aluinaarde is in zoutzuur  oplosbaar; bijna 

onoplosbaar  echter  wanneer zij  eene gloeijing ondergaan 

heeft, en vermits de cement toch ook veeltijds van een 

lava-achtigen oorsprong is en alzoo welligt eenmaal in 

een gloeijenden staat verkeerd heeft, zal de daarin aan-

wezige aluinaarde ook hierin gedeeld en hare oplosbaar-

heid in dit zuur  verloren hebben. h nu is hij  even 

als het afgescheiden kiezelzuur  oplosbaar in bijtende loog, 

en daarom kwam het mij  voor, ook dit tweede oplossings-

middel , ter  justificerin g van het eerste gedeelte der 

proefneming, te moeten aangeven. 

k zou nu wel is waar  over het behandelde onder-

werp veel vorder  kunnen uitweiden, doch daarbij  te-

vens te veel afwijken van het doel, hetwelk ik mij  bij 

den aan vans had voorgesteld. 

d toch wilde ik in acht nemen en hieraan 

hoop ik , zooveel mij  in dit geval mogelijk was, gevolg 

gegeven te hebben. 

n bouwkundigen zullen daarom welligt in dit 

geschrift nog wel hier  en daar  iets onduidelijk s aantreffen; 

heeren scheikundigen zullen misschien aanvoeren dat alles 

te oppervlakkig en te onjuist is opgeteekend geworden; 

en is dit laatste waar, dan was het mij  en vooral ook 

aan vele heeren bouwkundigen bijzonder  aangenaam, 

indien een dier  heeren zich wilde bezig houden met 

het voortzetten, of liever  met het veranderen en ver-

beteren van datgene wat door mij  is aangevangen; opdat 

hierdoor aan den wensch van den steller  der  opgave 

en allen die er  belang in stellen, wierde voldaan, door 

het later  ontvangen van een voldoend antwoord op het 

verlangde, in plaats van eene kleine proeve zoo als 

deze, welke door mij  met bescheidenheid thans wordt 

aangeboden .» 

Gedurende de lezing van het rappor t cirkuleren mon- '\ 

sters van de bekomen residus onder de aanwezige leden, 

welke monsters echter  op verlangen van den heer  S T E E N -

U E U G E N aan hem moeten teruggegeven worden. Wi j -

ders belast zich de sekretaris met het vragen van verlof 

voor  genoemden heer om het verslag ter  dienste der  maat-

schappij  af te staan en door den dru k openbaar te ma-

ken, aangezien de daarin vervatte belangrijk e technische 

bijzonderheden bezwaarlijk door  eene enkele voorlezing 

naar  waarde kunnen overwogen worden. t voornemen 

wordt met teekenen van goedkeuring door de aanwezigen 

vernomen. 

Alsnu is het woord aan den heer w. N. E van

ter dam, die omtrent dit zeilde onderwerp het navolgende 

mededeelt: 

« T o en de vraag omtrent het onderzoek van de dord-

sche tras in de vergadering van de rotterdamsche afdeeling 

ter  sprake kwam, begreep men dat die oplossing alleen op 

den weg der  scheikunde kon verkregen worden, en bij -

gevolg dat alleen een scheikundige mogelijk deswege 

een voldoend antwoord kon geven. 

« W i j  hebben het geluk om onder de leden van die 

afdeeling den heer A . P. V A N T te mogen tellen , 

die met regt hij  ons onder de meest verdienstelijke schei-

kundigen wordt gerekend. t was op onze bijzondere uit -

noodiging dat hij  zich met dit onderzoek wilde onledig 

houden, en het zijn zijne verkregene uitkomsten die ik zoo 

vri j  zal zijn u mede te deelen. 

« e heer  V A N T is geen li d van onze maat-

schappij; zijne veelvuldige bezigheden zouden hem boven- 1 

dien verhinderen in deze vergadering tegenwoordig te 1 

zijn , hetgeen zeer  zeker  door ons betreurd moet worden. 

want de voordragt en uitlegging zou er  ongetwijfeld groo-

telijk s bij  winnen. Bij  zijne afwezigheid blijf t er  niets an-

ders over, dan mij  met die taak te belasten, waarbij  i k , 

als een zwakke liefhebber der  scheikundige wetenschap-

pen , alle toegeeflijkheid behoef'. 

« V o o r a f zal het noodzakelijk zijn tot verduidelijkin g 

van hetgeen ik zal voordragen, omtrent enkele kunstter-

men eene kleine inlichtin g te geven. 

n de scheikunde namelijk maakt men van woorden 

gebruik , die men ook in het dagelijksche leven aantreft, 

en die niet volkomen in die wetenschap dezelfde beteeke-

nis hebben, als wij  gewoon zijn er  aan te geven. 

« Z oo treft men er  aan de woorden zout en zuur, 

en ieder  weet wat die woorden beduiden in den gewonen 

omgang; in de scheikunde is dit echter  niet volkomen 

hetzelfde; daar  hebben die woorden eene meer  bepaalde, 

en tevens uitgebreider  beteekenis; zoo is onder  anderen 

ons gewoon keukenzout in de scheikunde geen zout, want 

om een zout in die wetenschap te zijn , moet het eene ver-

bindin g wezen van een zuur  met eene oxyde, en bijgevolg 

een ligchaam zijn dat uit dri e grondstoffen of elementen 

is zamengesteld: daar nu het keukenzout slechts uit twee 

grondstoffen is zamengesteld, wordt het niet onder de schei-

kundige zouten gerekend. 

« n zout in die wetenschap is het snipeter, dat uit 

salpeterzuur en potasch bestaat; salpeterzuur nu bestaat 

uit oxygenium en stikstof (azote), en potasch uit oxy-

genium en het metaal-potassium, en de vereeniging 

van die twee ligchamen vormt een zout dat men salpe-

ter  noemt. 

r  verwondering zal het denkelijk bij  u verwek-

ken, wanneer ik u zeg, dat die kleine witt e steentjes, die 

men gewoonlijk in de grin t en kiezel aantreft, in de schei-

kunde een zuur  zijn , dal men kiezelzuur  noemt, omdat het 

de eigenschap bezit, om met oxyden vereenigd een zout 

te kunnen daarstellen. t bestaat namelijk uit oxygenium 

en silicium, en de zouten die het vormt , worden silica-

ten genoemd. Nu heeft dit zuur  onder  anderen de eigen-

schap om met kalk een silicaat daar te stellen, en het is 

het vormen van deze silicaten, waaruit hot versteenend 

vermogen der  trassoorten ontstaat. 

« O m dus een trassoort te kunnen zijn , moet het lig-

chaam kiezelzuur  bevatten; maar het is niet onverschillig 

in welken toestand dat kiezelzuur  aanwezig is. n treft 

die aan in twee soorten, namelijk in oplosbaar en onop-

losbaar  kiezelzuur. 

« T ot de onoplosbare kiezelzuren behooren die kiezel-

steentjes waarvan wij  zoo even spraken, terwij l bet oplos-

baar  kiezelzuur, wanneer het op den chemischen weg wordt 

gevormd , zich als een gelei vertoont. 
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(( X u is liet alleen dit oplosbaar  kiezelzuur  dat kalk -

silicaten kan daarstellen, en liet geheele onderzoek komt 

dus hoofdzakelijk daarop neer  om te weten, hoeveel op-

losbaar  kiezelzuur  de dordsche tras bevat, want hoe meer 

zij  daarvan bevat, hoe meer  zouten zij  met den kalk kan 

vormen. 

e proef van den heer  V A N T is op dit be-

ginsel gegrond, en daardoor  zeer  eenvoudig geworden; 

alleen moet de proefneming vergelijkenderwijze met een 

dordsche tras geschieden, die wij  als deugdelijk bij  onder-

vindin g kennen. 

« Ten dien einde neemt men twee stevige glazen bui -

zen, zoo als ik er  u een hier  vertoon, die 40 ned. dui -

men lang, 1'/ , ned. dm. binnen en 2 ned. dm. buiten 

middellij n heeft; voorts moet zij  aan het eene uiteinde 

gesloten zijn. e buizen moeten verdeeld worden, en 

wel zoo, dat men iederen duim inhoud kan waarnemen, 

of wil men het zoo naauwkeurig niet, dan ten minste den 

inhoud van twee of'  vij f duimen. 

« O m dit werk te verrigten, behoeft men slechts de 

buizen overeind te plaatsen, en een inhoudsmaatje van een 

ned. dm. te nemen en, na dit met kwik of een ander  vocht 

gevuld te hebben, het vocht in de buis te gieten, en 

dan met een diamantje de hoogte die het in de buis 

bereikt heeft aan te teekenen. t men geen snij-

diamant, dan plakt men tegen de buis een reep papier, 

en toekent daarop de hoogte aan. Beide gevallen zijn 

zeer  gemakkelijk en eenvoudig. 

« O m nu de proef te verrigten, stelt men de beide 

buizen te lood, meet van de dordsche tras die men on-

derzoeken wil 10 kubiek duimen af', en even zoo veel 

van dc dordsche tras die als legger  dient, en waarmede 

de vergelijkin g moet geschieden, en stort die ieder  in een 

der buizen. 

« V e r v o l g e ns neemt men sterk salpeterzuur, zoo als 

men het in den handel koopt, en giet dit in de huizen, 

hetgeen men uit de hand kan doen, maar  dat met meer 

zekerheid door  een glazen of porseleinen trechter  geschiedt. 

t dit salpeterzuur  vult men de buizen, tot dat het het 

sehrapje heeft bereikt dat 60 kub. duimen aanwijst, sluit 

daarna de buizen met een kur k en schudt het geheel ge-

durende eenigen tij d goed door  elkander, tot dat men ziet 

dat alles is zamengemengd. 

a worden die beide buizen naast elkander  in 

een loodregten stand geplaatst, en verder  geheel in rust 

gelaten, zoodat de tras kan bezinken, waartoe dri e uren 

voldoende is te rekenen. 

« l i e t oplosbaar  kiezelzuur  wordt door  het salpeter  op-

gelost. e meer  oplosbaar  kiezelzuur  de tras bevat, hoe 

minder  bezinksel er  wezen zal, en omgekeerd, hoe meer 

bezinksel er  in de buis blijft , hoe minder  de tras daarvan 

zal bezitten, dat eigenlijk zijn versteenend vermogen uit -

maakt. 

«Z i e hier  de uitkomsten van vier  proeven inet ver-

schillende soorten dordsche tras: 

Tijd van bezinking. \"  2'  3"  4'

V halfuur  24,00 23,50 22,00 21,00 

2' „  21,50 21,00 20,00 19,00 

3C „  20,25 19,75 19,00 18,00 

4l'  „  19,50 19,25 18,50 17,50 

5C „  19,25 18,75 18,00 17,00 

6' „  18,75 18,50 17,75 10,75 

e hoogte van het bezinksel is opgegeven in ned. 

kub. duimen, zoo als het op de buizen wordt aangegeven. 

« E l k moet nu voor  zich een dergelijke tabel maken, 

waarmede hij  in het vervolg de trassoorten kan vergelij-

ken, die hij  onderzoeken wil . 

n merkt uit deze opgave dadelijk , dal reeds bij 

den aanvang van het bezinken, de beste trassoorten het 

minste bezinksel aanwijzen, en dat dit in den loop van de 

volgende halfuren niet verandert, zoodat de 4C proef, die 

het meeste kiezelzuur  bevatte, ten laatste ook het minste 

bezinksel bevatte. 

n zijn de verschillen niet zeer  groot, 

want tusschen de l e en 4"  is het verschil maar  2 kub. 

duimen, en tusschen dc 3"  en 4' maar  één kub. duim, 

zoodat de proeven wel met naauwgezetheid en aandacht 

moeten verrig t worden, ten einde niet te dwalen. 

n het geheel moet men de eerste proeven die men 

verrig t alleen als eene oefening beschouwen, want hoe 

eenvoudig het geheel ook wezen moge, toch wordt er  al-

toos eenige ondervinding en handigheid toe gevorderd, die 

dan ook spoedig verkregen wordt . 

« W a t nu de vervalschingen aangaat die men de ge-

malen tras door  bijmenging kan doen ondergaan, daarom-

trent heeft de heer  V A N T door  genomen proe-

ven het navolgende opgemerkt. 

« W a n n e er de dordsche tras met gestampte steenen of 

leijen vermengd is, vermeerdert dit niet alleen het be-

zinksel, maar  daar  het zwaarder  dan de tufsteen is, be-

zinkt het spoediger  en vormt onder  in de buis eene afge-

scheiden laag van eeno andere kleur  dan die van de 

dordsche tras. r  is dus ,die hijmenging gemakke-

lij k te ontdekken. 

t men hout- of'  turfasch er  bijgevoegd, dan is 

die wel grootendeels in het salpeterzuur  oplosbaar, maar 

laat echter  iets over  dat als een licht gekleurd bezinksel 

zich boven op het trasbezinksel plaatst, cn zich door  de 

lichler e kleur  daarvan onderscheidt. 

« V o or het overige is de prij s van de dordsche tras 

thans zoo gering, dat men niet behoeft te vreezen dat 

het vervalscht zal worden door  middelen, waarvan de 

aanschaffing of bereiding kosten vereischt die van eenige 

beteekenis zijn , want daarmede zou het doel om voor 

weinig geld tras te leveren geheel verloren raken. 

« e onderzoekingen bevelen zich bijzonder  aan, door 

de eenvoudigheid van behandeling en de weinige gereed-

schappen die er  toe gevorderd worden, want het bestaat uit : 

«1°. een klein depót van 1 of'  2 ponden dordtsche 

tras, die men als deugdelijk kent, en die goed bewaard 

moet wezen; 

« 2°. gewoon sterk salpeterzuur, zoo als men dit in den 

handel kan verkrijgen , en dat in eene flesch met een gla-

zen stop bewaard moet worden; 

«3°. twee glazen buizen, zoo als wij  die hebben op-

gegeven ; 

«4°. twee voorwerpen waarin men de glazen buizen 

in een vertikalen stand kan plaatsen, en eindelijk 

«5°. een glazen of porseleinen trechter, die gemist 

kan worden wanneer  men het salpeterzuur  met voorzig-

tigheid in de buizen giet en een paar  kurken , om de 

buizen te sluiten bij  het schudden. 

« V e r d er moet de ondervinding leeren wat hierbi j  op 

te merken valt, cn het is dus wenschelijk, mijn e heeren, 

dat ieder  onzer, voor  zooveel de gelegenheid en zijne be-

trekkin g het toelaten, deze proeven toepast, om later  de 

verkregene ervaring door  het tijdschrif t der  maatschappij 

bekend te m a k e n .» 

Na het houden dezer  voordragt ontstaat eene wisse-

lin g van gedachten tusschen de heeren , , 

, , N en , over  vervalschin-

gen van kalkachtigen aard afkomstig van afbraak, die vol-

gens eerstgenoemd li d mede in salpeterzuur  oplosbaar  zijn. 

e heer E herhaalt dat zulks aan den aard van 

het bezinksel kan ontwaard worden. e heer

meent dat inmengselen van kalkachtigen aard bij  overgie-

tin g met salpeterzuur  door  opbruising zullen kunnen 

ontdekt worden; waarop de heer  aanmerkt, dat 

zijns bedunkens, kalk van afbraak afkomstig, en die dus 

reeds in den toestand van versteening heeft verkeerd, 

niet zoo gemakkelijk zal oplossen in het zuur  als versche 

kalk . e heer N brengt hierop ter  kennis der  ver-

gadering, dat volgens eene mededeeling van professor 

, bij  goede dordsche cement altij d opbruising is 

waargenomen, zoodat dit verschijnsel nog niet als algemeen 

herkenmiddel voor  eervalsching met kalkachtige bestanddee-

len is aan te merken. n heer N komt het wensche-

lij k voor, een legger  te hebben van de uitkomsten van ver-

schillende proeven, en daaruit af te leiden welk maxi-

mum van bezinksel mag toegelaten worden. e heer E 

deelt vervolgens nog mede dat het moeijelijk is slechten tras-

I). IX. 

steen te bekomen, aangezien de leveranciers van dat arti -

kel verklaren er  geen te bezitten. Nogtans heeft de heer 

P E N  te  op verzoek van den spreker, slechten 

trassteen uit  ontboden. j  vond daarin rots-

achtige deelen, en zoutgaton met eene gele zelfstandig-

heid gevuld. Voordeel in het ontbieden van minder  deugd-

zamen steen bestaat niet, want de vrachten zijn even 

hoog; wel heeft de slechte of'  meer  rotsachtige steen het 

nadeel van moeijelijk te kunnen gemalen worden. e heer 

N erkent dat er  voor  de eerste hand geen voor-

deel te behalen is bij  het ontbieden van slechten trassieen, 

maar dit sluit geenszins uit dat bij  kleinere leverant iën 

van gemalen tras uit de 2"  of'  3"  hand er  voor  geene ver-

valsching te vreezen zou zijn. e heer E merkt 

aan dat zelfs bij  goeden trassteen onderling verschil 

bestaat; toen het nog gebruikelij k was den duifsteen van 

oude bouwwerken tot tras te malen en to verwerken, 

bleek het dal deze veel minder  krachti g was dan nieuwe 

of versch gemalen tras; hij  vraagt alzoo of de proef dooi-

den heer E medegedeeld dit onderscheid ook doet ken-

nen? Waarop genoemde heer  verklaar t dat dit mot grond 

te verwachten is, aangezien de oude steen door  den tij d 

oplosbaar kiezelzuur verliest. e d iskussiën worden hier-

mede over  dit onderwerp gesloten. 

Alsnu wordt behandeld de 5*  vraag: « Welke toepas-

singen kunnen met vrucht van het  als bouwmateriaal 

gemaakt worden, bij  de werken der  burgerlijk e bouwkunst 

in den ruimsten zin?» e vraag wordt , namens eene kom-

missie uit de amsterdainsche afdeeling, bestaande uit de 

heeren . , . S , G . T . E -

, door  eerstgenoemd lid beantwoord als volgt: 

« O f s c h o on reeds sedert 25 jaren het ijzer  eene be-

langrijk e plaats bekleedt in de burgerlijk e bouwkunst, is 

echter  deze tij d misschien niet genoegzaam om met vrucht 

over  de toepassing van dat materiaal te oordeelen, want zal 

het ijzer  voor  alle deelen gebruikt worden, dan moet het voor 

namelijk meer  sterkte met mindere kostbaarheid vereenigen, 

en zal het uitsluitend als bouwstof den steen en het hout 

vervangen, dan moet er  eene hervorming in de konstrukti e 

plaats hebben. t geslagen ijzer  is het beste, maar  ook 

het kostbaarste, zal dus weinig ekonomie geven en kan 

alleen bij  trekkende krachten gebruikt worden. 

« Gegoten ijzer  heeft in het algemeen vele nadoelen en 

is slechts goed bij  drukkende krachten; het zal daarenbo-

ven altij d modellen vereischen en slechts voordeel geven 

bij  het gebruik van vele doelen volgens één model. 

« V o or trappen in partikulier e woningen, welke telkens 

verschillende vormen en afmetingen hebben, zal b.v. het 

gegoten ijzer  ongeschikt wezen en alleen bij  vrij e ruimt e 

voordeel kunnen geven; voor  ornamenten zal het veel eko-

33 



_ 347 -

noniiu kunnen geven, omdat men sinds de laatste jaren 

ontzaggelijke vorderingen heeft gemaakt in het zuiver  gie-

ten, en er  een groote voorraad modellen voorhanden is. 

j  geplet en getrokken ijzer  kan men de gebreken 

duidelijke r  zien en meer  zeker  zijn van goed materiaal; 

in den laatsten tij d zijn dan ook de leggers van geplet 

ijzer  bijzonder  aanbevolen, en zouden zelfs boven de hou-

ten balken ekonomie geven hij  eeno gelijke draagkracht; 

bij  brandvrij e gebouwen zouden zij  vooral dienstig zijn , 

omdat de gegoten leggers daarbij  ligtelij k springen. 

«B i j  de konstrukti e in het algemeen zal men nog moe-

ten letten op eenvoudigheid en op de uitzetting bij  tem-

peratuur-verandering, zoo als ook tot dus verre vri j  alge-

meen is geschied. 

'< Een algemeen nadeel bij  hot gebruik van het ijzer 

blijf t het roesten , zoolang men niet met betrekkelij k min-

der kosten het galvaniseren kan aanwenden; en wanneet-

het reeds in aanmerking komt bij  het gebruik van ijzer 

in verbinding met andere materialen, hoeveel to meer  na-

deelig zal die invloed wezen, wanneer  men het ijzer  uit -

sluitend als bouwstof gebruikt . 

e ijzeren gebouwen van California zijn teruggezon-

den , omdat zij  niet aan de verwachting beantwoordden. 

Zi j  kunnen zeker  ondoeltreffend genoemd worden, wanneer 

men ze niet samenstelt met dubbele wanden, waar  tus-

schen zich slechte warmte-geleiders bevinden, al is het 

slechts bcslotcne dampkringslucht, zij  verdienen dan niet 

do minste aanbeveling bij  veranderlijk e klimaten. e 

ook al het tentoonstellingsgebouw te  bewezen heb-

ben , dat men het ijzer  in de schoone bouwkunst zou kun-

nen aanwenden, in het algemeen zal het misschien de 

kunst eenigzins aan banden leggen, en den architekt min-

der  vri j  in zijn scheppend genie doen zijn. 

« V o or onze nijverheid zoude het nadeelig wezen, den 

kalk en den steen door  ijzer  te vervangen , uithoofde de 

eersten inlandsche produkten zijn , en het laatste voor  alge-

meen gebruik moet ingevoerd worden. 

n is dus tegenwoordig in de burgerlijk e bouw-

kunst in den strengsten zin des woords, het ijzer  slechts 

goed om het uitsluitend als bouwstof te gebruiken, wanneer 

eene gewijzigde konstrukti e doeltreffendheid geeft, en zal 

hot meer  voor  brandvrij e gehouwen, magazijnen enz. dien-

stig wezen. 

n een meer  algemeenen zin, ook bij  de water-

bouwkunde heeft het ijzer  zeker  reeds groote voor-

deden opgeleverd; nimmer dacht men b. v. bij  de 

bruggen zulke groote wijdten te kunnen overspannen als 

nu door  het ijzer  geschied is; de bru g te  over-

spant in eens eene wijdt e van 250 ned. ellen zonder  pij -

lers; bij  de meeste bruggen, viadukten , aquedukten, hel-

lende vlakken, molens, vuurtorens enz. heeft liet ijzer 
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groote voordeden opgeleverd, zoo wel uitsluitend als bouw-

stof als in verbinding met andere materialen. 

« O v e r t u i g d van onze weinige ondervinding in de toe-

passingen van het ijzer , hebben wij  getracht deze vraag 

algemeen te beantwoorden, om die liever  te onderwerpen 

aan het oordeel van meer  kundige en ervarene mannen, 

welke wij  thans uitnoodigen hunne gedachten over  dit 

onderwerp aan de vergadering mede te deelen. » 

Geen der  aanwezigen hot woord vragende tot nadere 

toelichting van het behandelde onderwerp, stelt de 

voorzitter  nogmaals voor  de 4de vraag, omtrent de hout-

soorten welke het rijshout zouden kunnen vervangen, waar-

over  echter  niemand eenige mededeeling heeft te doen. 

Alzoo wordt overgegaan tot het laatste der  overgeblevene 

onderwerpen, namelijk sub 6 °, luidende: « Welke regels 

zijn in acht te nemen voor een doeltreffende dagverlichting 

van zalen?» r  verzoekt de sekretaris A . N . G O -

Y een opstel te mogen voorlezen, dat hij  als eene 

proeve wenscht beschouwd te hebben van de wijze waarop 

zijns inziens de werking van het daglicht in besloten ruimten 

kan beoordeeld worden, en bij  het in druk uitgeven van 

het verslag met eenige figuren hoopt op te helderen. 

 is ten allen tijd e door  geleerden en natuurvor -

schers als een der  hoofdvereischten aangemerkt geworden, 

hetwelk bewerktuigde ligcb'amen in het algemeen en meer 

in het bijzonder  levende wezens tot hunne ontwikkelin g 

noodig hebben. r  leerboek van de grondbeginselen der 

scheikunde, natuurkunde, of van welken anderen tak ook van 

natuurlijk e wijsbegeerte, waarin over  den invloed van het 

licht op de ontwikkelin g van organische stoffen wordt ge-

handeld, maakt de vrij e en volkomene ontwikkelin g dezer 

laatsten steeds afhankelijk van den ongehinderden invloed 

dezer  veerkrachtige en onweegbare vloeistof. , 

de beroemde natuurkundige, schreef in de vorige eeuw: 

«« Zooveel is zeker  dat planten die in het duister  opgroei-

jen, allen zonder  onderscheid, wit , kwijnend en ongezond 

zijn , en dat om ze levenskracht te geven en hare na-

tuurlijk e kleur  te doen terugbekomen, do onmiddel-

lijk e invloed van het daglicht volstrekt noodig is. s 

soortgelijks heeft ook bij  dieren plaats. n ver-

basteren in zekeren graad door  zittenden handenarbeid te 

verrigten , door  in enge huizen te leven, of door  in naauwe 

straten van groote steden te wonen, terwij l zij  integendeel, 

zoowel in geaardheid als iu gestel, verboteren door  veld-

arbeid in de open lucht te verrigten. »» Opmerkelij k is het 

dat deze geleerde den invloed van het licht tot bevordering 

der gezondheid hooger stelt dan versche lucht en de ver-

dere heden ten dage op den voorgrond gestelde gezond-

heidsmaatregelen. Xogtans heeft hot licht op den geest 

van redelijk e wezens ongetwijfeld een grooteren en meer 
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onmiddelijken invloed dan op het ligchaam, zoodat men 

met zekerheid mag aannemen dat het gemis aan licht , hij 

eene overigens gewone leefwijze, ongunstig is voor  opge-

ruimdhei d van geost, nadeelig op de zedelijkheid werkt , 

en voor  de gezondheid des ligchaams verderfelij k is te achten. 

« l i et hoofddoel van dit opstel is alzoo: eensdeels do aan-

dacht van bouwkundigen in het algemeen op dit onder-

werp te vestigen , vooral daar  omtrent dit belangrijk on-

derdeel van gebouwen zeer  weinig regelen door  gezag-

hebbende mannnen zijn vastgesteld; en anderdeels om door 

mededeeling van bestaande bouwwerken eenige gemiddelde 

resultaten te bekomen aangaande do verhouding van licht 

en ruimte , en aan te toonen op welke wijze men de uit -

werkin g van het daglicht kan meten en de middelen aan 

te geven waardoor  men die uitwerkin g in besloten ruim -

ten kan vergrooten of versterken. 

<( 1.  tot bemaling can de afmetingen der licht-

openingen. 

 diet weinige dat hieromtrent door  bouwkundigen is 

te boek gesteld, geeft door  het onbepaalde der  bewoor-

dingen meermalen aanleiding tot teleurstelling bij  de toe-

passing; zoodat het geraden is op eigen inzigt zoowel 

als op die regelen af to gaan. Zoo b, v. zegt -

, dat de gezamenlijke breedte der  vensters het 

één vierde van de lengte van het vertrek niet mag te bo-

ven gaan, doch minstens het één vijfde van die lengte moet 

bedragen; terwij l hunne hoogte gelijk twee en één zesde 

maal de breedte moet genomen worden. t deze regel 

in onze streken onvoldoende uilkomsten geven zou, valt 

dadelijk in het oog. r T geeft een meer  bepaald 

voorschrift , door  voor  iedere 100 kubiek engelsche voeten 

ruimte , 1 vierk . eng. voet lichtopening te vorderen, het-

geen in nederlaildsche maat overeenkomt met 1 vierk . el 

lichtopening voor  iedere 30 kubieke ellen ruimte. e 

majoor  ingenieur  P A S T E U  geeft in zijn Bouwkundig hand-

woordenboek (zie artike l kamer) als regel, dat men, om de 

totale oppervlakte der  lichtopeningen te vinden, den vier-

kants-wortel trekk e uit den kubioken inhoud van het ver-

trek (in kubieke ellen?) t zoude volgen dat groote 

ruimten in verhouding tot haren inhoud minder  hchtop-

pervlakte zouden verkrijge n dan kleinere, hetgeen volgens 

den regel van doctor T het geval niet is, aangezien 

bij  dezen iedere 30 kubiek el inhoud standvastig 1 vier-

kante el lichtoppervlakt e ontvangt. s zoo men den 

inhoud van eenig lokaal voorstelt door  a5 , dan wordt de 

lichtoppervlakt e volgens P A S T E U  gevonden door  hierui t 

den vierkants-wortel te trekken, waardoor  men verkrijg t 

| / o ' = a | / »i en derhalve wordt de verhouding tus-

schen den inhoud van het lokaal of de te verlichten 

ruimt e en do daartoe benoodigde lichtoppervlakt e voorge-
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steld door  het quotient a \/ a, welke waarde 
n a \/ a 

vermeerdert naar  mate a toeneemt. s bij  voorbeeld de in-
-

houd van hel lokaal 2500 kub. ellen, dan zou do licht -

oppervlakte gevonden worden door  den vierkantswortel te 

trekken uit dit getal, waarvoor  gevonden wordt \/ 2500 = 

'. 50 vierk . ellen; alzoo verlicht iedere vierkante el hier  eene 
j . 2500 , , , 

ruimt e van _„  = 50 kub. ellen. r  was de inhoud 
50 

14400 kub. ellen, dan zoude do lichtoppervlakt e bedra-

; gen \/ 14400 = 120 vierk . ellen, in welk geval iedere 

vierkante el 120 kub. ellen ruimt e zoude moeten verlich-

ten, hetgeen met den regel van T in geenen deele 

overeenstemt. n ziet dus ligtelij k in dat deze voor-

schriften tot geheel verschillende uitkomsten leiden, en 

alzoo niet onvoorwaardelijk kunnen gevolgd worden. t 

is derhalve voorzigtig bestaande bouwwerken tot voorbeeld 

te nemen, en te onderzoeken of er  niet met eenigen grond 

een andere maatstaf kan gevolgd worden, die betere uit -

komsten belooft. 

n valt het niet te ontkennen, dat aangezien 

. het licht kan en moet beschouwd worden als eene veer-

krachtig e vloeistof', er  tot het behoorlijk verlichten eener 

ruimt e door  middel van daglicht eeno bepaalde verhouding 

dient to bestaan tusschen do openingen waardoor  de licht -

stof instroomt, en de ruimt e die door  haar  vervuld moet 

worden. t is even duidelij k dat zoowol de gedaante 

dier  openingen op zich zelve als met betrekking tot dc 

te verlichten ruimte , en de gedaante dier  ruimt e zelve 

wederkeerig op elkander  met betrekking tot do hoeveel-

heid instroomend en ontvangen licht van invloed moeten 

zijn . e aard der  stof'  waardoor  het licht moet heen 

1 gaan, veelal glas, somtijds alleen lucht (zoo als bij  open 

plaatsen), is almede van invloed naar  mate van haarlicht -

opslurpend, lichtbrekend of lichtverspreidend vermogen; 

evenzoo do geaardheid en de kleur  der  wanden van het 

lokaal dat verlicht moet worden. 

« W a t nu betreft de uitwerkin g van het licht zelf, 

! zoo weet men dat dio uilwerkin g regtstreeks evenredig is 

aan deszelfs sterkte en aan den sinus van den hoek waar-

onder  de lichtstraal invalt , en omgekeerd evenredig aan 

het viexkant van den afstand van het verlichte voorwerp 

; tot de lichtbron . j  terugkaatsing van licht (even als 

. het geluid) verlaat de teruggekaatste lichtstraal het te-

rugkaatsend vlak onder  een even grooten hoek als 

waaronder  de oorspronkelijk e lichtstraal inviel , en verliest 

!; aan sterkte naar  gelang (?) van het opslurpend vermogen 

en de kleur  der  stof'  waaruit dit vlak is zamengesteld. 

Ziedaar  dan eenige algemeene gegevens, die echter  de 

zaak eer  ingewikkelder  dan eenvoudiger  maken. Bepa-

len wij  ons dan vooreerst tot het onderzoek van de ver-

sa * 
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houding der  lichtoppervlakt e tot dc ruimt e van eenigo 

bestaande bouwwerken, en verdeelen wij  die daartoe in 

twee klassen, namelijk : l u . Horizontaal geplaatste licldope-

ningen, of zoogenaamde lantaarns in zolderingen of plafonds, 

en 2°. vertikaal geplaatste lichtopeningen, of gewone venster-

ramen in zijwanden. 

« a. Van boven invallend licht door lantaarns. 

 te  1 vierk . el lichtopp. voor  ongeveer 

1000 kub. el ruimte . 

m van de  te  1 vierk . 

el lichtopp. voor  ongeveer  700 kub. el ruimte. 

e van het  te Berlijn, 1 vierk . el lichtopp. 

voor  ongeveer  170 kub. el ruimte. 

m der  beurs te  1 vierk . el lichtopp. 

voor  ongeveer  140 kub. el ruimte . 

Zij-galerije n der  beurs te Amsterdam, 1 vierk . el lichtopp. 

voor  ongeveer  150 kub. el ruimte. 

Walhalla te  1 vierk . cl lichtopp. voor  onge-

veer  70 kub. el ruimte. 

l der  te  1 vierk . el lichtopp. 

voor  ongeveer  54 kub. cl ruimte. 

« b. Slaande lichtramen in zijwanden. 

. . kerk :  en Aaron te Amsterdam, 1 vierk . el 

lichtopp. voor  80 kub. el ruimte . 

. . kerk de Zaaijer te Amsterdam, 1 vierk . el lichtopp. 

voor  50 kub. cl ruimte , 

ü r o o t e zaal van het paleis te Amsterdam, 1 vierk . el 

lichtopp. voor  90 kub. el ruimte. 

Gehoorzaal van het geregtshof'  te Amsterdam, 1 vierk . el 

lichtopp. voor  6G kub. el ruimte . 

Overdekt middenruim der  beurs tc Amsterdam, 1 vierk . 

el lichtopp. voor  70 kub. el ruimte . 

e kerk te Gorinchem, 1 vierk . el lichtopp. voor 

(>5 kub. el ruimte. 

Eetzaal van het vereenigingsgebouw der . N. Y . Club te 

 1 vierk . el lichtopp. voor  3G kub. el ruimte. 

Galeri j  van idem te  1 vierk . el lichtopp. voor 

24 kub. el ruimte. 

Woonvertrekken in het algemeen 1 vierk . el lichtopp. voor 

25 a 15 kub. el ruimte. 

l der  maatschappij  y/rti et slmicitiae te Amster-
dam, 1 vierk . el lichtopp. voor  14 kub. el ruimte. 

«B i j  laatstgeinelde zaal zijn de lichtramen hellend 

naar  het dakbeloop geplaatst (zie Jiouwk. Bijdragen, V deel) 

hetgeen liet vermogen tot lichtaanvoer  vermeerdert, zoo 

als nader  zal worden opgehelderd. 

«B i j  inzage van bovenstaande tabel valt dadelijk in het 

oog dat bij  van boven invallend licht ééne vierk . el meet-

ruimt e te verlichten heeft dan bij  vertikaal geplaatste licht -

openingen in dezelfde soort van gebouwen het geval is. 

j  moet echter  vooral gelet worden op de mate van 

belemmering die het licht bij  zijnen doortogt ondervindt, 

hetzij  door  belendende gebouwen, uitspringende lijstwer -

ken, dikt e van muren enz.; somtijds worden voorbe-

, dachtelijk gordijnen of blinden aangebragt, om naar  wille-

keur  de sterkte van het licht te temperen of den regt-

streekschen invloed der  zonnestralen tegen te gaan. l iet 

lijd t echter  geen twijfe l of de lichtsterkt e in de boven-

staande gebouwen zal onderling mede zeer  verschillend 

wezen; hetgeen meermalen in verband staat met de be-

stemming der  gebouwen, en afhankelijk is van de kleur 

der wanden en de stoffen waarmede deze bekleed zijn ; 

: immers zullen lichtkleurige glanzige stoffen minder  licht 

absorberen dan donkerkleurige die mat van oppervlakte 

zijn . Ten einde eenig denkbeeld te geven van de betrek-

kelijk e lichtsterkt e der  kleuren die door  het broken van 

een lichtstraal in het zoogenaamd spectrum prismaticum 

ontstaan, herinneren wij  aan hetgeen medegedeeld wordt 

in P. VA N  BUUG'S  grondbeginselen der natuur-

kunde, derde druk , bladz. 389, betreffende de bevindingen 

van . Volgens laatstgenoemden kan de ge-

middelde lichtsterkt e worden uitgedruk t door  de navol-

gende getallen: rood 94, oranje 640, geel 1000, groen 

480, lichtblaauw 170, donkerblaauw 31, violet bijna G. 

t hangt nu af van de meerdere of mindere overeen-

komst dezer  kleuren met die van de behangsels of muur -

bekledingen, in hoe verre dezo verhouding-getallen toe-

passelijk zijn in de praktijk . 

« 2. Bepaling van de hoeveelheid licht door eene opening 

instroomendc. 

« A l v o r e n s over  te gaan tot de bepaling van de hoe-

veelheid licht die door  eene gegevene opening kan aan-

gevoerd worden, moeten wij  opmerken dat bij  dit 

j! onderzoek do veranderlijkhei d van de lichtbro n niet in aan-

merkin g wordt genomen , maar  dat steeds zorg gedragen 

moot worden, dat in onze streken bij  gewoonlijk ongun-

stige omstandigheden nog altij d voldoende aanvoer  van 

daglicht bestaat. Om die reden wordt ook geen onder-

scheid gemaakt tusschen de rigtin g van de lichtopeningen 

der gebouwen ten opzigte der  hemelstreken: het be-

hoeft echter  niet herinnerd te worden dat lichtopeningen 

tegen het noorden gerigt eene meer  gelijkmatige dagver-

lichtin g zullen voortbrengen dan anders geplaatste , aan-

gezien eerstgenoomden aan den regtstreekschen invloed 

van den zonneschijn zijn onttrokken ; daarentegen zullen 

ramen tegen liet zuiden gerigt doeltreffender  zijn voor 

//><v 

het opnemen van zonnewarmte. Ook stellen wij  do hel-

derheid van het daglicht door  openingen in het plafond 

binnenstroomende, gelijk aan dat door  openingen in verti -

kale zijwanden aangevoerd, hoewel het waarschijnlij k is dat in 

de steden de eerstgenoemde bron veelal herderder  zal zijn. 

Ui t de beschouwing van 

de twee nevensstaande fi-

guren blijk t gemakkelijk, 

dat bij  een van boven inval-

lend licht de gelegenheid 

bestaat tot aanvoer  van de 

dubbele hoeveelheid licht 

als bij  een vertikaal ge-

plaatst lichtraam, afgezien 

van hunne betrekkelijk e 

grootte. s in het 

eerstgenoemde geval ont-

vangt de lichtopening de 

lichtstralen van den hal-

ven bol of hemelgewelf; in 

het tweede geval heeft 

dit slechts voor  de helft 

plaats, aangezien de vloer 

of bedekking en dc muur 

zelf het doordringen van de overige lichtstralen beletten. 

«B i j  beide toestanden is echter  altij d de dikt e der 

overdekking waarin do lan-

taarn geplaatst is, of wel de 

dikt e van den muur waarin 

zich het lichtraam bevindt, 

een beletsel voor  het door-
r'-" "  dringen van al de opvallende 

lichtstralen en het zal na-

tuurlij k afhangen van den 

graad dier  beletselen om het lichtgat meer  of mindere 

uitwerkin g te doen hebben. 

« Z oo zal b. v. in nevensstaande figuur,  voorstellende 

eene denkbeeldige doorsnede van 

een invallend licht in eene dak-

dekking , de lichtstraal eerst eene 

helling boven de horizontale lij n 

moeten bekomen , alvorens door 

de opening in de daaronder  ge-

legen ruimt e te kunnen drin -

gen cn evenzoo bij  het verlaten 

nog boven do horizontale rig -

tin g verheven zijn. n kan alzoo den hoek abc beschou-

wen als de maat van de hoeveelheid licht welke door  de 

aangenomen lichtopening kan binnendringen; en het blijk t 

dus dat in dit geval door  de diepte der  lichtkast een ge-

deelte licht verloren gaat of werkeloos blijft . n kan 

te gemoet gekomen worden door  het wijzigen van het pro-

fil  , in de manier  zoo als hierboven is aangewezen , hetzij 

door  de lichtopening aan ééne of wel aan beide zijden te 

verwijden, waardoor  de hoek abc wordt vergroot, echter 

blijf t het verlies altij d nog eenigermate bestaan. 

« W i j  kunnen deze beschou-

wing evenzeer  van toepassing 

maken op lichtopeningen in ver-

tikal e of andere wanden ge-

plaatst, en men zal zich gemak-

kelij k overtuigen van het voor-

deel dat gelegen is in het ver-

wijden der  lichtopeningen zoowel 

naar  binnen als naar  buiten iu 

horizontale en vertikal e rigting . 

l er  uitwendige beletselen 

mogten aanwezig zijn , hetzij 

belendende gebouwen, vooruit -

springende portalen of derge-

lijken , zal men die op gelijke 

wijze in rekening kunnen bren-

gen als de dikt e der  wanden. e werkzaamheid eener 

lichtopening is steeds afhankelijk van den hoek dien de 

uiterste lichtstralen met elkander  maken, maar  de ge-

daante en afmetingen van de ruimt e die er  door  verlicht 

wordt , zullen op hare beurt moeten beschouwd worden, 

om te kunnen nagaan welk gedeelte van hot licht dat 

door  de lichtopening binnenstroomt, door  deze ruimt e 

wordt opgenomen, of als wij  ons zoo mogen uitdrukke n 

nuttig wordt verwerkt . 

, , e overgaande, stel-

len wij  dat nevensstaande figuur 

de doorsnede zij  van eenig lo-

kaal, dat door  eene lichtopening 

in het plafond wordt verlicht . 

Even als nu de hoek abc tot 

maat verstrekt van het lichtaan-

voerend vermogen der  opening, 

zoo kan de hoek de/ tot maat 

verstrekken van het lichlopnemend 

vermogen der  ruimte . r  hoe 

groot of hoe klein deze vermogens ook zijn mogen, het 

zal toch alleen afhangen van de hoeveelheid werkelij k 

aangevoerd wordend licht of de bedoelde ruimt e helder 

of duister  is. Wi j  meenen tot verduidelijkin g van ons 

gezegde tot voorbeeld te mogen nomen een bak waar-

door eene opening zand instroomt. o grootte van den 

bak bepaalt de hoeveelheid zand die hij  kan bevatten; 

van de grootte en do gedaante der  opening zal het af-

hangen of de bak spoedig gevuld is, maar  de onderlinge 

verhouding van de opening en het vat, zoo in afmeting 

9/' 
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als plaatsing en gedaante, zal bepalen of het geheel dan 

wel ten deelc kan gevuld worden. e laatste omstandig-

heid kan onzes inziens het best worden beoordeeld door 

den hoek ghi, waardoor  de lichtkegel wordt aangetoond 

die regtstreeka de binnenruimt e verlicht , terwij l de overige 

deelen half verlicht of geheel beschaduwd zullen zijn , zoo 

als door  de rigtin g der  verschillende lichtstralen kan be-

oordeeld worden. e grootte van den tophoek ghi kan 

echter  niet al léén als maat van den lichtkegel gelden, 

aangezien dezelfde tophoek bij  zeer  onderscheidene kegels 

kan behooren. Wi j  nemen derhalve nog in aanmerking 

de hoogte , en stellen alzoo de hoeveelheid aangevoerd 

of instroomend licht evenredig aan het produk t van hk met 

den hoek ghi. 

« T o t staving van deze stelling meencn wij  tc mogen 

aanvoeren, dat wanneer  dc afmeting van het lichtgat van 

eene zelfde ruimt e wordt vergroot, alsdan wel de tophoek 

van den lichtkegel verkleint , maar tevens de hoogte van 

dien kegel toeneemt, en wel zoodanig dat het produk t 

hk X  ghi zijne grootste waarde verkrijg t voor  lm — gi, 

zoo als bij  onoverdekte ruimten het geval is. Word t daar-

entegen het lichtgat kleiner, dan zal wel is waar  de top-

hoek van den lichtkegel grooter  worden, maar  daaren-

tegen de hoogte hk afnemen, en eindelijk bij  het geheel 

afsluiten der  lichtopening de hoeveelheid aangevoeld licht 

natuurlij k gelijk nul zijn , zoo als almede in dit geval 

door  de formul e wordt aangewezen. 

« Evenzoo zal dc hoek def niet de eenige maatstaf' 

kunnen zijn ter  beoordeeling van het lichtopuemend ver-

mogen van de ruimte , cn daar  dit in onmiddellij k ver-

band staal met dc afmeting van het lichtgat lm, zoo kun-

nen wij  dit vermogen voorstellen door  het produk t van lm 

inot den hoek def. 

t produkt van deze beide waarden zal nu kunnen 

gelden als maatstaf van den graad van verlichtin g der 

ruimte , die klaarblijkelij k van de beide omstandigheden 

afhankelij k is. e lichtcapacitcit van het ruimte-profi l 

kan alzoo worden voorgesteld door  het produkt (hk X  ffhi) 

(lm X  def.) l iet quotient dezer  waarden, of ^ — 

hk X  ghi 

zoude kunnen strekken nis maatstaf voor  dc helderheid 

of'  sterkte van het licht , die als het ware kan worden be-

schouwd als de diglheid van den opgenomen lichtaanvoor. 

<( t blijk t dan hierui t dat deze digtheid onafhankelijk 

is van dc schaal der  afmetingen, zoodat men uit een mo-

del kan besluiten tot dc mate van verlichtin g van eenig 

bouwwerk. 

« U i t het voorgaande zou men kunnen afleiden dat bij 

gelijkvormig e ruimten en lichtgaten dc lichtcapacitcit af-

neemt in de vierkante reden der  gelijkstandig geplaatste 

zijden, zoodat kleine ruimten naar  evenredigheid van ha-

ren inhoud meer  licht zouden behoeven dan groote. -

aan wordt voldaan door  de e evenredig te 

, stellen aan het vierkant van den derde-magtswortel van 

den inhoud der  te verlichten ruimte. 

« N e m en wij  als standaard aan een vertrek of' eene 

'„  ruimt e van 5 cl over  alle zijden of van 125 kubiek el 

inhoud, alsmede drie graden van verlichting , namelijk : 

1 vierk. el staand licht op 10 kubiek el (sterk licht) , 

1 » » » „  20 „  „  (matig „ 

1 n n >, » 40 „  „  (zwak „ 

dan kan in het algemeen het oppervlak van de lichtra -

men in eenig gebouw, welks inhoud wij  voorstellen door 

a' , gevonden worden door  de volgende evenredigheden: 

125 

25 : n2 = — - : oppervl. licht (sterk), 

125 

25: a- = : oppervl. licht (matig), 

125 

i 5 : a- — ~ : oppervl. licht (zwak), 

waaruit men vindt : oppervlak licht (sterk) =  aï, 

„  „  (matig) = ' / i o>, 

„  (zwak) = '/t a\ 

n zal hierdoor  tevens bij  een bestaand gebouw 

kunnen beoordeelen tot welk der  opgenoemde kategor ién 

dc aldaar  aanwezige dagverlichting behoort. Wi j  zullen 

trachten dit door  eenige voorbeelden op te helderen. 

« N e m en wij  daartoe de hervormde kerk te Gorinehem, 

welker  inhoud nagenoeg bedraagt 19000 kub. ellen = a>, 

den is a ----- \/ 19000 = 27 bijna, en alzoo aï = 729 (=27 X 27). 

Voor eene sterke dagverlichting zoude alsnu volgens ons 

tafeltj e noodig zijn '/a a2 of 365 vierk . ellen; voor  eene 

matige verlichtin g '/ i a2 of 182 vierk . ellen, en voor  eene 

zwakke verlichtin g >/ s a- of 91 vierk . ellen. 

Volgens de opgaaf op bladz.351 hier  v. heeft ditkerkgebouw 

19000 
1 vierk . el lichtraam op G5 kub. el inhoud, zoodat er——— = 

65 

292 vierk . ellen lichtraam aanwezig zijn. n kan hierui t be-

sluiten dat dit gebouw tamelijk sterk verlicht zal zijn , 

: zoo geene bijkomende omstandigheden van belendende 

huizen als anderzins dezen toestand wijzigen. e regel 

van dr . T zon in dit geval verlangd hebben een 

19000 

3Ö~ 

daarentegen slechts \ / 19000 = 138 vierk . ellen. 

l de lichtramen lantaarnsgewijzc geplaatst zijn 

en het licht geheel onverhinderd kan instrooinen (zoo als 

nagenoeg het geval is bij  het  te Home en de 117;/-

halla te  kan men volstaan met de helft der 

oppervlakte die volgens onzen regel voor  staande lichtra -

men zou noodig zijn. r  zoo het door  diepe kasten 

moet gaan alvorens in te stroomen, zal men de betrekke-

oppervlak v.-m G20 vierk . ellen; die van PASTE UB 

y\ -h: f 1 " 

de hoek abc = 1 2 0 °, dan zoude men slechts ; . = j -

lijk e kapaciteit van het profi l moe-

ten opmaken door  het trekken 

van do diagonalen of kruislijnen . 

c hoek in graden die deze 

lijnen maken, gedeeld door  180° 

zal het gedeelte licht aangeven dat in verhouding tot 

eene onbelemmerde instrooming kan binnendringen. Was 

120 _ 2 

180 ~~ 3 

kapaciteit hebben, en alzoo de oppervlakte, die anders voor 

een invallend licht voldoende zijn zou, niet de helft moeten 

vergrooten. 

« N e m en wij  de Walhalla tot voorbeeld, die eenen in-

houd heeft van 7280 kub. ellen = a \ dan is a = y/ 7280 = 19 

en dus « 2 = 361. Volgens de tafel op bladz. 351 hiervoren ver-

7280 
licht 1 vierk . el, 70 kub. el ruimte, zoodat dit gebouw — 

104 vierk . ellen lantaarnlicht heeft, hetwelk, onbelemmerd 

instroomende, kan gelijk gesteld worden met 208 vierk . ellen 

staand licht . t gebouw is alzoo meer  dan sterk verlicht , 

want volgens onze onderstelling zoude hiervoor  reeds 

' / , a2 = '/o X 361 i80 vierk . ellen voldoende zijn. 

e kleuren der  wanden en de aard van de glasbedek-

kin g temperen dit natuurlij k eenigermate. (Verg. Bouw-

kundige bijdragen, 4de deel.) 

« N e m en wij  nu de amsterdamsche koopmansbeurs, dan 

vinden wij  (zie bladz. 351) dat de gaanderijen verlicht wor-

den door  94 vierk . ellen invallend licht , hebbende ieder 

150 kub. al ruimt e te verlichten. c inhoud der  geheele 

ruimt e is dus 150 X 94 = 14100 kub. cl = a\ t 
s 

vindt men a = y/ 14100 = 24, dus 
* * li 

a1 = 57G. r  de lantaarnraiiic n 

door  hunne plaatsing niet meer  dan 

90"  voor  den hoek der  kruislijne n op-
N leveren, zoo zal de volle oppervlakte 

die voor  staand hebt vereischt wordt ook voor  deze lan- i 

taarns noodig zijn. Wi j  zien dan dat de dagverlichting tus-

schen zwak en matig moet gerekend worden, aangezien 

57G 
94 kleiner  is dan ' / i «J 

576 

= 144, en grooter  dan 

= 72 vierk . ellen. j  is echter  niet 

2G5, en >/t a2--="/ i X 529 = 132 vierk . ellen. e re-

12040 
gel van T zou hier  tot uitkomst geven ^ = 421 

vierk . ellen, en die van PASTEU  {/ 12640 = 112 vierk . 

ellen. Wi j  moeten echter  hierbi j  op-

merken dat de vri j  aanzienlijke dikt e 

der muren hier  niet zonder  invloed 

' *  1 8 0 * is op de lichtkapacitci t der  ramen, 

die daardoor  bijna >/i minder  zou moeten gesteld worden, 

en alzoo gereduceerd lot ' / « X 180 — 135 vierk . ellen, 

hetgeen voor  eene matige dagverlichting voldoende is. 

e kunstzaal Arti et Amicitiae heeft nagenoeg 1150 

kub. el inhoud = a3 , dus a — 10,5 en a2 = 110 vierk . 

1150 

in aanmerking genomen het licht van de thans overdekte 

binnenruimt e tusschen dc galerijkolommen lieenstroomende. 

e binnenruimt e bevat ongeveer  12G40 kub. el 

ruimt e = a», zoodat a = {/ 12640 = 23, en a2 = 529 

vierk . el is. e ruimt e wordt verlicht door  180 vierk . 

ellen (zie bladz. 1 

den tusschen matig en sterk; want '/ j  a1 

12G40\ , 

—=y  en kan dus gerangschikt wor-

' / , X 529 = 

ellen. e zaal heeft ongeveer 
14 

82 vierk . ellen raam, zoodat de dagver-

lichtin g meer  dan sterk zijn zal, want 

daartoe zouden reeds ' / 2 a 2 = >/2 X 110 = 

55 vierk . ellen lichtraam voldoende zijn. 

Wi j  merken echter  op dat het glas mat 

geslepen, en hot licht met trekgordijne n 

kan getemperd worden, waarop men in 

woonhuizen en kerken ook moet bedacht zijn. c meestal 

betrokken dampkrin g in onze streken maakt een ruimen 

toevoer  van licht altij d wenschelijk, daar  het gemakkelijk 

is door  het aanbrengen van binnen- of'  buiten- zonneblinden, 

gordijnen, mat glas of'  dergel ijken den te sterken toevoer 

te matigen. Wi j  hebben in bovenstaande figuur,  door  het 

verlengen der  kruislijne n en zijwanden aangetoond, het 

voordeel van hellende ramen in plaats van vertikale, het-

geen na al het voorgaande geen verder  betoog zal vereischen. 

n do groote zaal van het voormalige stadhuis te 

Amsterdam geschiedt de dagverlichting door  dri e rcijen 

ramen in iederen zijmuur  geplaatst ten getale van 6 naast 

elkander, te zamen een oppervlak hebbende van p. in. 150 

vierk . ellen. e inhoud van deze zaal is ongeveer 13500 

kub. ellen = o' alzoo, a — 24 en a- = 57G. Wi j  vinden 

alzoo voor  eene matige verlichtin g ' 4 a2 = \ 4 X 576 = 

144 vierk . ellen of nabij  het bestaand oppervlak; maar 

neemt men in aanmerking dat de zijmuren door  hunne 

aanmerkelijke dikt e reeds veel licht benemen , en ten an-

dere dat het licht komt van tamelijk enge binnenplaatsen 

met hooge wanden omgeven , dan zal men de verlichtin g 

van deze zaal eer  zwak dan matig mogen verwachten. 

e beurs te J-'ttnjs heeft een lantaarnlicht van 98 

vierk . ellen horizontaal oppervlak, verlichtende cene ruimt e 

van rui m 13720 kub. ellen = as. r  is dus a nage-

noeg = 24, en a2 — 57G. e kruislijne n van de lan-

taarn snijden elkander  onder  niet veel meer  dan een 

regten hoek , hetgeen voornamelijk door  den grooten sprong 

vande bimienkroonlijs t veroorzaakt wordt ; alzoo rekenen 
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wij  dc oppervlakte van de lantaarn slechts éénmaal, en 

vinden dan 98 vierk . el grooter  dan 7B " 2 = ' / , X = '2, 

maar  kleiner  dan oJ = % X 576 = 144. Alzoo is 

de parijsche beurs eer  zwak dan matig verlicht . 

e  te  heeft een inhoud van onge-

veer  49000 kub. ellen = o»j alzoo a = i / 49000 = 37 

en a1 — 1369. r  nu deze kerk verlicht wordt door 

70 vierk . ellen horizontaal licht zonder  belemmering in-

vallende, zoo verdubbelen wij  deze oppervlakte en vinden 

dan nog 2 X 70 = 140 kleiner  dan ' / , a2 = % X 1369 = 

171 vierk . ellen, zoodat de dagverlichting zeer  zwak mag 

gerekend worden. e bestemming van dit gebouw regt-

vaardigt echter  zoodanige twijfelachtig e dagverlichting, 

aangezien de altaren toch meestal door  kunstlicht worden 

opgeluisterd. 

« e  en Aaronskerk te Amsterdam heeft een in-

houd van nagenoeg 12000 kub. el = a3, dus a = 23 cn 

a2 = 529. e kerk wordt verlicht door  150 vierk . el 

raamopening, maar  dit licht komt door  smalle zijgangen 

langs tamelijk hooge huizen. Ofschoon dus 150 meer  dan 

' / , a2 = 7, X 529 = 132 bedraagt, zoo moet die licht -

sterkte in deze kerk niet meer  dan matig gerekend worden. 

<( n de groote gehoorzaal van het geregtshof te Amster-

dam geschiedt de verlichtin g door  14 staande ramen ge-

zamenlijk grootfi l vierk . ellen. e zaal heeft een inhoud 

van 3900 kub. ellen = a 3 , alzoo is a = [/ 3900 = 15.7 

en a2 — 246. e zaal heeft dus eene matige verlichting , 

want 7i « 2 — 7« X 246 = /4 vierk . e l, hetgeen zeer 

nabij  met het aanwezige licht overeenkomt. t licht 

komt van ruim e binnenplaatsen die geene noemenswaar-

dige belemmering veroorzaken, daar  de lichtramen in 

het bovendeel der  zaal zijn aangebragt. e regel van 

T geeft hier 
3900 

30 
= 130 vierk . ellen, en die van 

PA8TEUB {/ 3900 = 62 vierk . ellen. 

t bijgebragte komt ons voldoende voor  om aan te 

toonen, dat eene standvastige verhouding tusschen de licht -

oppervlakten en de ligchamelijke ruimten niet te verwach-

ten is, maar  dat hoe grooter  de ruimten worden ook het 

aantal kubieke ellen derzclve grooter  zal kunnen zijn , dat 

door  1 vierk . el verlicht wordt , zonder  daarom de hel-

derheid der  verlichtin g te benadeelcn. 

n zal men bevinden dat bij  vertrekken of 

ruimte n kleiner  dan de door  ons aangenomen standaard 

van 5 el over  alle zijden, de verhouding tusschen licht-

oppervlak en ruimte wel standvastig is aan le nemen, en dus 

naar  gelang van de bestemming een getal kubiek ellen 

kan worden genomen, hetwelk gedeeld in den kubiek-inhoud 

(mede in ellen) dadelijk de grootte van het lichtoppervlak 

in vierk . ellen zal aanwijzen. e meerdere of'  mindere 

mate van belemmering, die het licht bij  zijne instrooming 

ondervindt , moet vooral hierbi j  in het oog gehouden wor-

den, en is door  het vroeger  ontwikkelde zeer  goed te 

beoordeelen, waarnaar  alzoo de oppervlakte van de licht -

ramen te wijzigen is. 

« W i j  vertrouwen dat onze medeleden die daartoe in 

de gelegenheid mogten zijn en belang in de zaak stellen, 

onze theorie op bestaande gebouwen zullen toepassen, en 

de uitkomsten van hunne onderzoekingen en beschouwin-

gen ten algemeenen nutte aan de redaktie der  JSouickun-

dige bijdragen mededeulen. r  alleen kan het 

onvolkomene van onze waarnemingen en berekeningen te 

geinocl gekomen worden, en de weg gebaand worden 

tot eene betere of meer  grondige theorie aangaande de 

uitwerkin g van het licht in besloten ruimten. t missla-

gen in dit opzigt niet tot dc onmogelijkheden behooren 

schijnt o. a. nog door  het parijsche tentoonstellingsgebouw 

te zijn gebleken, waaromtrent liet ons echter  aan de noo-

dige bescheiden ontbreekt, om eenig nader  onderzoek in 

te stellen. 

;<3.  om de uitwerking van het daglicht te 

versterken. 

e hier  bedoelde middelen bestaan in de toepassing 

van réflecteurs, om den hoek van invallin g van het daglicht 

i te wijzigen, waardoor  de lichtstralen eene andere rigtin g 

: bekomen, die naar  de behoefte van het lokaal kan gere-

geld worden. Wi j  vinden dit middel aangewezen in 

j  het Civil engineer and architect journal, no. 220 en 221 

(Sept. 1852), en omtrent de uitkomsten zeer  gunstige be-

rigten medegedeeld. e aldaar  beschrevene en afgebeelde 

réjlecteurs zijn ingerigt als zonneblinden, en kunnen in 

willekeurigen stand geplaatst worden naar  gelang van de 

rigtin g der  lichtstralen. e lichtstralen die op de gepo-

lijst e oppervlakte vallen, worden teruggekaatst zoo als in 

onderstaande figuur  is verduidelijkt . t komt vooral 

te pas bij  kelderverdiepingen, die 

hun licht meermalen door  zoo-

genaamde vossegaten ontvan-

gen, en waar  dus de direkt e 

uitwerkingderlichtstrale n veelal 

zeer  gering is. Op deze wijze 

| is het licht versterkt in eene 

J kelderverdieping te  van 

29 el diepte, alwaar  het door 

een halfcirkelvormi g gat van 

1.50 el diameter  met ijzeren 

staven gedekt binnen drong. 

e réjlecteurs zijn daar  van 

glas gemaakt op chemische wijze met zilver belegd, waar-

door  zij  voor  de schadelijke uitwerkin g van den damp-

krin g beveiligd zijn ; zij  bestaan uit strooken van 10 a 13 

centimeters breed, door  eene ijzeren staaf beweegbaar  om 

in den vereischten stand te kunnen gesteld worden. 

e uitwerkin g was zoodanig, dat men aan het eind 

van den kelder  gemakkelijk klein drukwer k kon lezen. 

e breedte en afstand der  strooken moet zoodanig 

geregeld worden, dat er  geene lichtstrepen ontstaan, maar 

dat de bundels teruggekaatste stralen zich digt bij  de spie-

gels kruisen. 

e uitvinder  geeft nog als denkbeeld aan, om ze 

uit ijzer  te vervaardigen en dienstbaar  te maken tot ven-

sterluiken of ventilatie-toestellen. 

« O ok in diepe winkelhuizen zouden zoodanige réflec-

teurs goede diensten kunnen bewijzen. 

e sterkte van het aldus teruggekaatste licht is na-

tuurlij k altij d minder  dan van het direkt e daglicht, doch 

voor  de opgegeven gevallen altij d nog voldoende om 

kunstlicht te kunnen ontberen, waarvan de toepassing niet 

altij d van gevaar  onbloot is .» 

Geen der  aanwezigen het woord vragende na het hou-

den dezer  voordragt, en geene onderwerpen meer  ter 

behandeling overblijvende, zoo sluit de voorzitter  deze 

vergadering, onder  dankzegging aan de leden voor  hunne 

tegenwoordigheid en zamenwerking tot het doel der 

maatschappij, welker  belangen bij  voortdurin g hun blij -

ven aanbevolen. 

Overeenkomstig dc aanteekeningi n van dc 

ii i het hoofd dezer  genoemde bijeenkomst, 

 Sekretaris, 

A. N. . 

N OVE E G V A N E S , 

 V A N E E . 

 door den heer J. A . , te Botterdam ')

l i e t is eene veelomvattende taak om eene ge-

schiedenis de  bouwkunst te , die aan al de 

n de  wetenschap voldoet cn de behoeften 

de  kunst . n moet e eene e 

kennis en een lij n gevoel voo  bet aesthetiscbe die

kunst bezitten, niet de e bouwstijlen naauw-

g bekend zijn, in het e n geene 

g wezen, de gedenkstukken die zij beeft 

, g d hebben, cn ook in de 

e en algemeene geschiedenis n zi jn: 

want geene kunst hangt met de godsdienst, de ge-

woonten en lotgevallen de  volken mee te zamen, 

dan de . j dit alles moet baa ge-

 genoegzaam bekend zijn met de beeld-

houw- en , die niet de bouwkunst in een 

zee naauw d staan, en n zij in de -

ste tijden, als tot e g geschikt, bet aan-

zijn . 

') t stuk is te beschouwen als een vervolg van des schrijvers op-

stel, voorkomende op blz. 97 in dit deel der  Bouick. bijdragen, 

en behelst dc geschiedkundige toepassing van hetgeen daar  is aan-

gevoerd. 

n. . 

e geschiedenis die  beide kunsten houdt dus ook 

bijna een gelijken d niet die de  bouwkunst wat het 

e aangaat, ende e is n een 

onafscheidelijk deel; zoodat de geschiedenis vau het 

t en van den n geest en smaak , 

die dit bij de e volken en n ten 

toon , cene e zijde van die de -

chitektuu in het algemeen uitmaakt. n 

moet die  een juist l aan een 

n smaak , om bel  en de -

schillende nuances de e bouwstijlen -

dig le n en het e e  van te kun-

nen aanloonen. c noodwendige g van 

zoovele n zal wel de k zijn, dat e

nog zoo weinig goede geschiedenissen de  bouwkunst 

in Frankrijk ,  en Duitschland zijn -

nen, en e  in onze taal lot heden geene -

kelijke bestaat. 

2. 

 bet hoofddoel van de geschiedenis de

bouwkunst moet zijn, ons k in de ken-

nis van den d de e bouwstijlen in te 
24 
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wijden, moet zij mee doen dan eene e be-

g e  van , zonde op de ontwikke-

ling en hel d van die stijlen le lellen, liet is 

niet genoeg de egyplische en indischc monumenten 

te n en zich met eene eenzijdige k 

n bezig te houden; even als enkel de -

digbeden van de , jonische en e 

stijlen in de e bouwkunst g na te 

gaan, zonde genoegzaam op den , -

gang en het l n acht te geven, en die ge-

schiedkundig doo  de beschouwing de  en 

e gedenkstukken aan te tooncn. e e 

moei hie  den  met e fakkel -

lichten, zoodat de lotgevallen de  kunst niet die dei-

volken in een zigtbaa d t , om-

dat k de  de g van 

den uitwendigen bloei en de  beschaving van de na-

tiën is. e k de  monumenten, die een belang-

k gedeelte de  kunstgeschiedenis uitmaakt, is eene 

geheel e dan die, welke een t die eene 

e de e bouwstijlen geeft, kan be-

zigen. n kun die monumenten n volgens 

een idealen norm of volgens eenen , dien 

men voo  den schoonsleii houdt, b.v. den , 

en  deze gedenkstukken eene e k 

doen .  dit is de g van den ge-

 de  niet; hij moet deze 

kunst in e e n h be-

, e gedenk teekenen in hunne -

dene bouwstijlen en n ontleden, en 

de beginselen eene e ontwikkeling e  in doen 

n ;  bij het eenzijdig standpunt van 

den , voo  het e en mee omvat-

tende van den beschouwe de  kunstontwikkeling -

laat.  voldoet hij aan de eischen die de 

kunstkenne hem stellen kan, l hij tevens den 

d legt tot eene mee e en nicer  algemeene 

opvatting de , bij mannen van 

hel vak, en eene veelzijdige g van den smaak 

bij hen die zich tot s bekwaam wil -

len maken, want hunne belangen moeten, bij eene 

geschiedenis de , l niet uil het oog 

n . 

3. 

Al s wij deze beginselen en n op de be-

handeling van de geschiedenis de  bouwkunst bij som-

mige oude e volken , en d op dc 
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grieksche  loepassen, komen wij tot geheel 

e uilkomsten, dun die welke  sommige 

e n ove  de bouwkunst hebben 

. Eene e uiteenzetting van onze denk-

beelden  zal het gewigt n nog duide-

lijke  doen blijken. 

c e bouwstijlen de e volken 

kunnen, wel is , mee k op zich zei-

ven beschouwd , omdat zij weinig -

komst met elkande n , — dit is l het 

geval met de chinesche en de , babylo-

nische, medische en e , n 

wij , behalve vun de e en laatste, 

weinig of niets weten—; maa wat den egyptischen 

en indischen t , geldt ten deze de alge-

meene l niet. n kan niet ontkennen, hoe -

d in de meeste opzigten , zij toch in sommige an-

e eenige t hebben en punten van 

g aanbieden. n die beide bouwstijlen 

geene wijzigingen in den loop de  eeuwen -

gaan, die de  moet aanwijzen? 

n heeft het thans in de studie de  egyplische en 

indische monumenten zoo ve , dat men eene 

e opvolging n kan nantoonen, en bij 

de n den lij d bepalen n zij gesticht zi jn; 

l de indische - en l ten tempels van buddhe-

ïslischen g een t l met de e 

e pagoden .  deze -

sche wijs van behandeling zal men het eenzijdige iu 

de k de  gedenk teekenen n cn -

gen n die men s ove  het hoofd zou 

hebben gezien ; zoo als men in de egyplische -

tektuu s eenige t met de e 

, wat den n m en de ge-

daante van sommige kolommen aangaat, (de zuilen 

van den ingang de n vun , die -

E JEUNE colonnes doriques prototypes noemt); 

l de e invloed de e kunst, gedu-

e liet tijdvak de  van de N 

en dei" , duidelijk zigtbaa is, in de week-

en onbestemdheid de , die hoogst -

deelig tegen den n en n stijl de  oude 

egyplische gedenkstukken, onde de dynastie de

\os , afsteken. 

1. 

e ontwikkeling de  bouwkunst staat bij de -

ken in het naauwste d met die hunne beehl-
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houwkunst. Even uls deze van hel e en e 

in den n stijl , die op den n van den 

heldentijd volgde, lot den n en , 

 tot den k schoonen en eindelijk tot 

den bevallige en liefelijk d ideaul-schooneu 

; zoo was dit ook het geval met de bouw-

kunst, die ook, in e tijden, -

gens die e n van ontwikkeling . 

n de e eeuwen na het helden-tijdvak, was 

de e e stijl , bij de n iu het eigen-

lijk e Hellas, in Sicilië en in Groot-Griekenland, uit-

sluitend de . Van zijnen g eu 

zijne e n welen wij niets, omdat 

wij zoo weinig bescheiden van den toestand vun Grie-

kenland, t de t de n tol aan 

den lij d van , bekomen hebben. e e 

stijl was even als die de  beeldhouwkunst t , 

n en eenigzins , zoo uls wij dil 

in de n van den tempel van A te 

 zien, die men als het oudst n ge-

denkteeken vun den n stijl kan . 

e tempels in Sicilië, le Syracuse, Selinunle, Agrigenle, 

 enz. zijn allen van eene e en - j' 

gene ; de oud e stijl bleef e  lange

dan in het eigenlijk Griekenland in zwang. l 

schijnt ook het gevul in Groot-Griekenland geweest le 

zijn; de tempels vun  zijn n het bewijs. 

e kolommen zijn hie  nog ove  het algemeen 

t en van een k n konischen m 

doo e e ; hel -

nement is dig i, hel hoofdgestel is zwam-en zee -

uitstekend. e kapiteelen zijn , de abake mas-

sief cn de echinus in het oog loopend uitgezet. Som-

mige kapiteelen hebben een n huls, hetgeen ' 

hunne t nog mee schijnt le . [ 

t alles doel zich nog duidelijke , als men die 

monumenten met de e nttische . 

n kan ove  het algemeen bet e en bet ; 

e de n als een d kenlee-

ken van den n m de  gebouwen van 

n stijl nunnemen. l was t in den lij d 

nu de e , dat men n begon af 

le wijken, onde n bij den tempel van O te 

Delphos, die loen d . 

3. 

n  bij de jonische volkplantingen, ' 

had zich inlusschen een e bouwstijl, namelijk 
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dc jonische , die s denzelfden l i jd , 

k hel t iu hel eigenlijke Grieken-

land, d , want men ontdekt niet

n de e en gedeellelijke . Van de 

oude jonische gedenkstukken, zoo als van den -

sten tempel van A le  en dien van JUNO te 

Samos, is bijna niets , omdat tic e 

doo S d in d gestoken, en de 

laatste lol op weinig puinhoopen t is. e 

ontwikkeling de  jonische e moei echte niet 

in Jonië zelf, maa in hel eigenlijke Hellas gezocht 

. Zoo veel als men doo  de studie de  mo-

numenten heeft kunnen , ontstond deze vol-

making t toen de e n hoogsten p van 

volkomenheid begon te . e neslbelische ont-

wikkeling van tien n bouwstijl bestond in zijne 

e d cn li g e , zonde

dut  aan zijne e deftigheid nadeel d 

. n van dien t wa-

: de tempel van , van , hel

non, de  de tempels van  van Sunium, 

van J  le Olympia, vun O te  enz., 

uilen in het p van eene halve eeuw gebouwd. 

j deze gedenkstukken, voo  zoove zij in bouwval 

nog beslaan, zijn de kolommen , is de -

ning , het hoofdgestel liglc  dan bij de -

e n van dien stijl. t kapiteel heeft 

een bevallige m aangenomen, de abake is minde

d en , de echinus minde gezet en t 

 mee . l kapiteel eu de 

kolommen des tempels van S kunnen als hel 

volkomenste model en de typus van de -

e e aangezien ; late  begonnen de -

men vun dien bouwstijl d - , 

zoodal de n van hel  en de

pyleen s niet nice  zoo zuive  zijn , ofschoon de 

détails met mee fijnheid zijn . 

G. 

n den n tempel te  vindt uien de 

oudste bewijzen van de g de  jonische e 

in eigenlijk Griekenland; omdat tiaa  hel binnenste de

naos doo  jonische kolommen d is, n 

de kapiteelen een n ononlwikkelden m 

bezitten. Eene e d van dien tem-

pel is het aanwezig zijn van eene e kolom 

in het diepste van het heiligdom, achte de plaats 

vun het godenbeeld. s luie  dan deze tempel is 
24* 
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die van A A tc Tcgea geslicht. j is - i 

namelijk voo  cle geschiedenis de  bouwkunst van be-

lang, omdat hie  voo  het t de g van 

e n , zoo als de c van bui- ; 
P 

ten, en de jonische met de e boven elkan-

de  van binnen. 

n de kleine e  le  vond 

men ook een h antenkapiteel met acanthus-

n , k van het inwendige 

van dit gebouw afkomstig. 

Toen de e bouwstijl iu Griekenland doo

de jonische en e n , en mee

en mee in k begon te , was hij s 

k ; zoo als de te slanke kolom-

men mei de kleine kapiteelen , van den tem-

pel van  te  en dien van O te Delos, 

die s den lij d van  den e 

n , duidelijk bewijzen. 

7. 
l i 

n beeft wel eens getwist ove  den n 

m van den aziatisch-jonischen of van tien at-

tisch-jonischen . n de oudsle gedenk-

stukken van beide nog aanwezig, dan zou hel -

schil kunnen beslist . t e 

is, dal de m van hel attisch-jonische mee van het 

e oud-jonische n heeft, dan 

de nog beslaande gedenkstukken van den jonischen , 

bouwstijl in Azië zelf, die eene e ont-

wikkeling van het atlisch-jonische schijnen le zijn. t 

schoonste gedenkstuk de  attisch-jonische e is hel 

c kapiteelen zijn , hoewel eenig-

zins , van de e , op de be-

valligste wijze . e n de -

len zijn van den vloeijendstcn k en de -

meniën aan bet d doen de aangenaamste uil-

. e kapiteelen van bet tempeltje aan den 

llissits zijn eenvoudige en schijnen s eenen -

gang lol die van den tempel van O S le 

 uit le maken. 

c e n de  jonische e in 

 zijn : 1». e s genoemde tempel van 1 

.o , op nieuw na zijne g in ! 

den jonischen g , doch niet geheel vol-

tooid. e e is van den n jonischen 

stijl ; men vindt ook e halfkolommen in hel 

k . 2". e tempel van - S ,j 

te j d doo B den e inge- „ 
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wijd. 3o. e tempel van S te Feos, -

lij k ook s den lij d van  gebouwd. 

4". e tempel van A te  aan den

de beide laalsten doo  den zelfden , -
S , . 

Van al deze gedenkstukken is slechts weinig -

gebleven, doch genoegzaam om e  uit op te maken, 

dat zij in den schoonsten eigenlijk jonischen bouwstijl 

gebouwd . Zij zijn , even als de tweede jo-

nische tem [iel van A te  van e dag-

leekening dan het  en de e jonische 

monumenten van Altika. e m de  kapiteelen is 

hie , de abake minde en dc echinus mee -

uitstekend, de n minde t en de l 

minde zamengesteld, dan in de attisch-jonische ge-

denkstukken. 

8. 

e g t de uitvinding van het ko-

h kapiteel aan den beeldhouwe S 

toe. t oudste e kapiteel schijnl dat van 

het inwendige de  naos van den tempel van

le zijn. e kapiteelen de e halfkolommen 

van den tempel van O S zijn zee schoon 

en als de typus de e e aan 

le . Zij zijn echte niet volkomen ontwikkeld, 

even min als die van hel gedenkteeken van -
sir.iiATEs , late  te Athene . e jonische, maa

l de e bouwstijl n t na -

 den e de ; de laatste nam mee

en mee in schoonheid toe, totdat bij, t onde de 

j van AUGUSTUS , zijnen hoogsten p van 

edele bevalligheid en e d . 

n ziet t dal de e bouwkunst la-

te e hoogste ontwikkeling in den i 

stijl bekwam, dan de beeldhouwkunst, die n 

echte zoo naauw n was, dat zij die 

t in het begin van bet e tijd-

vak , onde de e s de  we-

, besteeg. t is omdat in Griekenland zelf 

tl ie t niet zoo algemeen d als in

dat men daa zoo weinig n van den ko-

n stijl vindt. j komt bie t slechts 

aan enkele kolommen, late  aan mee , doch 

meestal in hel binnenste en aan e ge-

deelten van het gebouw. 

e bouwkunst was ten tijde van S edel 

en n in de e , van S 
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schoon en bevallig in de jonischc, cn van -

, k en g in de e n 

die zij van den n stijl . A -

, S en SCOPAS n even e bouw-

s als zij s . e twee laatslen 

bouwden het  den tempel van  en 

dien van A A te Tegen. 

9. 

l , of de e of e 

g de  bouwkundige gedenkstukken, heeft niet 

de  een gelijken d gehouden, wal 

zijne ontwikkeling, n l . n 

den n bouwstijl n de n meest 

, zoo als de meanders aan de abake, de 

e of e n aan den echi-

nus, en de n en palmetten aan de t 

en e banden. h toen de metopen gesloten, 

en het n niet mee voo  de tentoonstelling 

de  wijgeschenken , , n zij met 

s cn n van standbeelden , even 

als dc uit- of inwendige s de  cclla of naos met 

e n in half n . 

n ile jonische en e e n de 

n meeslal in steen gebeeldhouwd, doch de 

s en het u n ook tevens mee met 

d k dan wel met s en 

n , t m en niet een edele 

bevalligheid, , l in den n bouw-

stijl , niet eene te kwistige . l deftige van 

den n stijl komt nice  met eene

g ; hel ligte, bevallige cn e de

beide e stijlen doet eene e wijze van -

namentatie  uitkomen. 

e e n zijn ove  het algemeen 

eenvoudig en weinig in getal, doch naa omstandighe-

den oj) eene e wijze . t t 

is bij hel juiste en e de g echte -

chitektonisch en niet k behandeld. e plant-

e n de  beste gedenkstukken bestaan 

slechts uit zoogenaamde palmetten, , 

eenige bloemen, acanthus- en spits e wa-

, en late  ook uil - en , 

n en , die echte in bet 

t zeldzaam, en late  in hel e 

tijdvak, veelvuldig n aangewend. e palmel-

, n e  weinig n zijn, wa-

n zee geestig . l allisch-jonisch ka-
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li pileel van het  aan wiens keelband een 

; k anlhemium van palmetten en bloemen -

komt, was  bevallig . n 
1 was deze e ecu h teeken van het pe-

i de  godin A S alkoinstig. , be-

nevens hel h kapiteel, zijn n 

van h . 

10. 

Aan een niet volkomen ontwikkeld doch schoon 

h kapiteel, onde de puinhoopen van den 

tempel van O S gevonden, t men onde

aan eene j , en n palmet-

ten aan, de stengels en voluten n , 

 de abake is zonde g met het d de  kelk. 

Aan bet monument van S n de  winden), 

le Athene, n insgelijks de ; uit 

eene j n n bie  lange en 

e n van ; de stengels en 

voluten n . e abake is daa

evenzee van den n kelk m afgescheiden. e 

;; kapiteelen zijn  zee onvolledig, omdat zij den 

!; g van het e de  schaft lot hel e 

van bet f niet oplossen, eu geene opstijgende 

voluten bezittende, geene e abake kunnen 

| . e e j n staat 

te veel op zich zelve, en t le veel t bo-

ven hetgeen zich n . e kapiteelen 

ij van den tempel van O S en die van hel 

monument van S te Athene, voldoen op cene 

, e wijs aan die , en zijn als de 

[ schoonste echt c kapiteelen aan le 

ij . 

e n aan de n van 

i den tempel van O S te  eu van -

A S le  zijn zee bevallig en , 

en n n hel gemis van sommige kleine 

geledingen. 

e tempels bij de n n meeslal aan de 

kolommen, de , de n enz., behalve 

met de e of gebeeldhouwde , 

! met e , als , , blaauw, geel 

) , hetgeen bij den -

blaauwen hemelen de wanne zon van Griekenland ccn 

schoon effekt zal gemaakt hebben. n hel -

e tijdvak heeft deze g voo  bel. 

k van kostbaa cn g  plaats 

gemaakt. 

http://xitei.es


— 371 — — 372 — — 373 - - 374 — 

11. 

Toen de e bouwkunst den boogsten p 

van e ontwikkeling t had, ging zij in bel 

e tijdvak tot een t langzaam, 

late  snelle l . n t dikwijl s van 

eene , in tegenstelling van eene e 

, doch dit is volgens ons gevoelen onjuist. 

E  is eigenlijk nimme eene e -

sche bouwkunst geweest, zoo als e  eene egyplische 

of eene indische was. n de e tijden namen de 

n hunne  van de s , 

en toen zij met Griekenland, zijne kunsten en -

kunde bekend , n deze bij hen -

plant.  men een in het oog loopend -

scheid tusschen den echt klassieken n en den 

n stijl de , 

is dit s een k van l en , 

die deze kunst, in Griekenland zelf, had , 

cn die , slechts doo  den d en de -

heid van de gebouwen die de n deden -

ten, d . l men bij de e zui-

ve e monumenten, l in de geledingen 

de  lijsten, in de kapiteelen de  kolommen, iu de -

dunning en zwelling hunne schaften, een vloeijenden 

cn golvenden k , vindt men dien in de 

gedenkstukken van de e , tot 

cene meetkunstige d . t -

k e schoonheidsgevoel k als met 

de e hand de , die de , e 

zoowel als , , mcl passe cn liniaal 

. 

t is dus niel k dat de n zeiven, 

aan de klassieke  die , welke 

men bij hen iu de e k e bouw-

stijlen , hebben doen . t is inte-

gendeel bijna zeke dal dil , doo  die -

n , s doo  dc e bouw-

, die meestal doo  de t -

den, t d en dal men dc wijzigingen die 

de , joniscbe en e stijlen -

gingen, aan hen k heeft loe te . 

Toen de n de e -

namen, was, zoo als wij gezien hebben, de e 

bouwstijl s zee , en bij de n 

zelfs weinig mee in ; de joniscbe en l 

de e stijlen , n  in dc' plaats 

gekomen, als mee g mcl dc weelde cn 

d van dien tijd. n de k 

was dat men onde de e monumenten de schoon-
!i ste n van den u slijl . 
I 

12. 

n het e tijdvak n deze e 

bouwstijlen s geheel s n dan zij zich 

in het schoone k van S lot op

. c e was van stevig l ge-

, en hel kapiteel bad eene e wijzi -

ging , die dadelijk iu het oog valt, als men 

het e met het zoo genoemde -

e ; dit is evenzee hel geval met het 

joniscbe, minde niet het e kapiteel, dat 

in Griekenland zelf niel lol zijne volkomene ontwik-

keling kwam, of als zoodanig, in de n mo-

numenten , niet mee . Wat t de 

kapiteelen van bel e van den tempel van -

TE S le Alkenc, dat keize mint S deed 

bouwen, deze zijn s zoo schoon niet mee

van , als die uit den lij d van AUGUS-

TUS. n is de komposiete bouwstijl de eenige 

nieuwigheid, die de e s invoel-

den, om zich van de , die zoo menigvuldig 

mei hen m , te : eene uit-

vinding, als men dien zoo noemen mag, p zij 

weinig m kunnen , omdat van dien lij d af 

aan, bet snel toenemend l van dc -

meinsche bouwkunst dagteekent. 

n de e en vijfde eeuw onze g was 

bet met de klassieke , even als niet de 

beeldhouw- en t gedaan. e kunsten 

zijn, met liet veelgodendom, n zij het -

l en de g , langzaam len on-

de  gegaan en , om onde eene e ge-

daante, als oud e of latijnsche en byzantijn-

scbe kunst en  wede op te slaan, die de 

n lot de middeleeuwsche en e kunst 

uitmaakten. e bestanddeelen de  klassieke bouw-

kunst, hoezee ook d en bijna onkenbaa

, bleven n , om tijdens de 

renaissance wede g te n te n en 

de e klassieke  voo  te . 

13. 

Wi j zien uil dil alles dat men bij de behandeling 

van de geschiedenis de  klassieke bouwkunst vele za-

ken iu het oog moet houden, die ons hie  gemakke-

lijke  dan bij die van dc ontwikkeling de e 

bouwstijlen ontsnappen. Wij zullen hie  niet, als , 

een n slij l als iu eens d doen -

komen, en als zoodanig aan een e g 

n ; wij zijn te wel t van de -

schillende n die bij n heeft, om een-

maal te n wat bij geweest is. t bestaan cn 

bet d gezag de  zoogenaamde vijf 

orden heeft een hoogst nadeeligen invloed op de 

juiste beschouwing van de geschiedenis de e 

en e  uitgeoefend cn vele dwaal-

n doen ontstaan.  dacht men dat die 

n doo  de e en e s 

n vastgesteld; l zij t in dc 15° en l b v 

eeuw doo  de italiaansche n , A 

en , uit de beschouwing eu g de

n monumenten van de e bouw-

kunst in n afgeleid. Van de oud e 

gedenkstukken in Hellas, Sicilië en

n deze s geen kennis. Zoo n 

ook de k e en joniscbe bouwstijlen 

t niet doo  die n die bunnen naam -

gen , . Eene dwaling die niet min-

de  aanleiding gegeven heeft om e denkbeelden 

te doen , was dat men welee dacht, dat 

de oude n in Griekenland cn  naa die 

vaste normen, die nimme in de d beston-

den, zouden gebouwd hebben; l de studie de

monumenten van een en dcnzelfden bouw slij l aan-

toont, dat alhoewel zij in g , 

zij allen iu de n d zijn, en 

e scheppingen bleven van bet schoonheidsgevoel 

en den n smaak hunne . 

t t tot den m van dc 19*  eeuw, 

aan de e  die  vijf orden een 

einde gemaakt te hebben, zonde die echte te 

n en dc n die zij n 

geheel te . Zoo beeft ook de kennis en de 

e g de  gedenkstukken van de 

klassieke bouwkunst aan dc n , dat 

n alleen de gids voo  hunne kunstontwikkeling te 

zoeken is, en het is dc g van den g en 

den  de , dit 

als bet eenige middel tot g de  bouwkunst 

in onzen tijd aan te wijzen en alzoo hunne kennis, 

wetenschap en , voo  dc -

king van het e schoone in de , le doen 

dienstig zijn. 

T  EN E X TE . 

T E , T X , X  EN ) 

gebouwen van e slechte toestand de e 

bet koninklijk postkantoo te Amsterdam, staande te

plaatse waa thans bet nieuwe gebouw voo  de j 

en den f t , had s 

g op g bedacht doen zijn. 

e toenemende g welke de n pos-

j doo  het d f zou , deed 

ook de behoefte aan mee e van lokalen -

zien ; builen 's lands had de g de e 

 zich s doen kennen, en in e 

hoofd- en e sleden n nieuwe e ge-

bouwen . 

Amsterdam, de e slad van het , kon niet 

linge n blijven van een  en aan de 

behoefte eene e handelstad d ge-

bouw voo  de . 

n t 18ol liet de ministe van financiën den 

slaat de  lokalen , ten einde te n 

of deze met g lot ccn goed geheel zouden 

kunnen t . 

s was e  ook e van eene plaatsing 

van het postkantoo op het , -

gen echte bedenkingen , zoodat n d 

afgezien, cn gedacht ove  den aankoop van een huis 

naast het g gebouw. 

e hoofdingenieu . vv. , doo  den ini -

nisle t zijnde, een p voo  een nieuw 

gebouw in le , belastte den bee c. OUTS-

, destijds hoofd-opzigte t en thans in-

genieu bij de hollandsche , met 

de g . e hee N p 

p een gebouw voo  het beslaande , zon-

de  dat van het lale  aangekochte huis. 

l p doo  den hoofdingenieu
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aim ilen ministe aangeboden, d s aan 

liet l van e deskundigen . 

Vele bedenkingen n tegen bet p ge-

maakt , hoofdzakelijk op d dat het gebouw te 

k was voo  zijne bestemming, en men een een-

voudige t . 

Ook de plaats van het oude n d minde

d gevonden, l ook omdat de tijdelijke 

g en g de x in een ande

lokaal kosten zou n die n konden 

. 

n stelde voo  hel gebouw te plaatsen in bet 

k achte de nieuwe s , of aan de Nieuw-

t aan het einde van den . 

e n n echte bevonden aan -

schillende n g le zijn. 

Nog een ande p kwam in ; te 

weten dat om bet « s onde het zeil » voo  het 

postkantoo te bestemmen, na het eene e 

g le hebben doen ; doch ook -

van vond men zich , uit hoofde van de -

tegen bestaande bedenkingen, af tc zien. 

Late  kwam men op het denkbeeld om de bu-

— 376 — 

x van den f en die van de j 

' in één gebouw te , en d besloten tot 

aankoop van het bewuste huis, hetgeen tegen het 

 einde van 1833 plaats vond. 

e hee N d a , een 

nieuw p e , dat iu t 1851 

doo  den hee  aan den ministe d aange-

boden, en doo  Zijne Excellentie d . 

n 15 i 1854 d het oude gebouw voor af-

k . 

n 14 Junij had de e besteding de  fondamenten 

en het m plaats, welke n n 

aangenomen doo .  te Amsterdam voo  /25,900. 

n 22 Novembe e had de tweede 

besteding plaats: aanneme was, voo  f89,990 de hee

. U te Amsterdam. 

e e en laatste besteding van de geheele vol-

tooijing van het gebouw geschiedde den l i ) Septem-

be  1855; zij d aangenomen doo  denzelfden voo

/ 59,8G8. 

e omstandigheden heeft de bouw 

eenige g ; echte zal het geheid 

in den loop van 185G voltooid zijn. 

N

OP T 

NEGENDE DEEL 

E . 

Aanbes ted ing, zie . 
, te Athene,

A f b e e l d i n g en van oude bestaande gebouwen. Uitgave 
,

A f d e e l i n g en de ,
Akademie , te Breda,

Albany g van),
Alleghany-City g van),

Ambachts l ieden. g van hunne opleiding,
s ,

Amsterdam (Afdeeling) de . ,
Antibes n van),

Appia g van),

g ten platten lande; ,
Arceuil g van), te

Arles g van),
Arnhem. Afdeeling de j aldaa gevestigd,

T ) . Zijn t ove  de g en ven-
tilatie van het gebouw voo  het ,

e put te Grenelle,

Autun g van),

a 
n in het algemeen ziekenhuis te

chen,

l te Axelmanstein,

 (n.), tot t de j te Does-

borgh benoemd,
 ( . A . ) . Geschied-cn e , 

ove  de aesthetiek de e bouwkunst,
n ove de behandeling van de geschiedenis 

de  bouwkunst, d van die de e -
,

n en s van n ,
 ( W . ) . Zijn l ove  de ventilatie de -

lementsgebouwen,
B A U  ( A . ) , tot t de j te Breda 

benoemd,
Y ) . Zijn stelsel van g van het 

, 169; idem van g en ven-
tilatie,

Belleville g van), te

n de  op de n ingekomen ont-
,

Besangon g bij),
 de ,

s te Amsterdam,

s te
; ,

. Zijn g tot g van ,
. Zijn t tot het bouwen van ,

n aan de ,
, t tot ; ,

 (P.) , tot t de j te
pen benoemd,

S . g ove ,
 (n. , tot t de j in 

 benoemd,

Boston g te),
, geschikt voo  of s land, be-

n doo  p. V A N ,

Bouwkundige Bijdragen,

s woning, n doo  w. V A N G E E  G Z . ,

n (Tentoonstelling van), te Amster-
dam,

. — n ove de behandeling van 
de geschiedenis de  bouwkunst, -
sche bouwkunst: geschied- cn e -
kingen ove e aesthetiek,  Egyptische 
bouwkunst,  — e houwkunst in -
band met de ,

,
 (S. . ) , benoemd tot t de -

schappij te Dedemsvaart,

k te
N . Zijn t ove de ventilatie en 

g de ,
n voo ,

e g de ,
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B r u g p i j s in  288. 
E . 

> men bij  de inrigtin g van woonhuizen en gestichten, in 
J. 

. . n tot bestuurder  der - E . het oog houden met betrekking tot de gezondheidsleer? J. 

schappij, 15. g aangaande de waterleiding N . . Bekroonde ontwerpen van eenen schouw- e vraag beantwoord door  de hh. E. . , J o n i s c he o r d e (Grieksche gedenkteekenen van de), 146. 

bij  Lissabon, 147. burg , 4.  l d . van eene slagtplaats, 283.  en , 327. A (Waterleidin g van), 245. 

B ü T N (J . ), door  de j  niet een getuigschrift E c h o te  327. G l a s s c h i l d e r e n, 12. TT 

vereerd, 23. E g y p t i s c he b o u w k u n s t, 12, 288, 289. Y (A. N . ), herkozen tot li d van het bestuur  dei-
' —. 

E i g en b e h e er  (Uitvoerin g van gemeentewerken onder), , 292. l de l'Ourcq, 267. 

c. 53—65. Gouda (Stadhuis tc), afbeelding, 4 , 283. n voor  waterleidingen, 241, 242, 249, 254, 258, 

E i k e n h o u t . Zijn e eigenschappen enz., 7, 9. G r a n i e t (Aberdeensche), 7. 262, 265, 266, 267, 268. 

Cahors (Waterleiding te), 242, 251. E l e k t r i s c h e k l o k k e n , 11. G r a n i e t en p o r f i e r  (Schuren en polijsten van), 277. . n hoeverre zijn dc kappen zamengesteld uit 

C e m e nt . — Wijz e van keuring, 286. e E n g e l s c he b o u w s t o f f e n, 12. Grenelle, artesische put , 269. hout en ijzer , doelmatiger  dan die welke alleen uit hout 

vraag naar  een geschikt middel ter  beoordceling der E n g e l s c he m a a t s t o k k e n, 12. G r i e k s c n e a r c h i t e k t u u r , 97—146, 361—374. of ijzer  zijn zamengesteld ? e vraag beantwoord dooi-

deugdzaamheid, beantwoord door  de hh. , nou- S kalorisch werktuig , 12. Gros-caillou, stoomwerktuig bij  de parijsche waterlei- den heer  A . N. , 300. 

N en G. E , 351. t des- T l 
ding, 267.  (Waterleidin g bij) , 265. 

wege van den hr . A. N. , namens den hr . t Y (G.). Zij n rapportover  dc ventilatie en verlichtin g w (Verhandeling over  den), van , 9. 

j . T. B. , 334. t deswege van  koncertzaal, 321. der  Parlementsgebouwen te Londen, 175. . T e Bergen op-Zoom , 45. m te Utrecht, 49. 

den hr . vv. N. , namens den hr . A. F. VA N E i l t r e e r b a k k e n voor  water, 240. G u t t a - p e r c h a (Waterbuizen van), 288. St. Janskerk to 's Hertogenbosch, 49.  St. Stcvenskerk 

, 341. — , 345. S keteltoestel voor  badinrigtingen, 159—166. te:  49. e kerk te Leiden, 50 .— 

Chaiüot. Stoomwerktuig bij  de parijsche waterleiding, 267. Frcjus (Waterleidin g bij) , 251. . g van oude kerken tc

Clialliba (Waterleiding van), 251. F u n d e r i n g en te Amsterdam, 7, 8. burg,  Soest, Werden, 51. m te  51. — 
C h o r e g i s ch monument van , 132, 134, 136, F u n d e r i n g p l a t e n . n daartoe geschikt, 7. f v e n s t er  b o g en boven de lichtopeningen, 9. g van oude kerken in Frankrijk, België,

144, 368, 370. Hamburg (Waterleidin g te), 257—261. land,  51. k van  dame de la 

C i ma g raa f. Werktui g tot het overnemen en afteeke-
VT.  (P. J . ), herkozen tot li d van het bestuur  der - Treille en van ST. S te  185.  Nieuwe 

nen van profillen , 12. G a s t h u i s voor  achthonderd tot duizend zieken; prijs - schappij, 292. r . k. kerk op de t te Amsterdam, 283. — 

Cincinnati (Waterleiding te), 264. vraag, 5, 284. n e tot het bewerken van), 191. Brocderkerk te  321. — St. Paulskerk te Lon-

Civita Castellana (Waterleidin g te), 251. G e d e n k t e e k e n en (Grieksche), 246. , 8. den, 3 2 2 .— St. Stephanskerk, 'albrook, 322. -

. Zij n rappor t over  de ventilatie en G e d e n k t e e k e n en . n tot her- llellevoetsluis. n cn dokwerkcn aldaar, 89. dcleine-kerk te  351, 359. — E . k. - on 

verlichtin g der  Parlementsgebouwen, 201. stel, 282. t , 192. Ailronsker k te Amsterdam, 351, 359.  l i . k. kerk 

Comfortable-houses tc Londen, 11. G E E  GZ. (W. VAN) . Beschrijving eener  bouwmanswoniiig, 73. n geschikt tot kespen en funderingplaten, 7. de Zaaijer te Amsterdam, 351. e kerk te 

C O U V É E . ) , tot korrespondent der j  te G e h o o r z a al van het provinciaal geregtshof tc Amster- n ter  vervanging van het gewone rijshout Gorinchem, 351, 356. 

Zierihzcc benoemd, 2. dam, 351, 359. in ons land, 300. . n daartoe geschikt, 7. 

Oofon-waterleiding bij  - York, 261—264. G e l d m i d d e l en der , 15, 291. s (Versiering van), 9. n betreffende stoepen en ingangen g 

Curator aquarum in het oude , 247. G e l u i d . e moeten kerken, gebouw- en koncertzalen n in Drenthe, 11. der), 286. 

S (Gedenkteeken van), 370. worden ingerigt, om doelmatig te zijn voor  het geluid ? e ram, 11. n op het timmeren en rooijen te Amsterdam, 9, 10. 

e vraag beantwoord door  n. Z en . O V E E - G . Zij n rappor t over  de ventilatie en ver-

. S , 218; door  is. , 319, 327; be- . lichtin g der  Parlementsgebouwen te loonden, 205. 

sproken door  G. , 326; w. N. , 326, 327; . Zij n invloed op de bouwkunst, 13. 

n der  ambachtslieden. Verhooging bij  de duurt e . J . , 326; . . , 327; E. 11. - , 289. g (Adres aan den), over  het onderhoud der  mid-

der  levensmiddelen, 20. N , 327; , 327. . Bewaring van het ijzer , 191. d van het delceuwsche gebouwen, 52. 

g in zalen (Welke regelen zijn in acht G e m e e n t e w e r k  e n. e vraag: wat te verkiezen is, aan- ijzer  op de hedendaagsche bouwkunst, 287.  Welke  (Waterleidingen tc), 252. 

te nemen voor  een doeltreffende) ? e vraag beant- besteding of uitvoering onder  eigen beheer? behandeld toepassing kan er  wel met vrucht van het ijzer  als  o r i n t i s c h e o r d e (Grieksche gedenkteekenen der), 146. 

woord door  A. N. , 348. door . , 53 ; G. , 57; G. . , 58; E. . bouwmateriaal gemaakt worden ? e vraag beant- n der , 2, 3, 281, 282. 

 tc  fabriekant van gedrukt leder, 288. , 62; mr . E. E , 03. Verdere dis- woord door  dc heeren i l . , . S . en n (Engelsche) , van  289. 

S . Zij n rappor t over  de ven- kussie, 6 3, 64. Benoeming van eene kommissie, 286. G. T . E , 346. n leggers en , 11. 

tilati e en verlichtin g der  Parlementsgebouwen, 202, 223. T JGZ. (P. W. VAN) . g over  de ventilatie balken, 93, 287. n gebouwen, 286, 287. — t z a al der j  Arti et Amicitiae te Am-

n aan het  en te llellevoetsluis, 89. der  Parlementsgebouwen te Londen, 167—186,193—231. e ijzeren cilinders voor  brugpijlers , 288. n sterdam, -351, 358. 

e o r d e (Grieksche gedenkteekenen der), 146. T (J. G. VAN) , benoemd tot korrespondent der - spijkers door  zinken vervangen, 287. n win-
g te Botterdam, 289. schappij  te Zwolle, 2. kelkastluiken, 288. n kappen, 300. 

 r a a i r a in o n ( ï o g t d i g t e ), 286. G E U S (G. A. . g betreffende het gebouw «de , 16. L,andbouw (Hollandsche maatschappij van). Prijsvragen, 

g van meren en plassen, 288. V leoschha l» tc Haarlem, 4. Z . J . ), benoemd tot korrespondent der j 65—76. 

g te Amsterdam, 287. G e z o n d h e i d s l e e r. Welke algemeene regelen moet te Zalt-Boemel, 2. d m a n s w o n i n g, beschreven door  p. VA N , 65. 
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A (J. V . ) , benoemd tot korrespondent der -

schappij  te  3. 

n van , 132. 

n der j  (Getal), 1, 281. 

r  (Gedrukt) , uit de fabriek van  te  288. 

n r i g t i n g hij  de afdeeling Amsterdam der -

schappij, 287. 

s van getrokken ijzer , 93. 

N (J. , door de j  bekroond, 5, 23, 283. 

E . Zij n ventilatie-stelsel, 215. Zij n verlich-

tingstelsel, 218. 

Librator in het oude  247. 

, zie g v er  l i c h t i n g . 

t (Elektrisch of galvanisch), 289. 

t (Van boven invallend), door  lantaarns, in eenige 

gebouwen, 351. 

n (Staande), in zijwanden, 351. 

s voor de leden van de afdeeling 

Amsterdam der , 287, 288. 

Lissabon (Waterleiding bij) , 147. 

Londen. (Waterleidingen te), 269—276. 

Z . ) , g over het algemeen ziekenhuis te 

 149. 

. e eigenschappen en werking bij  springfon-

teinen, 289. 

g in gebouwen, 9. — Zi e V e n t i -

l a t i e en P a r l e m e n t s g e b o u w e n. 

 (Waterleidin g bij) , 251. 

Lyon (Waterleiding bij) , 243, 250. 

S (Gedenkteeken voor), 132, 134, 136, 144, 

368, 370. 

. 

j  Tot bevordering der bouwkunst'). Verslagen, 

1—22, 23—66, 281—300, 300—3(11. — Getal leden, 

1, 281. — , 2, 3, 281, 282.—Pri js-

vragen, 5, 17—22, 283, 292—300. — Afdeelingcn, 

7—13, 285-291. — Geschenken, 14, 290. — Geld-

middelen, 15, 291. — Bestuurders, 15, 292. 

n en dokwerken aan het

diep en te Bellevoetsluis, 89. 

 (Waterleiding te), 251. 

 (Waterleiding te), 242. 

A (Waterleiding van), 245. 

Y (J. F . J.) , bekroond door  de , 284, 300. 

 (Waterleiding van), 265. 

N . Zij n rappor t over de ventilatie en 

verlichtin g der  Parlementsgebouwen te Londen, 212. 

') Overal «aar in dit register  liet woord  voorkomt, 

«unit ile bovengenoemde bedoeld. 

, vervangen door eene verfstof, 12. 

 (Waterleiding bij) , 251. 

. e eigenschappen, 8. 

, 11, 289. 

 (Stadhuis te), 4, 12, 283. 

e g e b o u w e n. Welken weg moet men 

inslaan om ze te herstellen? e vraag beantwoord 

door  w. N . E O S E, 43, 286. 

e l e e u w s c h en st i j l (Ontwerpen van gebouwen in 

den), 288, 289. 

n die de maat niet houden, 233. 

E ( G . ), herkozen tot li d van het bestuur der -

schappij, 15. 

S , voorziet Londen van water  in 1580, 269. 

N (J . ). s over de machine-gebouwen en dok-

werken aan het  en te Hellevoelsluis, 89. — 

l om met de bestaande windscheprad-watermolens 

met slappe winden met vrucht water te kunnen ma-

len, 165. 

 Algemeen ziekenhuis aldaar, 149. 

 echo, 327. 

m to Berlijn, 351. 

l te  327. 

N (Sir , voorziet Londen van water in 

1619, 269. 
V. 

 (Waterleiding te), 261—2G4. 

n en dokwerken, 84. 

j Y i w i (Waterleidin g bij) , 249, 250. 

 Waterwerktui g te  267. 

O. 

O n d e r w i j s van den ambachtsstand, 10, 16. 

O n v o l m a a k t e t o r en van de Nieuwe kerk te Amster-

dam, 8. 

O B T T (Jhr . J.). g van jhr . mr . A . S 

bijdrag e tot het bouwen van gemakkelijke trappen, 77. 

Ourcq (Waterleidin g van het kanaal de l'), 268. 

O v en voor  heete lucht, 11. 

P. 

P a a r d e n s t a l l en (Tegels tot bevloering voor), 289. 

P a l e is te  130. 

P a l e is te Amsterdam, 351, 356. 

P a l en onder  water af te zagen (Werktui g om), 12. 

P a n t h e on te  351. 

P a r k e t v l o e r en , 288. 

P a r l e m e n t s g e b o u w en te Londen. Ventilatie, verlich-

tin g cn verwarming, 107—186, 193—232. 

 (Waterleidin g bij) , 251, 266. 

P a r t h e n on te Athene, 107, 114, 137, 138, 366, 369. 

 (Waterleidin g bij) , 251. 

 hall te Liverpool, 205. 

 tc  351. 

 (Waterleiding van), 264. 

 (Engelsche kroezen van), 289. 

 (Waterleidin g bij) , 251. 

P o mp (Werkin g der  gewone huis-), 288. 

P o r f i e r  en g r a n i et (Schuren en polijsten van), 277. 

P o r t l a n d - c e m e n t, proeven, 11. 

P o s t k a n t o o r, prijsvraag , 5, 17, 283. 

P o s t k a n t o or  (Nieuw), te Amsterdam, 373. 

 (Waterleiding van), bij  267. 

E . Zij n rappor t over de ventilatie 

en verlichtin g der  Parlementsgebouwen te Londen, 208,223. 

P r i j s v r a a g voor  eene nieuwe r. k. kerk te  185. 

P r i j s v r a g e n uitgeschreven door de , 5, 

17—22, 283, 284, 292—300. — ld . door de Hol-

landsehe maatschappij van landbouw, 65—70. 

a. 

. — Togt- en waterdigte draai- en schuiframen, 10. 

g van menschen en goederen bij  brand, 289. 

. Zij n toestel tot verwarming en ventilatie van het 

, 171. 

t i g t i n g s 1 ij  n der  gehouwen, 286. 

t te vervangen door  andere houtsoorten, 300. 

 Prijsvraag voor het bouwen eener r . k. kerk al-

daar, 185. 

 (Waterleidingen te), 245—249. 

, 286. 

E (W. N.J. Zij n voorstel tot het indienen van een 

adres aan den koning betreffende het herstel der  mid-

deleeuwsche gebouwen, 52. 

 Verslag van de aldaar  gevestigde afdeeling 

der , 11, 288. 

, 206. 

, 287. 

S. 

Saintes (Waterleing bij) , 251. 

Samaritaine (La), Waterwerktui g te  267. 

S A N T E N & , te Amsterdam, leveren balken en 

leggers van getrokken ijzer , 93. 

Schiedam. , grachten, waterleidingen en sluizen 

aldaar, 12. 

S c h o o r s t e e n e n, 286. — n van schoorsteenon, 9. 

S ch o u w b u r g e n.—Bekroond ontwerp van den heer -

S O N, 4. — Schouwburg te  125. — Schouw-

bur g van S te  127, 130. 

S c h r o e f p a l en voor  zijmuren van gebouwen, 8, 9. 

Segovia (Waterleiding te), 251. 

N &  is , te  vervaardigen planken 

en bladen uit stroo en planten vezels, 192. 

S l a g t p l a a ts (Bekroond ontwerp voor  eene), 283. 

S m e l t k r o e z en , 289. 

S p i e r g r o n d e n. e daarop betrekkelijk e vraag beant-

woord door w. N . , 35. e daarover, 39. — 

Spiergronden op verschillende plaatsen hier  te lande 

aangetroffen, 39, 40. — Geaardheid der  spiergron-

den, 286. 

S p i j k e r s van zink, 287. 

Spoleto (Waterleidin g te), 252. 

S t a d h u is te  4. 

S t a d h u i s te Gouda, 4. 

S t a n d b e e ld voor  den Groote tc Berlijn, 11. 

N (J. T . F . ). t over de beoordeeling 

der  deugdzaamheid van dordsche cement, 334. 

S t e e n en (Gebakken), en ornamenten daarvan vervaar-

digd, 9. 

G (P.) , benoemd tot korrespondent der j 

te Wormerveer, 2. 

N . Zij n rappor t over de ventilatie 

en verlichtin g der  Parlementsgebouwen te Londen, 222. 

E (P. V A N . Beschrijving eener  landmanswo-

ning of bouwhoeve, 65. 

S t o o m h o u t z a a g m o l e n, 288. 

S t o o m w e r k t u i g tot droogmaking van meren en plas-

sen, 288. 

S t u i t der  heipalen, 8. 

Suterasi, 252. 

T . 

Tarragona (Waterleiding te), 251. 

T e g e ls tot bevloering voor  paardenstallen, 289. 

T e l e g r a af (Elektro-magnetische), 286. 

T e m p e l s. T e Argos, 103. - T e Athene, 100. — T e 

 118, 141, 142, 366. — T e  112, 

118, 365. — T e  100, 365. — T e

100, 112, 115, 118, 138, 141, 365. — T e

107, 126, 130, 132, 144, 368. — T e Sunium, 366.— 

T e Selinunte, 100, 119, 141, 365. — Aan den , 

125, 128, 144, 366, 369. — Van , te Delos, 

118, 119, 367. — Van O , tc

126, 128, 129, 132, 367, 368, 370. — Van , 

te Belphos, 365. — Van , te Feos, 368. — V a n 

, te  103, 366, 368. — Van , te 

 115, 138, 139, 140. — Van , te

nesia, 368. — Van , op den berg tc Athene, 

122, 124, 125, 126, 129, 141, 368, 370. — Van 

F O B T Ü N A , te  127. — Van Jl'No , te 

Agrigente, 115, 365. — Van , te Samos, 129, 

366. — Van , te Xemea, 367. — Van , 

http://jl.no
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te Olympia, 366.  Vun , te Athene, 

372.  Van , te Syracuse, 115, 365.  Van 

A , te Athene, 25, 128. — Van A 

, te  125, 128, 129, 144, 367,370.— 

Van , te  138.  Van A , 

te Teyea, 367, 369.  Van , te  119, 

366.  Van , te  138, 1 4 1 .  Van 

, 107, 113, 115, 119, 137, 138, 139, 141, 

142, 366. t Parthenon te Athene, 107, 114, 

137, 138, 142, 366. t Pandroseum te Athene, 

139. o Propyleen le Athene, 115, 137,139, 366. — 

e Propyleen te  367. 

T e n t o o n s t e l l i n g en (Bouwkundige), 286.  Welk 

nut kunnen zij  hebben ? e vraag beantwoord door 

. V V E G E W U S , 23; E . . , 25; W . N . , 

namens de rotterdamsche afdeeling, 29. 

Tepulia (Waterleiding bij) , 245. 

Serre savonneuse, 39. 

S (Gedenkteeken van), 138, 141. 

T i j d g e e s t. Zij n invloed op de bouwkunst, 289. 

T o g t p u i (Glazen), in eene vestibule. Prijsvraag, 5, 

284, 297. 

T o r e n der  w i n d e n, 370. 

Toulouse (Waterleiding te), 253—257. 

T r a p , in een vierkant lokaal. Prijsvraag, 5, 22. 

T r a p p e n . Bijdrag e tot het bouwen van gemakkelijke 

trappen, 77. 

Trier (Waterleiding te), 251. 

U. 

Utrecht m te), 49. 

V e n t i l a t i e . Ventilati e der  Parlementsgebouwen te Lon-

den, 167—186, 193—231. Plenum-vent i lat ie, 195.— 

Vacuum-ventilatie, 195. Venti lat i e der  hall 

te Liverpool, 205.  Ventilatie-stelsel van , 203; 

van , 201; van , 199, 200; van 

, 212; van N , 215, 218; 

van T , 222, 223; van S 

, 221. 

V e r e e n i g i ng v o or  v o l k s v l i j t , 6, 16, 285. 

V e r f s t o f , ter  vervanging van de menie, 12. 

V e r l i c h t i n g . Stelsel van , 159. 

V e r s l a g van de twaalfde algemeene vergadering der 

, 1—22. m der  dertiende, 281—300. 

V e r s l a g van het verhandelde op de algemeene bijeen-

komst van de leden der j  op 23 Junij  1854, 

23—66. m op 5 Juli j  1855, 299—361. 

V e r w a r m i n g . Beantwoording eener  daartoe betrekke-

lijk e vraag: door . , 40; E . . , 

41. e daarover, 42.  Verwarmin g en venti-

latie van het s gebouw, door dr . , 171; 

id . door cn. , 174.  Verwarmingstoestellen in 

het ziekenhuis te  43.  Verwarmingstoe-

stellen in het gekouw der  militair e akademie te Breda, 

43.  Verwarmingstoestel van , 210. 

V e r z a k k i n g van den grond en wal op het Bikkers-

eiland te Amsterdam, 9. 

 (Waterleidin g te), 244. 

Vienne (Waterleiding te), 242, 251. 

Virginia (Waterleidin g in) , 246. 

V l e e s c h h al (Gebouw de), te , 4. 

T (A . F . V A N . Zijn e wijze van beoordeeling der 

deugdzaamheid van dordsche cement, 341. 

V l o e r e n in het algemeen ziekenhuis te  154. 

V O G E . P . ), bekroond door de , 284, 300. 

V r a g e n aan de leden der j ter  beantwoor-

ding voorgesteld, 3, 282. 

W . 

W A A  (W . , benoemd tot korrespondent der -

schappij  te Arnhem, 3. 

W ach t h u i s , voor  eene residentie. Prijsvraag, 

5, 284, 293. 

Walhalla te  351, 356, 357. 

N (Jhr . mr . J . ). Bijdrag e tot het bouwen van ge-

makkelijk e trappen, 77. 

W a t e r . Werktui g tot het opvoeren van water, 192. — 

Berekening der  hoeveelheid water, die dooreen kanaal 

kan afgevoerd worden, 237. 

W a t e r l e i d i n g e n . — Bij  JJssabon, 147. n het al-

gemeen ziekenhuis te  158. r  ouden, 

241—253.  Van den nieuweren tijd , 253—276. (Zie 

verder op de namen der plaatsen waar deze waterleidingen 

gevonden worden.) 

W a t e r v e r b r u i k in de steden, 239; in sommige steden 

van  265; te  269; te Londen, 275. 

Westervoort. g aldaar, 288. 

mdspering-galery in de St. Paulskerk te loonden, 322. 

W i n d s c h ep r a d - w a t e r m o l e n s. — l om er  met 

slappe winden en met vrucht mede te kunnen malen, 165. 

Yachtclub (Gebouw der  te

terdam, 9, 286, 351. 

Z . 

Z i e k e n h u i s te Atunchen, 149. 

Z i e k e n h u i s te  42. 

Z o n b r a n d e r . Groepering van lichten, 206. 

Zutphcu (Afdeeling) der ; verslag, 13, 289. 

L J S T 
van bouwkundigen, ingenieurs, kunstenaars, geleerden, 

sckrijvers, aannemers, geschiedkundige personen enz. 

die in hel negende deel der «Bouwkundige Bij-

dragen» zijn genoemd. 

, 253. 

, 246, 247. 

, 369. 

 de Groote, 

368, 372. 

N , 264. 

A N C U S , 246. 

, 249. 

S , 241. 

, 219. 

T , 193, 196. 

N ( V A N ) , 91. 

A U G U S T U S, 246, 247, 368. 

 ( C. A . , 78. 

B. 

B A C O N , 230. 

 ( W . ) , 228. 

, 237. 

Y ( C . ) , 169, 171, 

179, 202. 

 (Prof. V O N ) , 

345. 

 ( W . A. ) , 277. 

, 79, 80, 81, 246. 

, 192. 

N J Z . ( J A N ) , 90, 

91, 92, 93. 

) , 77, 

79, 80, 81. 

 ( J A C Q U E S -

, 78, 79, 80, 85. 

) , 376. 

) , 141, 

142, 145. 

E (W. C ) , 80. 

) , 184. 

N , 220. 

G (P. V A N , 352. 

C. 
, 246. 

, 132, 133, 

368. 

, 246. 

, 241, 250. 

, 178. 

, 364. 

, 319. 

, 201. 

, 246, 249. 

 ( F . W . ) , 374, 376. 

, 253. 

, 206. 

. 
, 288. 

S (s.w.), 202, 203, 

204, 205, 223. 

Y , 194. 

T ( J . B . ) , 237. 

, 194. 

S , 246. 

G (J. B ) , 233. 

, 103. 

E. 

, 306. 

P. 

, 159, 163, 165. 

, 252. 

, 352. 

, 247, 248. 

G. 
, 267. 

, 91. 

E (A . ) , 91. 

, 239. 

 ( E . ) , 124. 

Y (G.), 175, 176, 177, 

201, 204. 

, 349, 350, 356, 

358, 359. 

. 
S , 372. 

 (J. G . ) , 286. 

, 105, 110. 

, 368. 

N . V A N ) , 80. 

, 101, 124. 

, 238. 

N ( G . G . V A N , 

261. 

T N ) 

79, 80. 

, 104. 

T ( A . V O N ) , 327. 

. 

, 369. 

J. 
S ( . B . ) , 264. 

J O N E S , 78. 

, 253. 

G , 205, 207. 

Y ( ie), 376. 

, 9. 

. 
E , 253. 

, 320. 

 ( J A C Q U E S ) ), 78. 

E , 215. 

Y (W.) , 257. 

, 132,134,136, 

144, 368, 370. 

. 
, 127, 130. 

 ( . ) , 145. 

A ) , 148. 

N , 212. 

, 326. 

 (T.) , 283. 

, 266. 

, 306. 

S ) , 269. 

N , 269. 

, 257. 

N. 
, 247. 

N E W T O N , 229. 

N O  A U , 290. 

O. 
N (O. ), 374, 376. 

P. 

, 78, 79, 81, 84, 

349, 373. 

, 178. 

P A S T E U  ( J . , 80, 349, 

356, 358, 359. 

P A T T E ,

,

,

,

,

 (E.),

,

,

S ,

E . c . j ,

Y ,

. 

 ( V O N ) ,

,

S (Prof.),

,

,

S. 
,

N Y O , 

,

S C O P A S,

S V ,

N ,

S T O  ( V A N ) ,

 V A N 'S , 

,

N ( V A N ) ,

T . 

S de oude,

,

,

 (A . ) ,

,

E ( . C.) ,

V. 
,

,

,

W . 

,

G

N ) ,

F ( J . ,

N ,
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