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BÉTON EN BETON-FUN G EN. 
T TWE E . T  EX ) 

 door den heer J . , ingenieur ran den waterstaat, te Arnlien 

Jiij  do veelvuldige en gewiglige n in 

ons land d is lot beden k weinig 

j n van eene bouwstof, die zich onde

wate gemakkelijk onde alle n laat , 

binnen weinig tijd , én bij e 

aanwending de diepste n eenvoudig en ge-

makkelijk maakt; wij bedoelen den béton. 

e kwelachlige u en de slappe -

nen gedoogen slechts tol e s eene , 

die niet de bekende middelen van bemaling g le 

houden is. 

e aanwending van den béton maakt dat die -

zen zonde eenig bezwaa k kunnen -

n , en doet bij het n van e 

n voo  de diepte de n eene 

angstvallige d voo e en soms onmo-

gelijke n wijken, welke d 

niet mee dan d is bij de veelvuldige bezwa-

n ten dien opzigte s zoo vele malen -

den doo  het ontslaan van wellen, inschuivingen enz. 

bij de gewone wijze van n en n 

van den put. 

A l wal bij de gewone e in den e 

en op aanzienlijke diepte als bet e d moet 

, ja zelfs somtijds niet eens te n is (ge-

tuige de n de  sluis le Vreeswijk) t 

bij het k van béton geleidelijk tot stand ge-

. n het is ons doo  de g d 

dal niets mee kans lot welslagen , dan

het evenwigt te , de n zooveel 

doenlijk in t te laten, ze nooil te , maa

steeds le n ze le leiden. 

t laatste komt ons voo  bet geheim de  kunst 

te zijn; de aanwending van den béton is de onthulling 

van dat geheim, waa bet geldt eene buitengewone 

diepte van g te . 
n. x. 

n van de e l die de béton een-

maal bij de n iu Nederland zal le -

len hebben, zullen wij n in dit opstel beknopt 

op te geven, wat wij bij de aanwending van den béton 

in zee moeijelijke n en tol buitengewone diepte 

van g hebben , en naa welke be-

ginselen wij die n d hebben. 

n vele w kundige en wetenschappelijke 

n vinden wij ove  de eigenschappen van den béton 

, of n van zijne toepassing aan-

gehaald. h minde is dil bet geval niet eene aan-

eengeschakelde opgave over  eene praktische wijze van 

g en . 

l doel dat wij ons hebben d i* , om 

voo  den k us duidelijk aan le geven, hoe de 

béton naa onze zienswijze steeds t d en 

t te , met opgave de  uitkomsten van 

doo  ons gedane , zonde j in schei-

kundige analysen de  bestanddeelen le , als 

zijnde dit doo n s n gedaan en 

dus hie . 

Slechts als handleiding voo  de , -

pen wij e hel e aan het l 

onze . 

§ . 

n is een tot een zamenhaiigend geheel -

iiend mengsel van metselspecie cn kleine stukken steen, 

of , of beide , hetzij boven, hetzij on-

de  wale . 

t k van den béton iu den e is als met-

, in algenieenen zin genomen, van zee ouden 

; de n s n eene t van 

bélon als l in de e 

en het inwendige de n van hunne e 

bouw . 
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t k van den béton voor n van 

, alsmede te g van liggende -

n dagteekent echte van lateien l i jd ; sinds 

een halve eeuw d de bélon e in Frankrijk, 

Duitschland en  doch minde dan wel wen-

schelijk e in  gebezigd. 

Voo  bet maken van e n 

is de béton soms bel eenige middel, dal dc kunst 

aan dc band geeft, om de e diepten voo

de g die n te , heizij  in kiezel-

, hetzij in slappe , doo  zijne geschikt-

heid, om in n m onde wale t te 

n lot n en , die lol één geheel -

steencn, in d den n . 

§ 2 -

e béton zamengesleld zijnde uil kalk, , zand, 

Steen en , zoo hangt zijne hoedanigheid a f in 

dc e plaals van de t van kalk, en a van 

dc g  zijne bestanddeelen d 

. 

Eene s van opzettelijk e genomen -

ven, in de n 1853 en 1851 bij hel bouwen de

stoomgemalen voo  den Bommclerwaard, mei -

king van de n s E cn -

ïionGii cn den ingenieu VAN  , beeft ons ge-

leid lol de volgende . 

a. n zamengesleld uit vellen kalk (luiksebe 

sleenkalk doo  indompeling gebluschl), natgemaaW 

stukken baksteen,') t cn p , ver-

Steende nagenoeg volkomen onde , in een lijds-

beslek van 10 weken. 

l is echle niel aan le n om hem onde wale

te . e de e hoeveelheid s die 

dezen bélon kostbaa maakl, n all*; e 

n n dal e  zich ongebluschle deelen 

kalk in bevonden. 

l k is s le n doo  den 

bélon bij dc g n om te zeilen en 

doo  te stampen; doch de d die bij de béton-

g kostbaa is, zou  minstens -

beld moeten , hetgeen eene gewigtigc n 

tol g . 

j deze n d dc kalk t gebluschl cn 

') Telkens wanneer  in dit opstel van brikstukken of stukken 
baksteen wordt gesproken, wordt daardoor  verstaan de in stuk-
ken geklopte briksteen, welke stukken de grootte van een duiven-
tot een hoenderei hebbi . 

a tot dc bcnoodigde hoeveelheid afgemeten, om-

dat de kalk, levendig gemeten en onde de bétonbe-

g gebluschl, het e k in veel -

e male bezat, zoodat geen enkele f op die 

wijze gemaakt, uithoofde van de e menigte zoo-

genaamde oogen, kon d , en allen 

even slechte uilkomsten . 

n genomen met geleschten luikschensleenkalk 

iu dezelfde g als voo  den gebluschten, 

n k e n op dan dc . 

e beste g bij de e -

ven van béton uil vellen kalk is bevonden le zijn: 

3 deelen linksche sleenkalk doo  langzame begieling 

en omzeiling gebluscht m 2'/J 

maal het e volume g ge-

vende) en gebluscht gemeten, 

5 » , 

2 « gewasschen , 

8 » stukgeslagen e , 

ïcTiïeclen g gemeten, n uit bijna 11 deelen 

béton, die onde wate in 10 weken tijds d 

! was, zoodat met bel n stukken -

den gekloofd, j de specie met de -

gen e k één zelfde vlak . 

e t liet echle los en gladde als gepolijste 

' holen in het vlak van den bélon . 

b. n zamen te stellen met mageren kalk is bij 

de genomen n niel in g gekomen, om-

dat deze kalk den béton te duu  maakt als niel uitle-

| e bij de blussching, en in zich zei ven geene -

steenende bestanddeelen gebonden hebbende en dus 

stellig doo  bijvoeging van , minstens onde de -

houding sub a opgegeven, h moet gemaakt 

. 

c. n zauiengesteld uit n kalk van 

Chaud/ontaine, met , zand en , gaf 

voo  dc g onder water dc beste uilkomsten. 

c n met dc k minste hoe-

veelheid specie n onde e -

dingen de beste uitkomsten. En de n j 

de minste boeveelheid kalk in de specie m 

n m de beste, als in dm minsten lijd vol-

komen g . 

e beste n n zamengesleld ui l : 

G deelen n kalk (die na 8 a 10 dagen 

als deeg aangemaakt k onde wale

e cn begon le ) gebluscht 

I gemeten, 

7 deelen lias, 

U » f ,  kleine slukjes 

, 

17 » stukgeslagen e , voo  de -

g t gel , 

55 deelen g gemeten e 27 deelen béton. 

e béton was na  weken en - i dagen (van 7 

t lol 7 l 1854) volkomen . e 

, allen op een e schaal genomen, n 

successievelijk mei s en e s afgehakt 

en gekloofd. e g de n met de 

specie was volkomen, s n zich oogen, 

en hel geheel was een stuk s gelijk. 

e bovenstaande g is dan ook bepaald 

aangenomen voo  de , diepe n 

voo  de s toomgemalen in den Bommclerwaard, cn den 

bouw de  schu ts lu is in de n afdamming van 

het kanaal St. Andrics, j dezelfde t kalk 

d gebezigd. 

e uitkomsten hebben dan ook volkomen aan de 

g voldaan, zoowel wal den tijd van -

ning als den d van d aangaat. 

§ 5. 

l k de n in $ 2 d heeft 

lot de volgende besluiten geleid: 

1'. Voo n onde wale  moei de 

kalk voo  de specie n de bélon gemaakt , 

h zijn. 

2". j gewonen , als die van Chaud-

fontaine, t de hoeveelheid s de hoeveelheid 

kalk le , waa het op spoedige g 

aankomt cn hij moei liefst nimme minde zijn om van 

eene goede g zeke e wezen. 

5'1. j sl n k t de bijgevoegde hoe-

veelheid s : echle blijf t bet m toch 

altijd s in de menging te n en niel alleen 

k en /.and te bezigen, zoo als doo  sommi-

gen t opgegeven. j e  toch t 

de kalk successievelijk ; de voo  sterken wa-

terkalk e bezit niet altijd he tze l fde -

n , en de juiste s n doo  en-

kele n telkens g te -

ken is in de k ondoenlijk. 

n t van s doet in beton geene schade, 

en geeft integendeel e d van welslagen, 

zonde e g van kosten. 

4». l le n zand kan niet le f geno-

men . d , n zich 

kleine kiezelsteenen bevinden, is hei beste. 

5°. Voo e n is het le -

zen, geen e , n of bazalt le -

ken te g van de stukgeslagen , omdat 

de , langs den natten weg geschiedende, in 

hel inwendige bélon-ligchaam d t doo

het wale  in de mee e n opgesloten. 

l kau t mee duidelijk blijken dal bij alle 

, die vóó  de volkomene g n 

, die met e t gemaakt in bel 

midden niel dien d van d bezaten, daa waa

dc specie niel de t iu g was geweest, als 

de zijden die dadelijk wel met hel wate en de -

dende n iu g n geweest, -

wij l die met enkel e n gemaakt, in 

bet t volkomen evenzee d n als aan 

den . 

G". Voo n onde wale  evenwel, -

bij dc bélon slechts als l t 

gebezigd, zoo als b. v. bij s voo n en/.., 

waa de e massa de e deugdelijkheid -

goedt, kunnen n s n of bazalt zee

goed onde de g n , wannee

dil lot bezuiniging kan leiden. 

7°. Aoo , , in één d 

daa waa de béton genoegzaam in den e t 

, kunnen lot zijne menging alle n 

van kalk gebezigd , even als alle n 

van , onde zoodanige vei hou-

ding met s d als noodig is om iu een ge-

geven lij d le . 

 heeft men als cene zee goede -

ding gevonden bij k van den luikschen gewo-

nen sleenkalk : 

ü deelen kalk, na blussching doo g en om-

zetting gemeten, 

7 i) , 

5 » gewasschen , 

17 » n steenpuin. 

e bélon naa deze zamenstelling gemaakt was na 

8 7 » weken iu vochtigen , van lij d lol lij d onde

wate  geslaan hebbende, zee goed . 

k is bel dal deze g dezelfde 

is als de best gevondene voo  den i -

kalk bij de n , d dat in 

plaals van zand hie  grint t gebezigd 
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<$ 4. t d in dc k doelmatig bevonden om tot 

e doo  de g hangt de deugdelijkheid eenheid aan te nemen houten hakken van 1 mud in-

validen béton, onde dezelfde omstandigheden, hoofd/.a- houd, die goed doo  twee man te n zijn, en 

kelijk af van de wijze van g en . bovendien een bed , j de d hel 

n den c even als hij het k van den e is le : en dil toch is een punt 

béton als aanvulling in e massa onde , zijn van hel e belang bij alle e , 

dc n minde gewiglig: dil hangt k Op een vlakken houten vloe n het t de 

min of mee van den d des s af. Waa het ü mudden kalk n cn op den vloe  uilge-

e  op aankomt bélon-lagen, die als n van d te  lengte van 6.00 c l , te e van 2.00 

sluizen enz. en dus als t k moeten dienen, el en te  dikte van 5 duim. c t 

k daa te stellen, kan men niette g op het oog dit vlak in 7 gelijke deelen en doet op 

op de kleinste omstandigheden lellen. iede deel een mud s omschudden en . 

Wi j zullen dus hie  de wijze van g behan- e ploeg , gewoonlijk 12 lot 14 man 

delen welkt; de g ons d heeft het met een , zetten den kalk en s met 

meest d te zijn, en e duidelijkheids- de schop g om, lot dat de massa een gelijke; 

halve de doo  ons e en lot d aan- kleu  heeft bekomen, cn halen a hel bed uit in 

gegeven n eenigzins g . den m van eene kom, l in de e in het 

midden  ontslaande, in eens 10 s of 

» ' '' s (die allen een inhoud hadden van 12'/» kan) 

j de n voo  de diepe pompka- wale n gegoten. t bed t p naa

s de  stoomgemalen in den Bommclcrwaard cn voo  het midden digt gezet en met nog 8 s wate

de sluishoofden de  schutsluis te St. Andries, is eene langzaam bevochtigd. t bed nu met een g op-

hocveelhcid van m 3000 kub. ellen béton , gezet t met de schoppen , nogmaals 

welke op de volgende wijze was . opgezet en a afgebouwd met de kalkhouwen, 

e kalk d s in de s j alle ongebluschte stukjes, die zich t 

k gebluscht, m plat uit le n op in den kalk be\ inden, n , 

den . Langzame bevochtiging met een giele  deed Nadat hel bed voo  den n kee is afgebouwd 

den kalk beginnen te ; met de schop dan omgezet t het wede begoten, opgezet en met de schop 

en langzaam bevochtigd, d de alzoo gebluschtc kalk ' n en op nieuw afgebouwd, 

op een hoop gezet, l t g de g Na 5 maal afgebouwd en 2 maal opgezet te zijn, 

blusschende stukken n genomen, die in een afzon- kan het bed gewoonlijk d , namc-

l ijken hoop zooveel mogelijk nade gebluscht , lij k als men geoefende manschap heeft ; 

E t nimme mee kalk gebluscht te n dan in den beginne d dit 4 tol G malen , 

op denzclfden dag voo  de g t . E  zijn nu in het bed 23 s wate t 

Een ploeg s van 5 man houden ge- en e  komt geen wale  mee b i j ; zelden is dit 

makkelijk 4 ploegen s aan den gang, , en in den beginne, voo  dat de vloe -

die 40 ü 30 kub. ellen béton pe  dag kunnen maken, digd is, meestal lot 2G , even als bij zee wanne 

naa male de  geoefendheid van de manschappen. . 

e g voo  de béton was die: t bed afgebouwd zijnde, t na tezijngoed-

van 6 deelen n kalk (van Chaudfontaine) | d plat uitgelegd, gemiddeld te e van 

na blussching gemeten met g 1.75 el en te  dikte van 8 duimen, doo  den -

zonde de bakken le schudden; slage op bel oog in vij f gelijke deelen ; op 

7 » , als n zonde schudden gemeten; iede deel t nu 1 mud zand , -

5 » f d d idem, idem; ken, omgezet en bij geoefende manschap minstens 3 

17 » stuk geslagen k en mond- maal afgebcuwd en 2 maal digi , l lei-

steen, van de e van een - . kens de hoop op den g gelegd en met de schop 

c i , iels  en iets , dc ; t . 

bakken goed geschud. e specie aldus afgebouwd moet laai cn lijvi g 
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zijn als , en l gelijk van kleu  zonde

oogen. Na g t hel bed m zee plat 

, op hel oog in 9 gelijke deelen ; 

op iede deel t 1 mud geslagen n die 

geheel van wale d zijn , gelijk uit-

d en doo  een paa man met houten s 

iu de specie t en . t bed t 

a met eene schop omgesmakt, g op 

nieuw d en in 8 deelen , p 

nu de 8 e mudden n n t en 

. A l de manschap de  ploeg, d 

twee of vie  die telkens de te  zijde wijkende stee-

nen en specie op het bed , stampen en -

ven met een houten stampe den steen tusschen de 

specie, tot dat de specie uitpuill en de steen bedekl is. 

p t het bed in 8 hoopen omgezet, die 

g n gestampt; van'de 8 hoopen n 

4 gemaakt, doo  telkens 2 hoopen, k omsmakkende, 

naa elkande te n en te bestampen. Op ge-

lijk e wijze n de 4 tot 2, en eindelijk de 2 hoo-

pen lot 1 hoop omgesmakt en gestampt. 

Na deze g is een bed, bestaande g 

genieten uit 53 mudden, ineengeklonken tot gemid-

deld 27 mudden, gelijk eene f e naauw-

e meting d heeft. 

Zal nu de béton goed zijn , dan moet de massa 

eene gelijke kleu  hebben en de steen van de specie 

iu kleu  niet te n zijn; de steen is 

dan als hel e d cn zijne n zijn vol 

specie, die zich met de e specie welke de e 

tusschen den steen aanvult onde wate gemakkelijk 

. 

e  zulk een bed is, hoe . Aan den 

hoop moeien de zijdon alleen doo  stampen ineen-

gehouden kunnen , en in de n 

moeten de steenen en specie bijna , en niel 

als iu een pap g ineen n zijn. 

Te stijf kan de béton nooit wezen, maa wel 

te slap,  hij in het wate gemakkelijke

oplost, en de g ongelijkslachtig , 

omdat de e steenen doo  de e specie 

beenzakken, en zich dus ongelijk in de bedding -

. 

e bij le voegen hoeveelheid wale  moei dus met 

zee veel g naa omstandigheden bepaald . 

n moet j l de weersgesteldheid in -

king nemen, daa de g ons d heeft 

dal in den t bij mistig cn g , 

— 1 0 -

de steenen, die s t n gemaakt, in 

dien toestand, boe stijf de specie ook gemaakt , 

zooveel vocht in het bed gaven dat men moest be-

sluiten de steenen niet in le dompelen, en ze lieve  zoo 

vochtig als zij in de lucht n n le -

ken en dan na de g op het bed zee -

j! zaam te bevochtigen, in het geheel met twee, hoog-

stens e s . 

n béton te Sint-Andries, die bij dc e t 

t is, hebben wij met wate dat in den stoom-

ketel van de op het k n stoommachine 

d , op dezelfde wijs doen behandelen, 

belgeen zee goede uitkomsten heeft . 

All e bélon kan na goed d te zijn dadelijk 

onde wale t ; de g 

t echte dut de bélon t 12 lot 16 n 

d kun blijven liggen, om a onde wale -

t te n ; ju zelfs dat deze opgestijfde béton 

beie  is bevonden en minde slib geeft. e bélon 

d dan met pikhame in bonken van den hoop ge-

slagen. Voo  de g van bélon in den e 

kan hij minde stijf n ; men moet 

echlc n niet al le weeken béton te , 

e men soms te hgl ; s doo

aanhoudend stampen t tie bélon vun zeiven leni-

, en hel, stampen vun den béton, dat onde wate

minde is aan le , is iu den e zee goed, 

omdat  de g nice  volkomen en 

de specie beie t . 

n den e is het k den bélon niet le 

luien liggen, muu dadelijk na de g te . 

j -

t n van den bélon onde n op 

e wijze geschieden, hetzij met bukken die 

zich <>p <len d komende openen, hetzij met ko-

. All e e middelen j de béton in da-

delijke g met het wate naa de diepte t 

, zijn voo  mtlcrdigte n af le . 

Veel is e n ove  hel e de  zelf-

openende zinkbakken boven de g en om-

. 

j g welen wij , voo  een ge-

d , geen enkel bezwaa legen de -

n aan te , mils de behandeling met 

l geschiede. 

t is echte eene hoofdzaak, welke bij alle wijze van 

stoiting in acht genomen t te n , om het 
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wate zooveel mogelijk in t te laten, en de stel-

lingen zoo in te , dat men met den -

slel hoven het hoogste wate in den pul blijve, omdat 

alle g den d en de wellen in 

g t en het gedeeltelijk ontbinden van den 

béton ten gevolge heeft. 

t n moet altijd zóó d n dat 

men in een hoek van den put beginne, en in e 

n ove  de geheele e s ga, 

j alle slib n t doo  den 

n béton. Figuu  1 op plaat  zal dit dui-

delijke  kunnen maken. l m n de bélon-

koke  loopt t zoo nabij den wand van den afge-

hciden put , dal de koke  genoegzaam legen 

dien wand sluit. a l op den koke  een klein 

bokje geplaatst, n een l kipbakje hangt 

n de bélon t ; het bakje, naa bene-

den op den bodem gelalen zijnde, t in den koke

d en de bélon lost zich. Op deze wijze 

gaat men t lot dal de bélon in de koke  boten 

wate komt. Eenmaal dit geschied zijnde, n hel 

bokje en de kipbak d en niet mee ; 

de bélon . n en iu den koke . 

c bélon t  goed d en in-

eengezet. e koke t nu zee langzaam -

bewogen ove  het ; de bélon lost zich van 

onde en de n aan den koke n de laag 

juist op e hoogte. e kolom béton in den ko-

ke t t bet ; de bélon is dus ge-

noegzaam alleen niet het wate in g op 

de taluds  hij staat cn de -

V lak te; de e e van de kolom béton doel 

bovendien bel l ontslaan, dat de béton goed 

vast , en alzoo lot ééne massa goed -

bonden . e koke l nu ove  de geheele 

e van den put bewogen van links naa s 

tol den n hoek van den wand; bel m t 

p mei een d 30 a 40 duim t 

of zooveel minde als noodig is, om den bélon steeds 

boven wate in den koke  te houden. e koke  gaat 

nu van s naa links, en deze beweging houdt aan 

lol. het einde de  slotting. j alle beweging van den 

koke  moei de meeste oplettendheid n in acht ge-

nomen , ten einde de bélon in den koke  nimmer be-

neden wale  konie. m moet de e des 

s d zijn aan de dikte \an de bélon-

laag. s de opening te klein, dan valt bij tic minsle 

beweging als de béton schol t het k be-

neden . Voo  lagen van 1.20 el lol 1.50 cl 

hebben wij  ons bediend van kokers van 40 lot GO 

. palmen e en j steeds den bélon 

boven wale  kunnen houden. 

Een e punt van t belang is bet v ó ór  de 

laag n van de slib, die zich uit den béton, 

uit bezinksel van het e wale  vanden put, alsmede 

uit den modde t en tloo  den n béton 

t t . l hebben wij steeds tot 

in het e van den béton laten ; het 

k le s van den bélon is g 

en de e d van goed k . 

n op de bétonlaag nu de n komen 

cn zijn dc mallen of wanden  gesteld, dan 

moet r  plaatse waa de voel. des s op dc bé-

tonlaag komt, deze met n s zoo k mo-

gelijk voo  de g n afgekrabd tot in het -

e gedeelte van den bidon, en met de meeste g de 

slib n . t men d i l , dan slaan 

dc n los op de bélonlaag en laten hel. wale . 

c stolling de n moet even als alle belon-

ingen in één t ove  de volle dikle en boogie ge-

schieden. Zoo niet, dan ontslaat telkens doo  bel 

bezinken van hel e putwate eene laag slib op 

de e laag, die veel moeite lol g cn 

n , en meestal aanleiding lol slechte 

g geeft. 

Voo n van e hoogte kan men dan 

ook e s achte elkande laten loopen, 

b. v. 2, 5 of mee s die iede eene laag van hoog-

stens 1.75 el n en le zamen één talud -

men voo  de geheele . 

Op deze wijze ontwijkt uien tusschen-sliblagcn cn 

is men van cenc soliede g . 

n die lot vloe  dienen moeien na de -

litl g vast n , hetzij met e n 

(dat echte in de k alleen bij zee e pul-

len doenlijk is), hetzij mei e , dat soms 

nog bete is. 

l ballasten van den gebeden put mei de te ge-

n metselsteenen voo  bel k benoodigd, 

is zee aan le , en dit hebben wij in geen geval 

; de massa l  zoo vast mogelijk 

, 
i 

§ 7. *

d van den n bélon maakt hel moge-

lijk , n alle n van n onde wale  te gieten. 

Al s d n kan dienen de afbeelding, 

op pi. , van hetgeen wij hebben n voo  de 

g eene pompkame voo  een 200 p. k. stoom-

gemaal, met toepassing van hel l van 

den hoofdingenieu . F. FYNJE, lot g van 

ccn uitgeveenden plas, en j de g op eene 

buitengewoon e diepte benedenwale moet -

den gemaakt. 

t is een e , j de palen 

9 el 50 dm. onde wale n afgezaagd, met den 

doo  den aanneme F.  te Gorinchem -

n zaagloestcl, n plaat  l ig . 4 de af-

beelding geeft '). 

e pompkame cn machinekame zijn afgesloten af-

geheid, en n t dc g als boven om-

n met eene g . Tot g 

van den binnenwand de , ziet men in de -

e de hoofdinal met . t 

geheele k t op het wate in elkande

t tot een geheel, in de hoeken cn in het 

midden met s n die geballast kunnen 

. Langs , die de hoeken van den 

binnenwand aangeven, t het , dal 

t k op zijne plaats is t doo  gelijk-

matige ballasting, zinkend gemaakt en langs de -

palen gezonken. l m komt nu vlak op 

den bodem le liggen, en de helling en m de  mu-

n is len slotte in ééns geheel bepaald doo  den aan 

de binnenzijde aan te n wand, zoo als een en 

ande duidelijk uit de teekening is op le maken. Op 

deze wijze hebben wij de n van de twee 

stoomgemalen in den Botnmelerwaard cn de beide 

sluisbool'den le Sint-Andries . j hebben 

w ij n dal deze wijze zee eenvoudig en gemak-

kelijk in de g is. Na de g van den bé-

lon in 5 a G weken l de put t en de 

geheele l en binnenwand uitgenomen; dc 

bélon t een gladde . l t 

cn de binnenwand n a tot e einden 

in de e n , zoodal niets n 

n behoeft le gaan. e d en stel-

lingpalen, welke laatsten zoo laag mogelijk n 

afgezaagd en a p gepunt voo  ccn goede 

nazakking de , moeien ecble onaan-

') t (leze zaag hebben wij  op 7 a 8 el diepte de palen doen 

afzagen aan het stoomgemaal bij  den n voormolen te Aalst 

en in den sluispiit te Sint-Andries, waarbij  met i man 20 tot 2i> 

palen daags op de juiste maat vlak worden afgezaagd. 

d blijven slaan, en t niet n 

, len einde alles zooveel mogelijk in t tc 

houden. Op deze eenvoudige wijze t het dus 

mogelijk alle n geheel onde wate

e maken, voo , sluizen, dokken enz., 

j diepe n n t of dc wa-

g , , ja soms geheel on-

mogelijk is. 

e mallen n slechts naa den m aan bo-

dem en n te geven, en voo e lengte 

zinkt men de n in gedeelten, dat aan niet 

bet minsle e bezwaa g is. 

|| § 8 . 

e g de  bestanddeelen, de g en 

g van bélon opgegeven cn t heb-

bende, t ons nu nog opgave van de koslen te doen. 

Naa gelang de n van de bouwstoffen en baa

t n k de kosten van den 

bélon en is  dus geen vaste prijs aan te geven. 

Wi j zullen m alleen bie  nog melden, wat 

dc kub. el bélon te Sint-Andries heeft gekost, zoo 

als dit uit zee e aanteekeningen die ik 

heb doen houden is gebleken. 

E  zijn in het geheel t 

voo  de g van het sltiis-

hoofd aan de Waal 591 bedden bel on 

cn van het sluishoofd aan de  42G » » 

totaal 1017 bedden 

béton, zijnde iede bed 2T/io kub. el 

na de g (zie § 5) dus totaal 274G kub. ellen. 

e g van hel blusschen van den kalk lot 

bet volledig n onde , n 

enz. ) is uitgegeven voo  de béton-

g Waalzijde: 

( 1818 daggelden van /O.S0 /'1178,10 

] 51 » » » 1.00 » 51.00 

f G8 o » » 1 . 50 » 102.00 

n van 591 bedden ad /'0.90 pe

bed (dit was zee goed aangenomen voo

dien ) » 551.90 
11 s 12 dagen ad ƒ 2 daags... » 81.00 

1 2 1 d a g g e i d e n v a n ƒ030 , <) ( j 8 0 

Voo  de béton g : 

t 1G10 daggelden van / 0.80 . . . . » 1288.00 

] 74 » » » 1.00 » 74.01) 

( 2 1 » » » 1.50 . . . . » 30.00 

. . . / 5715.10 



— 15 — — 10 — — 17 — — 18 — 

. ƒ 3743.10 

n van 526 bedden ad /0.90 pe

bed » 583.40 

] 1 storlbaas 33 dagen ad / 2.00 .. » 60.00 

5 daggelden ad /'0.80 » 68.00 

n voo  2746 kub. el . . /'4262.30 

En bet n van g en 

g van een kub. el alzoo /' 1.35 

Voo  een bed béton n de kos-

ten van , op bet k in de kalk-

loods : 

6 mud e kalk, gebluscht 

7 

3 

17 

gemeten, ad ƒ 0 . 50 ........f 5.00 

s ad ƒ 1.00 » 7.00 

zand ) ad ƒ0.05 » 0.25 

geklopte n ail /0.34 » 5.78 

voo  1 bed le zamenƒ 16.03 

. . . ƒ 1.55 

. f 

dat is dus aan n pe  kub. el -

1.55 

kend 
16.05 
2.7 

of ongevee

le zamen. 

5.94 

7.40 = 

E  is t in hel geheel 

zoo als boven is opgegeven, 

aan béton 2746 kub. el 

e juiste g 

de n gal'echte

slechts een inhoud van 2461» » » 

al/.oo s bij het slibbagge-

n , n , inklinken enz. 

van 2S0 » » 

of m 10 tien ; e  komt dus nog 

in g m 10 t van ƒ 7.4!) o f . ^ 

Totaal van kosten voo  de kub. el -

e béton in de g ./ 

0.75 

8.24 

G V A N T  VOO N EN G . 

Verslag over dc ontwerpen daartoe ingediend in 18.45—1855. 

T TWE E . T  EN ) 

 door de afdeeling m der maatschappij Tot bevordering der  bouwkunst. 

G VA N  J . . 

t  voo  Delf shaven is t vele ja-

n in dieplc en wijdie e , dat e

geen geladen zeeschip boven de 52 a 55 palmen diep-

gang doo n kan, cn zelfs bet oostelijk gedeelte 

van dat k f voo  binnenschepen niet 

 bevonden ; hoewel in de laatste n 

dit gedeelte , en het westelijk gedeelte ondiepe

n is. 

Ui t hoofde van de menigvuldige klagten,

bij bet gemeentebestuu ingekomen, d mij in bet 

jaa  1845 de last gegeven, de middelen tot l 

op te n en voo  tc . 

t e e n plan bestond in 

het maken van eene b aan den vasten wal van de 

gemeente , iu eene e , 

te  lengte van 225 e l,  de m geleid 

d naa de Ooslkous of de oostelijke monding van 

het  voo  Delf shaven, alsmede eene -

lijk e b aan den kop van de plaat, in cene zuid-

oostelijke , te  lengte van , dienende 

tot g van het k tusschen «len kop 

van de plaat en de gemeente Chariots; zoodat e

tusschen den kop van deze b en den oeve van 

Chariots een , te e van m 

200 ellen, met eene diepte van m 0.70 el beneden 

hoog , welke e diepte, doo  middel 

van ccn , tot op 6.50 beneden dal peil -

d : eene diepte m voldoende tot beva-

g voo  de diepst geladen zeeschepen naa en van 

 alsmede het met zinkstokken bezetten van 

den oeve van Charlois, en dien aan de e 

van den kop van de plaat , waa eene -

neming le vreezen was. 

 deze middelen zou de m doo  het ri -

viervak langs  geleid n en binnen 

weinig tijds eene voldoende diepte voo  geladen zee-

schepen n zijn . 

e n zijn doo  mij op t , en 

d op / 40,000. 

t plan is echte doo  de bevoegde t niet 

d , uit e voo  de -

heid waa die e n zich zouden ne-

, en s de  zouden 

kunnen . 

Wat n zij waag ik niet te ; alleen 

dit wil ik doen uitkomen, dal als dit stelsel moest 

, dan op onze e n geen 

e n zouden moeien bestaan. 

e k geleden hebbende, was men 

op e middelen bedacht, en e men een 

plan tot het op twee plaatsen afdammen van het -

k voo  Delfshaven, en wel tegenove het ooste-

lij k gedeelte van de gewezen j le Schoon-

dcrloo en , tegenove het aldaa

slaande bosch, gelegen aan het zuideindc van de 

schans, en dan le n eene haven doo  de plaat 

tot in het zuidelijk . 

n deze haven te maken eene schutsluis, in voege 

als die van het kanaal doo  het eiland Voorne, 

doch met den l op 60 duim e diepte 

gelegen, met aansluildijken lot zecdijks-hoogte; zoo-

dat doo  de g van dat k Delfshaven van 

hooge zeevloeden zou zijn . 

n heb ik de noodige plannen met de be-

, van ongevee o'/t ton gouds, ingediend, 

hetwelk om zijne doelmatigheid d ; doch 

de e benoodigde gelden konden niet n 

aangewezen. 

t dit plan wede tot onze e stelling tenig-

gebragt zijnde, , in bet g van ti jd , dooi-

den hee hoofd-ingenieu van den t A. E 

in zijne e g gewag gemaakt van 

een plan van e kosten, tot hetzelfde doel 

leidende. 

j d , dat eene sluis zou 

n gelegd, volgens het doo  mij n 

plan, met één paa , e vloed en eb, 

en tevens n van gewone , om e

mede te kunnen spuijen, n ik het genoe-

gen heb aan deze g eene teekening te

g aan te bieden. e sluis heeft slechts 

eene lengte van 14.50 e l, eene wijdie in den dag, 

op laag wale  van 14 e l, diep op den l 4.70 
n. x. 

el beneden gewoon laag , bij eene hoogte van 4 el 

boven dal peil, met slepende n van ' / 20 de  hoogte, 

en van n met een klein d gewelf van 

3 el hoog en 2 el , n met een l 

van 3.30 e l, dienende tot steun de . 

Een gemetselde vloe  mei n , 

komplaten en . 

Een paa gewone , met n aan 

de n ; in de n slagstij-

len zijn dubbele aanslagen, om bij ebbe, zoowel als 

bij vloed wate te . j hoog wate op hun 

punt digtgezet zijnde, met het doel om het wate

binnen te houden, n zij met de n aan 

elkande n doo  twee paa n dub-

bele n en opgesloten met een -

den n n bout, dik 6 duim en lang 

1.50 c l , welke g zich op dc hoog- en laag-

n bevindt. 

n deze n genoegzaam in het 

midden gesteund doo  twee , volgens ne-

vensgaande teekening; het een en ande zoo zamen-

gesteld, dat zij bet vloedwate in de binnenhaven 

zonde eenig bezwaa naa mijn l kunnen kee-

, zonde eenig k , tot tijdens 

het buitenwate lot gewoon laagwate zal zijn weg-

gevallen , hetwelk een gemiddeld l van  25 

el uitmaakt en eene hoeveelheid van ongevee

100,000 kub. ellen wate zal bevatten, met welk 

n dan, doo  middel van het losslaan de

, kan n gespuid doo  twee ope-

ningen, bevattende te zamen m 28 . ellen, 

welk n mijns inziens e zal 

zijn om de nieuwe haven doo  de plaat op de dieplc 

te bonden. 

En eindelijk bij hooge n zal deze sluis 

mede geschikt zijn, om het wate buiten onze bin-

nenhavens te , uithoofde de n alsdan 

iede doo  twee n zijn gesloten, en zij 

niet mee dan 1.25 a 1.50 el wate zullen behoeven le 

,  Delfshaven dan van n 

voo  altijd zou d zijn, doo  welke vloeden hie

en , gelijk algemeen bekend is, e 

schade t . 

n iede de n t eene opening of 

l 'gebonden r  hoogte van 2.10 e l, bij eene e 

van 1.20 el met e schuiven afgesloten, len 

einde naa gelang van omstandigheden wate in te 

zetten of uil le laten. 
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k neem de d dit mijn plan aan het mee

t l deze g tc , 

in de hoop, doo  deze iets goeds te hebben aange-

t tot g de  bouwkunst. 

/iaven, 20 Apri l 1855. 

. 

T , N N T G 

VAN N N WAS . 

n de g deze afdeeling heeft ons 

medelid, de hee J. , n ove  een ont-

p tot indijking van Del/shaven, met het n 

van cene haven doo  dc plaat, cn dc n bij 

dat plan . e stukken e , 

zijn toen in handen gesteld van cene kommissie ten 

line van k cn . 

e kommissie is thans met n d , 

en zal u den uilslag n mcdcdeelen. 

Zi j heeft echte n niet het geheele ont-

p te moeten behandelen, aangezien dit lot de be-

moeijingen van 's s t , en de 

nieuwsbladen van de laatste dagen s hebben ge-

wag gemaakt van de hooge ingenomenheid de -

g met deze aangelegenheid. 

e zamenstelling of g van de sluis even-

wel, zoo als die doo  den hee N n 

is, is doo  de kommissie in g genomen, 

en zij p  mee te handelen in de bedoe-

ling van deze afdeeling cn in die van den ont-

. 

e g kent het sluisplan van den hee

.  duidelijk e teekeningen is het aan-

gegeven , cn het doel, om met e kosten, 

dan wel s zouden noodig zijn, eene sluis te 

bouwen met é én paa , die vloed- en eb-
n beide zijn en bovendien eene spui-sluis -

stellen, is op cene even eenvoudige als e 

wijze . 

Uwe kommissie is van , dat het denkbeeld 

geacht kan n te zijn geheel nieuw; s voo

zooveel n leden bekend is, bestaat s een 

d van zoodanige sluis, zelfs niet van het plan 

. 

n n plannen te e , 

die aanbevolen, d cn toegejuicht , 

en bij de bloote beschouwing e n in 

zich , maa wannee het op n aan-

komt het e , van le kunnen n toe-

gepast , missen. t k heeft, naa het l de

kommissie, het e p niet; cn hoewel 

het op het gebied van den n sluizenbouw 

eene geheel nieuwe e , l van 

t en aanslagen voo  negatieve en positieve wa-

g beide, betwijfelt zij echle geenszins dc mo-

gelijkheid van . 

Een paa bedenkingen moet dc kommissie evenwel 

in het midden , zij : 

1. de diepte van de sluis; 

2. de lengte van de sluis. 

1. De diepte van de sluis. 

e  wijst op de sluizen van het Vooni-

sche kanaal, wat de e of wijdte , maa

legt den l 00 duim minde diep, dan daa

het geval is. t is bekend, dat het kanaal zelf 

20 duim minde diep n is, dan de s 

de  sluizen gelegen zijn; maa men beeft late  het 

kanaal , tot zelfs beneden de ; e

schijnt dus behoefte te hebben bestaan aan mee

diepte van den kanaalbodem. En hoewel het eene 

ontegenzeggelijke d is, dat GO duim mee

of minde diepte bij e sluizen van -

zenden invloed is op de kosten van aanleg, zoo zal 

echle de  wel doen, het t op dit 

punt zoo in te , als of e  van geld geen e 

, maa alleen van e en diepgang 

van die schepen welke men in d met het Voorn-

schc kanaal, te Del/shaven n kan. 

2. De lengte van de sluis. 

e lengte van de sluis, binnen of achte de deu-

, komt de  kommissie te g . n t 

dat ccn tegenstand van slechts 5 cl k geene 

genoegzame e , l wannee uien 

t in slappen d n moet. 

e kommissie zag lieve n een paa cl mee

lengte gegeven. 

t zijn een paa , die evenwel niets 

ontnemen aan de e e van het p zelf, 

bedenkingen die de kommissie maakt, maa die zij even-

wel niet beschouwd wil hebben als voo  geene tegen-

bedenkingen . 

Nog een enkel , ove  het laatste woord van 

den hee N in zijne , j hij 

als het e spoed aanbeveelt in het belang de  ge-

meente zijne  inwoning. e kommissie heeft e 

e taak spoedig ; zij t evenwel 

niet, n dit Delfshavcn baten zal of baten kan. 

e kommissie eindigt dit t met dankzegging 

aan den bee , voo  het geheel nieuwe dal 

hij , en uit j den wensch, dat de uit-

g van het k hem en ons allen moge beves-

tigen in den goeden dunk, dien zij althans vau dezen 

d heeft. 

 18 i 1855. 

(get.) J. A. N . 

1'. . 
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I . 

O V E E N E N N E N 

V A N T . 

 door de afdeeling ltotterdain der maalscliajijtij:  Tot bevordering der  bouwkunst.) 

 heeren! Geachte medeleden! 

n de g van 19 Novembe 1852 

d doo  ons medelid, den hee w. , de g 

d of e  aan gevelde boomen of aan e be-

slagen balken van eiken-, , , dennen- of 

mahoniehout e teekenen bestaan, t -

moed kan n dat e  binnen in het hout -

ken zijn,  zulk hout ongeschikt kan geacht 

n tot . 

« t geacht bestuu onze g e 

het noodig, eene kommissie van e leden te benoe-

men te g deze g cn noodigde -

toe ons n uit, l de hee t. A. 
, die t ook t was li d die  kommissie 

te zi jn, zich genoodzaakt zag voo  die ee le bedanken. 

«Voo  zoo veel in ons n is, zullen wij 

') e twee volgende opstellen zijn der  redaktie ter  plaatsing 

toegezonden door  de afdeelingen  cn Amsterdam der  maat-

schappij. Zij  heeft liet daarin behandelde onderwerp van genoeg-

zaam belang geacht om beide stukken, onder  dankzegging aan de in-

zendsters, op te nemen, cn voegt cr  bij  dat het eerste opstel ver-

gezeld ging van gekleurde afbeeldingen, die echter  tot het juist 

begrip van den inhoud niet onvermijdelij k noodig waren, weshalve de 

redaktie heeft moeten besluiten, om de belangrijke kosten aan cene 

ehromolithografischc uitvoering verbonden, die achterwege tc laten. 

in dit t n bovengemelde g te be-

. 

«Om dit echte geschikt te kunnen doen, hebben 

wij het noodig , eenigzins g te zijn 

en ook op e zaken het oog tc vestigen. 

« Wij hebben tot g genomen bet eikenhout, 

omdat n hoofdzakelijk alles op e n 

van hout kan n toegepast en zullen ons tot zes 

punten bepalen, als: 

«1°. Ove  bet l in kwaliteit van eikenhout, 

en n dit bestaat. 

« 2J. Ove  de e n van dat hout, 

en welke de e en e zijn. 

«3». Ove  den ziekelijkcn toestand van dil hout, 

en  die ontstaat. 

«4°. Ove  de kenteekenen van , die in 

het hout bestaan en hoe zij duidelijk van builen en 

aan de einden te zien zijn. 

« 5". Ove  de kenteekenen van , die twij -

felachtig zijn in het bout en op welke wijze men die 

. 

«G°. s zullen wij n eenige ophelde-

n te geven t de ,  in de 

bosschen dikwijl s vele n t , 

en waa men de e eikenbosschen . 
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«1 '. Ove  liet l in kwaliteit van eikenhout, ' 

en  dit ontstaat. 

«Aan iede onze is het bij g bekend, dat 

e e n van eikenhout zijn. t eene 

hout is zee mild en s van vezels, het e is 

taai en buigzaam, het e wede zee g cn 

d van . 

«Ue k van dit l in d kan 

men alleen n aan de e stand-

plaats de n iu de bosschen. Zoo staan b. v. die 

, welke mild en s hout hebben aan dc 

zuidzijde, die taai en buigzaam bout n in het 

midden, cn die g en d hout bezitten aan 

de e de  bosschen. 

«2". Ove  de e n van dat hout, 

en welke de e en e zijn. 

« t l van eikenhout beslaat niet alleen in 

de e of e d of taaiheid van 

vezels, maa ook in de kleu  van het hout.» 

e kommissie had j gevoegd e stukken 

eikenhout, de e n van dat hout aan-

toonende, welke n het meest algemeen -

men , en die le n zijn als tot den witach-

tigen, n en n eik le . 

t t t aldus :) 

t best kan men deze n , 

wannee de einden s zijn afgezaagd en opge-

t , daa de kleu  meestal na n of n 

tij d eenigzins , e het hout mee

of minde k op dal tijdstip is, cn mee of min-

de  aan licht eu lucht is blootgesteld. 

u den , wannee de lucht g is, heeft 

deze g het snelste plaats, in het -

en najaa integendeel, als de lucht vochtig is, behoudt 

het houl hel langst zijne e , en in 

den winte  geschiedt om dezelfde n de -

g spoedig. 

« j den witachtigen eik t het uiteinde van 

het hout doo  den invloed de  lucht zucht geelachtig 

of g van , bij den n eik 

gaat de mee e kleu  in eene e of 

e , l de kleu  van den -

achtigen eik s iu eene geelachtig e -

. 

« Uit deze g ziet men, dal wannee

deze e n eenige maanden aan de lucht 

zijn blootgesteld geweest, hel dan moeijelijk is, om 

uit de kleu  welke hel hout dun heeft op te maken

of te zeggen welke kleu  bet hout k ge-

had heeft, daa dan toch liet k aanzien van de 

e n bijna gelijk is. 

« e deugdzaamheid van het hout kan men uit de 

e n opmaken, maa men moet deze 

n niet alleen laten afhangen, daa men -

melijk ook acht moet slaan op dc , of die 

op de eene plaats van den k niet dikke  of 

 van kleu  zijn dan op de , en of 

men ook e n in dc eindvlakken ont-

dekt; want indien men dil in de eindvlakken onl-

, dan zal men die vlekken bij het beslaan of 

bezagen op den vlakken kant van het hout ook zien, 

en zulk t van hout kan men n onde

de zwakke en min e . 

«Wannee e l in dikte van de -

gen bestaat, dan volgt t dut de boom op den 

cencn kant uit het l d  is dan 

op den u kant en een n wasdom 

heeft gehad. 

«Wannee men  de n nagaat, dan 

t men, dut de meest naa binnen gelegene het 

e van kleu  zijn, hetgeen t t 

n de houtvezels hie  dikke  zijn dan mee

naa den , waa zij  vau elkande afwij-

ken doo  het vocht dat e  nog in zit. 

c e of e e van bet hout 

hangt hoofdzakelijk van deze n af, en wij 

zullen k bet d n n op 

le geven. 

n men kon aannemen, dat alle n 

van denzelfden boom gelijke vastheid en e hadden, 

omdat zij alle van het hout tot het spint even dik 

zijn, dan zouden dusdunige boomen tot de e t 

van hout , dua zij alsdan eene gelijkmatige 

vastheid ove  hunne geheele d bezaten, 

zoodat zij tol e en buitengewone -

den gebezigd konden ; maa al n e  ook 

boomen gevonden, wie e n op de ge-

heele e even dik zijn, moet men m 

niet aannemen, dut de buitenste n dezelfde vast-

heid hebben uls de binnenste, die s vele n 

oud zijn. e binnenste zijn altijd veel  en 

, hetgeen t t n de hout-

vezels mee op elkande n zitten dan bij de 

e , n het vocht doo  lengte 

van lij d als het e stolt, en e zelfstandigheid 

. 

e boomen welke echte gelijkmatige -

gen hebben, kan men onde de e n -

schikken. 

«Wannee wij aannemen dat de n met 

de e lagen eene e e had-

den, dan kan men t opmaken, dat e -

ke  hout gevonden zou , wannee dc e 

n dikke , indien de e lugen 

j dun niet  of de n . 

 zijn boomen, wie e lagen zich even zoo 

n als de afbeeldingen aanwijzen, ja zelfs ook 

, niau  waa n de n zoo fij n 

en de lagen, die zij , zoo k zamenge-

t zijn, dat zij slechts eene lij n of eene niets-

beduidende e scheiding tusschen de e 

lagen , cn dit hout is bij g hel 

e eu . 

n wij deze eigenschappen in d niet 

de kleu  willen , welke de uiteinden van een 

k eikenhout hebben, dan zal dit ons te mee -

n iu ons l ove  het hout. Want de kleu

geeft aun de e n eene schoonheid en 

h gezigl, zoo uls men nimme t bij 

eenig hout dal zuchte van d is, dat is: niet al-

leen als alle n t eene cn dezelfde dikte 

hebben, maa ook dewijl zij alle  op zich zeiven 

beschouwd, ove  den geheelen k eene cn dezelfde 

vastheid bezitten. 

e , e e hou-

ten zich vun de hie s e , 

zijn k gelegen in de e dikte 

de . 

«E n vele boomen gevonden wie -

gen van uit het t sleeds in dikte afnemen, het-

geen n moet n , dal de 

houl laag, die iede jaa d , zich ove  den 

geheelen k vun den boom moet , 

en hoe  nu die k is des te dunne zal de 

houtlaag zijn. 

j kan men nog , dat wannee een 

boom zee oud , zijne t in gelijke mate 

afneem!. 

e boomen wede behouden dikke -

gen van het t af lol op een n , 

muu n dun sleeds dunne naa den k toe. 

l t men, doo  dut men dikwijl s ziet, dut 

de boomen n lang zeer  welig n en alzoo veel 

houtvezels n , maa alsdan als het e uitge-

put zijn, en hoe lange hoe minde hout maken en 

bijgevolg ook dan steeds e lagen. 

«Wede e beginnen met smalle n 

bij het , die in dikle toenemen lot op n 

afstand en alsdan of dezelfde dikte behouden voo  al 

de e n of op nieuw wede afnemen. 

l zij mei smalle n beginnen, die lang-

d dikke , is n gelegen dat som-

mige boomen weinig n schieten iu het begin, 

alzoo weinig voedsel uit den d kunnen opnemen 

en e weinig nieuw hout kunnen maken, -

wij l zij dan bij de e ontwikkeling hunne -

telen sleeds e n . 

«Eindelijk n e  boomen gevonden, vvuu

e en e n elkande afwisselen. 

e k n is alleen te zoeken in de lucht-

gesteldheid  ook het eene jaa

is dan het . 

«Al deze n zijn wel zachte dan de 

t , voo  zoo e dil g heeft 

op de e , doo  welke e dikte 

zij ook e e hebben, maa zij moeten toch 

als k hout t , wannee de po-

n fij n zijn en dc n digt op elkande ge-

pakl zitten. 

«E  is voo  den wasdom van eenen boom eene 

s van n noodig ee hij tot zijne volkomene 

dikle is , , zoo als wij in hel begin op-

, de standplaats n veel . Zoo 

n b. v. boomen die in bet zuiden staan weelde-

g , en die ten n n langzaam; en 

wannee een boom tol eene e dikte is uitge-

, dan t hij s nog wel een nieuwen 

, maa deze is zoo dun, dat de dikte van den 

stam nauuwelijks mee toeneemt. t t -

zaakt n de t ufgeiiomen is met den 

m cn zoodoende minde houtvezels d 

, die zich ove  den geheelen k moeten 

. 

n t echte dat de binnenste -

gen hoe lange hoe vaste . e k n 

is n tc zoeken, dat de vochten mee en mee

stollen. 

« Wannee uien nu hout , n de -

n het dunst nabij hel t zijn, zoo moet men 
k achl slaan op de d van kleu

op die pluuts. 

«Zit l men nu dat de n zee in elkande
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t zijn en de vaste n genoegzaam de-

zelfde kleu  hebben als het e gedeelte van 

het hout, dan kan men aannemen dat het hout eene

e e bezit; maa a de binnenste j 

n e  veel  uitzien dan de e of 

eene zee e of matgeelachtige kleu  heb-

ben, dan heeft de n s eenig kwaad in zich, |; 

en men kan zulk hout als zwakke en minde

m beschouwen, zoodat het voo  geene belang-

e n mag gebezigd , l het alleen 

geschikt is om te , voo k dat steeds 

g blijft . 

«3». Ove  den ziekelijken toestand van het hout 

cn  die ontstaat. 

e  ziekte, die men beschouwt, kan zijn 

kwijning van den boom of zoogenaamde , 

n de k kan gezocht : ten , 

in den , dat namelijk de plant t geen voed-

sel genoeg kan ontvangen; ten tweede, in bet lucht-

gestel , en ten , in beleedigingen van den boom, als 

bet n van takken of bet n van een 

gedeelte van den bast,  de beweging de

vochten in den boom mee of minde d 

. 

e tweede ziekte, dat de boom op sommige plaat-

sen kan n of t zijn, t hoofdzake-

lij k t by beleedigingen van den boom, als 

wanneer  dikwijl s bel wate of de lucht in de plant 

, ee dat cene nieuwe g deze belee-

digde plaats beeft bedekt; deze g gaat na-

k boe lange hoe , n het eene ge-

deelte bet e aansteekt. 

«Ten e heeft men het zoogenaamde vuu  in 

het hout. t is niets , dan dat e  op 

e plaatsen binnen in de plant, -

ten of champignons, als b. v. zwammen, zich -

men, die zich voeden en n ten koste van 

den boom. 

j zoodanig bout gaat hel t of dc n in -

g . Elk bout welks n alzoo , 

t t cene e kleu  in het , die 

steeds in het midden t cn zich mee

en mee naa den k cn ook in de lengte van 

den stam . 

e n n het l aangetast, l 

de houtvezels bet langst wederstand bieden.

nu deze houtvezels s volgens dc g van 

den stam loopen , zoo kan men t ook de -
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gaande g in de lengte ; in de e 

heeft zij plaats, n de n de kommu-

nikatie n tusschen de e . 

« t is genoegzaam bekend, dat hetgeen men een 

kwast noemt, dat gedeelte van het hout is, waa de 

tak met den stam d is. 

e takken ontstaan uit het binnenste gedeelte 

van den boom en nu moeten de houtlagcn, die op 

dat gedeelte d , om dien tak heen, cn 

daa e  dus minde e voo  dat e bout 

, zoo maken zij een vasten g om dien 

tak; dc volgende g doet wede hetzelfde en 

zoo alle, en dus t e  als het e een koke

of buis , n die tak steekt. Wannee die 

takken nu afgeknakt , dan n vocht en 

lucht dikwijl s n en l wannee die -

vlakte niet glad is,  het hout van dien tak 

in den koke t of t en e  dikwijl s geheel 

of gedeeltelijk uitvalt, ten gevolge n dan holle 

buizen of pijpen d , die men pijp-

kwasten noemt. 

« t e hout in den kwast heeft dan ge-

woonlijk een witachtig- of geelachlig-zwammigen d 

aangenomen. 

e kwast zelf is dikwijl s ook  ge-

d dan het e gedeelte van het hout, het-

geen t t doo  dat de vochten hie  mee

n zijn dan op e plaatsen. 

«Wannee nu e pijpholten doo -

ting zijn aangedaan, dan kan men t opmaken, 

dat deze g is n tot in het binnenste 

gedeelte van bel bout, hetgeen duidelijk d kan 

n , dat de tak  de kwast ge-

d t met zijne boutvezels gemeenschap heeft 

met die binnenste deelen van het hout. n hebben 

wij s gezegd, hoe het f zich dan van bin-

nen . 

« Op te geven, welke van de beide genoemde n 

van pijpkw asten het nadeeligst voo  het hout zijn, is 

niet mogelijk; beide zijn even schadelijk en beide komen 

even algemeen , de witachtige pijpkw asten echte

het meest in k cn witachtig hout, de geelachtige 

mee in het e of e hout. 

« Een e kwast heeft zelden dezelfde kleu

ove  zijne gehcele , maa is op de cene 

plaats  dan op de . Sommige kwasten 

hebben op e plaatsen, tusschen de e 

plekken in, dezelfde kleu  als het e hout en zulke 
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kwasten zijn de minst , daa e  alsdan ge-

zond hout in zit. 

e geelpijpen, die in het e of zwak-

e hout gevonden n en dikwijl s diep in de 

houtzclfstandigheid n , noemt men uiligheid of 

ook . » 

«4». Ove  dc kenteekenen van , die in 

het hout bestaan cn hoe die duidelijk van buiten en 

aan de einden te zien zijn. 

j het vellen van boomen t men al spoe-

dig of het e goed is, doo  het afkappen de

. Wannee dc s cene gezonde, na-

, e kleu  hebben en eene e 

lucht van zich geven, dan kan men dit als eene goede 

eigenschap van den boom ; maa zoo men 

bij bet kappen gewaa , dat de s ge-

vlamd zijn cn weinig geu van zich afgeven, dan kan 

men n dat de boom niet goed is: maa om 

mee d n te , zaagt men het 

afgekapte einde e  af en indien men nu, hetgeen meestal 

plaats beeft, ziet dat bet eindvlak met e -

gen is bezet en het zaagsel niet die e cn e 

lucht heeft als van een gezonden boom, dan moet 

men zulk een boom n onde de -

ten van e . 

«Somtijds ziel men, als men het afgekapte ge-

deelte van het hout e  afgezaagd heeft, op het eind-

vlak twee , welke t n genoemd 

. 

t is s goed gesloten hout, n zel-

den n , zoodat dit voo  het e 

hout gehouden . 

«Wannee bij het kappen de  boomen de spaan-

s cene e kleu  hebben en het eindvlak, nadat 

het afgekapte gedeelte e  afgezaagd is, geheel n 

e  uit ziet, dan neemt men meestal , dat bij het 

afzagen van het slameind het zaagsel cene muffe lucht 

vau zich geeft. Zidk een boom  bij het 

vellen in een kwijnenden toestand, en het hout 

n moet men onde de minst e -

ten . 

j het kappen van sommige boomen t 

men, als men tot in het t d is, dat zij van

binnen cene e kleu  hebben en het hout zeer 
spongieus is. Wannee van e boomen het af-

gekapte gedeelte t afgezaagd, dan zal men bespeu-

, dat het zaagsel van het buitenste gedeelte eene ) 

e lucht van zich geeft, cn het zaagsel 
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van het binnenste e gedeelte dat zacht is, 

t geen lucht bezit. 

j g heeft men gezien, dat als van 

zoodanig hout 2 a 3 cl afgezaagd , het hout 

e  bete uitziet, maa men doet wel zulk hout als 

zwak en niet m te beschouwen. 

« Wannee men bij het vellen de  boomen gewaa

t dat het hout zacht van d is en de spaan-

s zoetachtig van smaak zijn, dan vindt men -

gaans van binnen in het hout witpijpen en , 

en k hout moet men niet zee ; het 

t meest gebezigd om e  ligte n uit te zagen. 

e boomen n ook zee benadeeld 

doo  een zeke t van vogels, s genaamd, 

die op de n schijnen te azen, en zoodoende 

doo  hun gestadig pikken op een en dezelfde plaats 

de boom zee beleedigen,  ligt aanleiding tot 

g gegeven t cn k de e 

van het hout nog mee . 

«Soms ziet men eindelijk bij het afzagen van het 

afgekapte gedeelte van gevelde boomen, n in 

het eindvlak en dat het hout daa te  plaatse zee

mild van d is: zulk hout is het best geschikt voo

kloshouten, wagenschot, pijp- en valhout. 

«3". Ove  de kenteekenen van , die twij -

felachtig zijn in het hout en hoe men ze . 

«Om het bout g te n op de 

slikken, moet het zoo gelegen zijn dat het l 

m kan bezigtigd ; dc ehidvlakken moeten 

goed schoon gemaakt en t n , en men 

ziet dan dadelijk of die goed gesloten zijn en of de 

einden blank en d zijn. 

n men nu , dat het t van bet 

hout los van weefsel is en met e n omge-

ven, dan t men die n doo n 

met cene ; heeft bet l nu eene e 

lucht, dan behoeft men geene kwade vermoedens van 
het hout op te vatten, maa zoo het l zacht 

van d en mufachtig is, dan moet men zulk hout 

. 

« Wel t men soms bij bet bezagen lot pla-

ten of planken van zulk hout, dat het hout beie

t op eenigen afstand van die plaals, maa ook 

wel dat het k . 

«Soms t men aan de einden van het bout 

e n of vlakken, zoodat men dikwijl s 

in twijfel is of e  een k beslaat of niet. Om -

gelijk hout g le , doet men 
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het best om van het stameinde 0.10 a 0.20 cl af tc 

zagen, welke einden stuiken genoemd . n 

nu bet zaagsel ecnc ! lucht en e smaak 

heeft, dan kan men dit hout ; heeft het 

zaagsel een duflen of muilen , dan kan men e

zeke op , dat het hout g is, cn het 

is niet m het tc . 

«  is gezegd, dat de n meest in de 

n van het hout n cn zich van daa

. t is vaak moeijelijk le bepa-

len, waa dc n van het k zijn, want dik-

wijl s ziet men, dat de n in het hout op de 

ecnc plaats d n cn afnemen, 

maa op n afstand n dikwijl s op nieuw 

zich . 

n doet dus wel, wannee men k hout 

, m tc zijn op dc e kleu

hetwelk dat gedeelte van het hout heeft, n zich 

het k bevindt, cn toe te zien of die e kleu

afneemt en ook of de geu van het hout g 

, welk laalste l een tecken is van ge-

zond hout. 

«Als  bet stameind van ccn hout geheel ccn 

g aanzien heeft en deze e kleu  ook 

in de zijvlakten is waa le nemen, on men vlammen 

op een gedeelte van de lengte van het hout t 

en het hout j zacht van d is, kan men be-

sluiten dat zulk hout op den stam n is. 

« Als men in het hout galen t even als of 

e  een e kwast was uitgevallen cn c  zich m 

dil gat ccn e of geelachtige g heeft , 

hetgeen t t n c  ccn 

tak is afgevallen,  die kwast is t en 

e  alzoo gelegenheid tot g is ontstaan, dan 

zal men bij bet n , dat het hout van 

binnen is aangedaan cn spongieus is, en het l 

zal eene muffe lucht hebben. Zulk l noemt 

men een . 

«Eindelijk neemt men aan het hout nog zooge-

naamde n , die insgelijks ontslaan doo

het afvallen van takken,  een gedeelte s 

t medegenomen, maa waa geene g heeft 

plaals gehad, n de s daa spoedig ove

heen d is. 

6°. «Eindelijk zullen wij n eenige ophelde-

n tc geven t de ,  in dc bns-

schen dikwijl s vele n aan de n t 

n en waa de e eikenbosschen zijn. 

«Ten e n in de bosschen vele boomen 

beschadigd doo  hevige ,  dikwijl s 

e boomen d . 

 het vallen van ! boomen n 

niet alleen zij zelvcn beschadigd, maa ook die welke 

in de nabijheid staan;  loch n dikwijl s 

e lakken afgeslagen of de g van nabij-

slaandc boomen in den val medegenomen, , 

zoo als wij gezien hebben, vele n ontstaan. 

«Ten e kunnen doo  den wind e tak-

ken van den boom n ,  de 

boom ook zee benadeeld . 

« Ten e t dikwijl s doo  het n van 

gevelde boomen naa de plaats hunne bestemming, 

zee veel beleediging t aan dc nabijslnandc 

boomen. 

n doo  de ecnc of e k dc geheele 

s m den boom, al was het maa voo  een 

klein gedeelte is , dan gaat dc boom kwij -

nen cn eindelijk , n de beweging van de 

vochten niet naa n kan plaals hebben. 

«Wat belieft de plaatsen waa eikenbosschen ge-

vonden , zoo vindt men bij en in den k 

van Wezel veel eikenhout, maa van geene buiten-

gewone , meestal hout geschikt voo  eiken-

, s cn , die met de hand ge-

zaagd . 

«Een weinig hooge op hccfl men de Lip, die eene 

d heeft van 30 n cn tot aan Lip-

stadt . Aan beide s deze  zijn 

e bosschen gelegen, n men e 

cikenboomen vindt, die van ecnc goede kwaliteit zijn. 

«Nog hooge op naa den Spitsart beslaan bosschen 

van 10 a 12 n lengte en G a 8 n , en 

in het c vindt men de e ciken-

boomen, die tevens van cene goede kwaliteit zijn; 

maa dc n zijn zoo , n 

dc boomen allen niet wagen cn d moeten -

d , dat men g is om aldaa hout 

te koopen. 

(( l men aan den  dan vindt men insgelijks 

e bosschen niet eiken-, - cn dennenhout. 

t eikenhout is daa ecble van cene slechte kwali-

teit, en l de boomen die aan het zuiden slaan 

zijn vaneen niilden . t e eikenhout is meest 

op den stam . e boomen n 

geveld, het kwade gedeelte er , en hel ove-

e l geschikt gemaakt voo  wagenschot en klossen. 

«En , mijne ! eindigen wij in de 

g s veel van het geduld deze -

g d en echte slechts weinig naa ge-

lang de  onuitputtelijkheid van het p gezegd 

te hebben; maa wij hopen e aan het 

n te hebben voldaan cn n den wensch 

dat elk onze medeleden die kenteekenen, welke hem 

bij dagelijkschc g mogten , aan 

onze g zal willen bekend maken; dit zal 

m eene e zijn lot g van 

het doel onze bijeenkomst, namelijk nuttig te zijn 

voo . 

 20 Januarij  1854. 

(get-) tJ .  AAN" . 

tT . . 

iW . ^ 

I I . 

S O V E E G V A N T , S E E E N , 

O V E E N N E E N O V E T N V A N . 

 door de afdeeling Amsterdam der maatschappij Tot bevordering der  bouwkunst.) 

n dc g van dc e afdeeling 

de  maatschappij Tot bevordering der bouwkunst, gehou-

den op den 26 Novembe 1852, viel het k ove

de e de  kespen, bij het maken van , 

benevens ove  de t van hout e tc . 

e ccn wilde eiken-klos of paalbout, een ande kwastig 

; de gevoelens t n zee uit-

eenloopende. Ook ik waagde het mijn gevoelen -

ove  tc uilen, l ove  de n naa

e benaming; hetgeen ik mededeelde vond bijval 

en n is het toe te , dat ik het waag 

het volgende te g aan te bieden. 

k begin met het eikenhout. Zijn g uit 

eikels of wel van stekken, al naa gelang e  mee of 

minde l uit tc n valt, kan ik veilig -

slaan, l ik mijne s naa de s ove  dc 

e . c jonge eik e t 

al spoedig tot vele eindcu ; zoo t het 

dunne of hakhout altijd twee n op: ten -

ste, de s is voo  de , onde dc bena-

ming van , te g van gezouten huiden 

, ook voo g in de -

ten enz.; len tweede, het hout van den bast ont-

daan, , in Duitschland, naa de zoogenaamde 

n gezonden, in d gestoken, gedempt cn 

voo  houtskolen ; beide n dus s een 

tak van handel; ook het bij ons t e 

tal- en t is s geschild, hetgeen dui-

delijk bij het n doo  het uilloozen de  sappen ont-

dekt . e zoogenaamde wezclsche n en - | 

O . X . 

hout zijn veelal geschild, zoo als blijk t uil hel n 

en n n het g is. e e 

eiken in dc bosschen lot e cn e stam-

men, naa gelang van de n die zij gestaan hebben, 

n s tot t geslagen cn gebezigd. 

Even als een stam of tak, van 1.50 a 2 el en 8 a 

10 dm. dikte , tot een n geschikt is, 

is ook een stam of tak van mee , als van 

15 tot 20 dm. s en 1.80 el en , onde

den naam van stolpen bekend. n kan voo -

heid aannemen, dat de n cn stolp geveld -

den om het bosch tc dunnen, en alzoo den i de

e boomen te ; t nu dusdanig 

bosch alwede tc digt , dan neemt men de 

volgende stammen, die inmiddels lange cn

n en cenc dikte van 1G tot 25 dm. , 

cn velt en beslaat ze lot palen, bij ons paalbout 

genoemd. 

t bosch opwassende, komt men alwede aan tc 

, en dan n het ligte , die, 

indien zij t zijn en ongevee 10 a 11 ellen 

lengte hebben, voo n geschikt zijn, l 

de e n voo  ligle balken of binten ge-

t . a een eiken stam k be-

slagen zijnde 40 bij 45 dm. kan , dan t 

hij onde dc balken , cn al wat mee e 

naa het beslag , is onde den naam van 

eiken balken bekend. e klossen zijn niet s dan 

cikenboomen of bulken, die onde het beslaan -

ken n en doo  die n voo  lange balken 
a 
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ongeschikt zijn, zoo als bij d een kwade lak

of kwast; want de kwasten zijn, zoo als men weet, 

s of takken, die of d dooi-

wind of onwcde , cn n of 

doode kwasten n zijn, zoodat f dus-

danige balk doo  zijne eigene e bij de behan-

deling n zou. Van zoodanig stuk balk neemt 

men van e tol zeven ellen gezond hout, en noemt 

dit klos, want zoo lang men nog boven dc 7 ellen 

behouden kan, t het onde de balken ; 

valt nu een klos (liefst van den stam ) tegen, 

dan t hij aan e stukken d en 

gekloofd, voo  duigen cn bodemslukken voo  ligt 

, zoo als n , want het zal 

wel algemeen t zijn, dat een duig en dc J 
bodem van een vat gekloofd bout zijn, en dat een klos 

f aan beide einden afgezaagd, maa een balk 

aan den l s . is of . e 

eikenboomen geven asboutcn voo  de molens. s een 

boom m of g of hooge dun of toppig, 

dan zaagt men hem op dc lengte van G tol 10 
ellen d van den l lot ashout af,' en hel 

e van dien boom t dan nog klossen op, 

of ook wel s of bogten,bij den scheepsbouw 

in . j dient t te , dat 

men hie s de benaming van knieën geeft aan 

hetgeen men aan den  of dc Lippe, zoo ook , 

s en s boglen noemt. e eiken knieën 

voo - of lusschendeks-knicën de  schepen zijn 

geene takken uil den stam , maa moeten 

m d zijn. 

t wagenschot, pijp-, vat- en lialfvat-hout zijn 

ook benamingen die uit de lengte n g heb-

ben. t wagenschot is langs doo  het t ge- || 

kloofd; men begin) de stammen, van 5 ellen, of zoo 

mogelijk (hetgeen zeldzaam is) lange te kloven, en ; 

dit t s op den stam . Zoo als het 
aan den  geschiedt, kan men de lengte van 

4 ellen behouden , dan is cn blijf t het wagenschol. 

s dusdanige stam doo k niet gaaf op die lengte 

te houden, dan t het pijphout, hetwelk -

gaans 28 palmen lang is. Zoo ook is de lenglc van 22 
[talmen onde den naam van valhoul, en die van 17 
palmen onde den naam van half valhoul bekend. 

Nu is bel bewezen, dat wagenschot, pijp-, val- i 
en halfvathoul, allen zonde , gekloofde 

houten zi jn, welke van s en bast ontdaan, 

herwaarts , en in e geschikte mo-

lens gezaagd, en d in een zoogenaamden 

houttuin gesteld , al naa gelang de  dikte 

d staan blijven, e gewoonlijk twee ja-

n voo  5 duim dikte d . Nu dunkt 

mij is de g gemakkelijk, dat het wagenschot 

minde aan g of g g is; -

t doo  bet gekloofde t  zijne g 

benomen , n het van elkande geschei-

den zijnde, de - en lange houtvezelen n 

beeft, en ten , omdat bet wale  hetwelk van den 

hemel valt doo  den veelvuldigen , de n 

nog n eikensappen t en onde uit 

doel loozen. 

e kenteekenen van de mee of e - of 

zachtheid van het eikenhout iu het wate zijn, dat 

het e zinkt cn het zachtste ; boven den 

d zijn bet de vezelen of , welke het -

scheidend kenteeken aan den kundigen n aan-

bieden, het e hout is bijna nooit zoo blank als bet 

zachte. c d p een eik , deelt aan 

dezen de kleu  en l de substantie mede. -

men op klei, leem of vette n , zul-

len zachte, hoog opgeschoten stammen ; dit 

hout is s gaaf, behoudens ziekte, e 

koude, , schending de  takken enz.; dit 

alles beeft invloed en is zigtbaa a een boom of 

balk tot binten of planken gezaagd is; het e hout 

heeft dat , dat als het (zoo als n aan-

gehaald ) niel doo  ziekte, onwcde of schending 

te veel d is, ove  het algemeen genomen, 

deugdzame en  is: een k gevolg, want 

in bet bosch slaan die e booinen op de -

zijde. e of , of met s 

e , deelen de kleu  en d 

mede. Eiken hie  en daa op heiden geplant cn 

wie t geheel aan de natuu -

ten is, geven een d en zee g hout en -

uit n de knieën en bogten geslagen. Een -

ligc of doode kwast ontslaat, n die lak ge-

n is. 

Een zoogenaamde t is het e 

om den k welken hij aandoet, van sappen t 

en  dood maakt. j ontslaat doo  een tak, 

die naa boven opschietende, in de hak , 

, en g t n zijne 

vezelen n zijn cn niet wede aansluiten. e 

m welke in het spint kleine e gaten t en 

slof , t zelden doo  in het hout, dal is 

le , l somtijds in het eikenhout een m 

, dien ik nooit levend gezien heb, maa

die e n iu elkande uitloopende 

. e balken aan planken gezaagd zijnde, 

n f e e of ovale gaten van 

5 a 4 duim middellijn; echte heb ik die gaten altijd 

inwendig , maa nimmer  zacht of t bevonden. 

Een zoogenaamde k is geen kwaad, want het is 

een  in den bast, die lale  wede -

e dat gedeelte de e s -

laat, hetwelk men duidelijk kan . Een uil is 

een g van ziekte, maa loopt nimme geheel 

om den boom, want dan zou de boom wel geheel 

dood zijn; m kan het e hout van zooda-

nigen balk of bint zee goed zijn. 

Nimme  echle zal men van een n balk 

kunnen , hoe hij (gezaagd zijnde) zich zal 

, daa de toevallen bijna geheel voo  hel oog 

n zijn, en de e lol wisselingen doo  la-

n i onbekend blijven, n de , of lieve

ecuwen e welke de eik t zoo veel wissel-

valligs n , dat zij onmogelijk te n zijn. 

j het zagen van eikenhout t geluk, want de 

e houten of zoogenaamde n n 

(gezaagd ) f hout op zonde . 

e zoogenaamde wezelsche , boe d ook, zijn 

in den vochligen d niet bestand in g van 

e , betgeen mij bij g is gebleken. 

k zou hie e mede geëindigd hebben , e 

het niel dat de k van bet boven e 

aan het k van kespen bij hel maken van fun-

n was , zoowel wat de e 

en de g als de e te bezigen -

ten , en ik het waagde bij de e ge-

voelens t ook het mijne mede le deelen. 

n de laatste g van  1852 hebben 

wij twee kespen die n of gespleten , te

bezigtiging en beoordeeling gehad; beide n op 

palen met pen en gal bevestigd geweest; de eene kesp 

was n aan den binnenkant van het ga l, maa

had aldaa een ; de e was gesple-

ten, daa zij  was dan dc diamete van 

den kop van den paal, doo g van 1 dm., 

welke g aan de cene zijde van bet gal doo

e vlakte de n van den paal kan 

d zijn; maa n dat l zigtbaa

was, zal ik wel niet behoeven le bewijzen dal de 

slaande houtvezelen van palen van zacht t 

het vlakke e eikenhout . e slaande 

eikenhout-vezelen gedoogen dat een gebogen stnk , 

hetwelk niet te dik is, p t geslagen t 

zonde spoo van k achte te laten, hetgeen met 

liggende boutve/.elen geenszins het geval is, l 

dusdanig stuk ijze  op , n of dennen staande 

boutvezelen wel degelijk n . 

n men alzoo met een dennen paal of spa nog 

in het e vlakke eikenhout , hoe veel 

le mee zal dan die g moeien zijn in -

nenhout, ten e dat juist kvvastig l -

toe t was, want dc kwast beeft zijne vezelen 

eveneens slaande als de paal. 

Zoo kom ik lot het besluit, dat wannee de e 

de  kespen de dikte van de koppen de  palen , 

de kespen, doo  den k de  houtvezelen belecdigd 

n en dil de k moet zijn, dat het -

kende  voo g of splijting vatbaa

is; n toch de e e het -

n niet kan te gemoet komen, zou ik van ge-

voelen zijn om op onze gewone palen van -

hout te leggen kespen van eikenhout, niet veel -

de  dan dc kop van den paal, maa wel lange -

kende, zoodat een kesp welke dienen moet om twee 

palen, die uitwendig 80 duim van elkande -

d staan te , lieve  1,40 el lang t 

te zi jn, om  de opspleling van het gat te 

. e kespen kunnen niet wel kantelen of 

, indien de vlakke g de  pennen en 

n niet te g behandeld , maa dan 

moet ook de e lengte de  kespen de galen 

voo  opspleling . t e hoop ik doo

deze inededeeling zoo veel in mij is de n voo

mijne stellingen te hebben blootgelegd, en ik wensch, 

dal naa aanleiding van al belgeen ove  de -

gen n is, men spoedig tot écu gevoelen koine, 

opdat voo  hel g één vaste en e l voo

bet leggen de n e aangenomen. 
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T E T E . 

Voormaals was het e het uiteinde van den 

n - en vestingmuu van  op den -

te . n 1204 d het doo S AU-

GUSTUS gebouwd. Onde de regering van  V en 

eenigen zijne s bevond het zich in den vol-

genden toestand: 

t geheel e een , welks -

ste lengte 61, cn welks kleinste lengte 58'/j vadem 

(toise) ; het was omgeven doo n die 

haa wate uit de Seine ontvingen. Gebouwen, e 

stallen, eenige tuinen en het e n be-

dekten deze zoo ingesloten . n het midden 

van het groote plein f zich de dikke Louvre-to-

, de k van e vassalen e de 

 der . Omgeven doo  een diepe 

en c gracht was hij g en n van 

13 voet e , en had hij een omvang van 

144 en eene hoogte van 96 voet van den d tot het 

dak. t inwendige bevatte eene kapel, e 

n cn een geheime . e gebouwen, die 

om het e plein n n en den dikken 

muu  nog  maakten, , even als dc -

n der  stallen en tuinen, met tallooze s cn 

s d van hoogte en m . 

n een , la tour de la Librairic (dc -

, bevond zich de destijds zee aanzienlijke, uit 

900 banden bestaande j van  V. e facade 

de  gebouwen die het n omgaven, bestond uit 

, slechts hie  en daar  door  kleine s 

zonde e of e . Vóó  den tijd van 

 V hadden die gebouwen slechts twee -

gen; deze koning voegde e  echte twee bij , -

doo  het plein donke en ongezond d gemaakt; 

ove  het algemeen was het inwendige de  gebouwen 

duiste en , als bevond men zich in eenen -

.  vier e n kwam men in het 

binnenste van het . e hoofdingang bevond zich 

aan de zuidzijde cn aan den , alwaa tus-

schen de rivier  en de n een doo  to-

s en s e t was , 

 men op een zee m n kwam, het-

welk men langs een gedeelte van de t -

| ging, a men voo  een e t slond, in het 

midden de  facade en doo  twee e s bevestigd. 

e e n om den tuin : een 

e zaal, dc zaal van den n  genoemd, 

de nieuwe zaal des konings, de nieuwe zaal de  ko-

ningin, dc n met een , en eene 

zaal , waa e n ontvangen en 

feestelijk onthaald . c kapel was als bouw-

k het e dat het e bevatte. 

Zoo was de toestand van het e onde de -

g van  V cn eenigen zijne . -

, die het onde  en V on-

, lieten van zijne oude deelen niets . 

S m dc g van het e 

en legde veel geld n ten koste, om e  keize

 V te ontvangen, die doo  Frankrijk e om 

zich naa Vlaanderen tc begeven. j deze gelegen-

heid liet hij in 1339 den dikken n , die 

zich, zoo als wij zeiden, in het midden van het plein 

bevond. e e n van het oude 

gebouw van S 1 n echte nutteloos , 

daa hij spoedig a besloot het ten ccnenmale tc 

sloopen cn in de plaats n een m gebouw nee

tc zetten, naa een nieuw plan en naa den nieuwstcn 

smaak. Aan den bouwmeeste S N , zich 

destijds in Frankrijk bevindende, d het maken van 

een nieuw p . Zij n k mogt ech-

te  de g niet . Aan dc plannen en 

n van den n bouwkundige E , 

abt van Clagny, d de  gegeven. c -

zaamheden n g t en ten e 1348, 

onde , was het hoofdgebouw, g 

het oude e genoemd, bijna geheel voltooid, zoo 

als blijk t uit een t boven de deu de -

tieden-zaal. 

t e , zoo als het zich thans 

, d met de facade van een paleis begonnen 

cn omvatte aanvankelijk e doo e -

tons e n links van het e midden-

paviljoen. Allengs d het e midden-paviljoen en 

late  het e e deel aan dat gedeelte 

de  facade toegevoegd, om de gansche facade te vol-
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tooijen, cn eindelijk n de e e zijden 

aangelegd. e e n namen 

een aanvang onde  cn n doo -

, , V en -

WU  X V , welke laatste h aan zijne 

hovelingen en gunstelingen de g , 

die zich echte evenzee weinig n om dc 

voltooijingde , doo  hen aan . en SOUF-

T . 

t n t twee e bouw-

stijlen in geheel dc westelijke cn s in de 

e e facades. 

e westelijke facade heeft twee e -

sche , met eene attiek n die het 

e efl'ekt maakt. e laatste g met 

s d in het k van T doo  een 

e e , n een e 

e loopt die bet dak . e facade van 

T is even k als i en toont in e 

détails al het , eenvoudige en elegante van den 

smaak. Geen k biedt zulk eene volkomenc 

g van het geheel met de deelen aan. 

u de hoogte is de facade in e e dee-

len gesplitst, j nog het midden-paviljoen als 

e deel komt. e g s heeft 

eene , dc e g eene zamen-

gesteldc, de tweede g eene altische , -

wij l dc e g van het midden-paviljoen met 

eene e is getooid. e geheele facade is 

met zinnebeelden, deviezen, geniën, e figu-

n de  kunst, de  wetenschappen, van den , de

, van den zondvloed enz. ; in de 

bovenste gedeelten n n van geniën -

landes van bloemen cn , n met 

s cn symbolen. Zee h is het cf-

fckt van die facade, d doo  eene bijzonde , 

met s cn fakkels e hoofdlijst. 

l zijn in dit k het d cn de e 

van twee talentvolle s . e beeld-

n van JEAN GOUJON , hoezee t aan 

het geheel, zijn los, k en hoogstbehagc-

li jk ; wilde men het geheele click t van dit -

stuk van bouwkunst genieten, dan moesten alle -

n platen aangevuld cn de nissen met standbeel-

den d zijn. 

t inwendige van het oude e had een t 

aantal zalen, insgelijks met n getooid. 

n eene , de l genaamd, be-
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t men de vie  kolossale n van steen 

p eene e : het k van GOUJON cn 

een van de schoonste n de  beeldhouw-

kunst die  bezit. n deze met gekoppelde 

zuilen e zaal hield de e akademie ge-

n tijd e zittingen; thans t zij tot het 

museum van oudheden. 

e dit hoofdgebouw bouwde E T een 

deel van het naa de Seine e ge-

bouw en een vleugel, die in d staande met het 

, tot aan den oeve de  was uitge-

bouwd en thans doo  dc kaai e  van gescheiden is. 

t e paviljoen, laatstgenoemd gebouw be-

lendende, is van n stijl ; daa t s 

de tentoonstelling van n gehouden. 

t gebouw dat op den Seine-oeve uitloopt en 

g met de zuidelijke facade van het e 

staat, g n tijd de namen van «paleis dei-

koningin» en «paviljoen de  infante». e bovenste 

g van dit gebouw is thans de «Apollo-gale-

j ». t deed het denkbeeld ontstaan van eene ga-

, die het kasteel de n met het e 

t en de j geheetcn; zij d on-

de X begonnen cn onde zijne s -

gezet, tot op het midden  lengte, daa waai-

de van een n e g zich be-

vindt. t e gedeelte deze j , doo -

V begonnen cn doo , 

d t onde V voltooid. 

S  liet de oude gedeelten van het e in 

wezen, voo  zooveel zij zijne bouwplannen niet in den 

weg stonden. e facade tegenove de k St.-Gcrmain 

VAuxcrrois was zee eenvoudig; van daa begon een 

doo  de Seine van wate e , die het 

e van e zijden . n het midden was 

eene ,  men op eene g kwam, 

doo  twee dikke niet hooge s beschut. e facade 

was tusschen twee e s besloten. t feo-

dale cn e k slak tc zee af bij dc 

weelde van het «oude » en kon e on-

de  een n en met de  bijzon-

de  ingenomen t niet blijven beslaan. V 

besloot tot den w de  facade en van dc e 

hoofdgebouwen, doch wilde f e on-

volledige gedeelten van het e cn zijne gale-

n vol tooijen, cn daa hij de e e 

n met den mcesten spoed wenschte te 

laten , e hij in 1660 eene -
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nanlie uit, j den ingezetenen van  op 

e van eene geldboete van 10,000 . n 

d s een huis te bouwen zonde 's konings 

toestemming; ambachtslieden die aan een zonde zulk 

f n k , zouden voo

de e maal met f en bij g 

met f  boeten. e , welke 

men le  of  zou kunnen wanen 

te zijn , was niet het eenige buitenge-

wone middel dat tot bespoediging de n d 

aangewend. 

e n en zelfs de e facade 

begonnen zich volgens de teekeningen van  voo

te doen. S T zegt in zijne -

ten, dat niet alleen de fundamenten voo  de hoofd-

facade van bel Louvi'c s n gelegd, maa dat 

een gedeelte die  facade s cene hoogte van acht 

tot tien voet boven den beganen d had , 

toen in 1064 T tot t voo  den bouw 

d benoemd. T e de doo U 

n plannen niet te kunnen , en 

p onmiddellijk alle e bouwkundigen op, hunne 

meening ove  het bouten model deze facade te doen 

kennen cn nieuwe teekeningen in tc ; tevens 

d toezegging gedaan, dat bet best e ont-

p zou n . 

a alle n te n ongun-

stig ove  het p van , dienden de n 

p hunne g e k in en 

n nieuwe teekeningen voo  deze facade. Ook 

E , de , aangemoedigd doo

zijnen S , een van S amb-

n , diende eene teekening in; T was zee

d  en kon niet n dal 

geen t van , zoo iels schoons had kun-

nen . e teekening van T d voo

bet publiek tentoongesteld en algemeene bijval viel 

haa ten deel. T wilde met die facade een bui-

tengewoon k , doch kende zich zeiven de 

noodige bekwaamheid niet toe, om ove  de aanne-

ming van dit plan te beslissen, en besloot e 

de uitstekendste bouwkundigen van  lol het in-

zenden van teekeningen uil le noodigen. Van de 

schels van n kopijen gezonden aan pous-

, destijds te llumc, en S T g iu 

last aan dien n schilde een f te n 

dien T , doch die niet n 

. e ontvangen italiaansche n vonden 

| geen bijval, en ingevolge de aanbevelingen van den 

abt , l  en den hee E -

, besloot T den n

naa Frankrijk te doen komen. j wist den koning 

le bewegen doo  een  een bijzonde vleijenden 

f aan  le zenden. e f was van den 

volgenden inhoud: 

«  1 

k koeste zulk een e hoogachting 

voo  uwe , dal ik hartelij k wensch zulk 

een n kunstenaa als gij zijt te zien en 

nade te n kennen, voo  zoo e mijn wensch 

de dienst van Zijne d niet benadeelt en u 

in uwe bezigheden niet .  aanleiding 

n voel ik mij n een buitengewonen 

 naa  te zenden, om u uit te noodi-

gen mij bet genoegen te doen u in Frankrijk te 

zien. ik hoop dal gij e zult k maken 

van de gunstige gelegenheid, die de  van 

mijnen neef, de g van , mijnen bui-

tengewonen gezant, u aanbiedt, die u de n 

nade zal uiteenzetten m ik bet genoegen 

wensch le hebben u te bezitten en met u ove  de 

e teekeningen te , welke gij mij voo

den bouw van het e hebt gezonden. -

gens g ik mij aan helgene mijn neef -

noemd u ten aanzien mijner  bedoelingen zal mede? 

deelen. 

«ik bid God, hee , dat j u in Zijne 

heilige g neme. 

 11 l 1665. L . » 

t n ging d van een , des 

konings, gezet in diamanten te e van 5000 

.  de e koning e 's pausen 

misnoegen op le wekken, achtte hij zich t 

dezen om zijne toestemming lot S k te -

gen. j deed dil bij den volgenden : 

« e ! 

«Nadat Uwe d inij van mijn paleis 

van hel e twee teekeningen hebt doen toe-

komen van de band eens zoo n kunste-i 

s als , moest ik u  voo  deze ge-

nade danken dan een nieuwe van u . 

 het echte een paleis , dal t eeu-

wen aan koningen tot f dient, die onde alle 

n de d met den mecsten ijve

den n Sloel zijn toegedaan, geloofde ik mij 

met vol n tot u tc kunnen wenden. k 

bid e Uwe , wannee uwe dienst 

e  niet doo  lijdt , den  te bevelen 

zich naa Frankrijk te begeven om zijne schets 

uit te . Uwe d kan mij in dc tegen-

e omstandigheden geen  gunstbewijs 

schenken; ik kan e  zelfs bijvoegen dal gij nie-

mand tot e g en  toege-

negenheid zult u dan mij , heiligste . 

« Uw e zoon 

« . » 

t wcidsche l begaf de e gezant zich 

tol den , om hem le n naa

tc .  was toen 69 jaa  oud, en had 

bezwaa tegen het n van zulk een e 

. Eindelijk besloot bij e en k nog in 

het jaa  1665, d van zijnen zoon cn van zijne 

kweckelingen S i en O , uit

Zijne s geleek een . n alle sleden waa

hij k hadden de n van den koning be-

vel n hem op tc wachten cn hem van stads-

wege geschenken aan te bieden; zelfs de stad Lyon, 

die deze ee alleen aan n van den bloede bewijst, 

maakte voo  eene . f beambten, 

opzettelijk e afgezonden, n hem op weg 

zijne spijs en toen bij , d de bee

E ,  van Chanlelon, hofmeeste

van bet buis des konings, hem te genioet gezonden 

om hein te ontvangen en hem lot  ten geleide 

te . n het t moest hij zijn k no- | 

men in het holcl Frontenac, dat met d van de 

n voo  hem cn zijnen zoon was l ge- j 

, cn waa zich koninklijke n voo  zijne 

keuken en bediening bevonden. n 4 Julij 1665 1 

d  tc St.-Gcrmain-cn-Lanc aan den koning 

, die hem dadelijk cene bezoldiging van 

3000 louis d'o  (ongevee 66000 , aan zijnen kwee-

keling  eene e van 6000 s (ongevee

4000 ) en bovendien eene tafel van e 

s schonk. 

Zulk ccn , zulk een buitengewoon ont-

haal, zooveel mildheid le aanzien van dezen kunste-

naa ten loon , deden hein als een -

k en niet de hoogste eigenschappen begaafd we-

zen . Toen men echte eenige zijne n 

had n kennen, vatte men een minde hoog denk-

beeld van zijne talenten op en het was hem niet 

mogelijk zijnen m staande te houden. s was 

zijn genie doo  den m aan banden gelegd. Ge-

e zijn f te e bij -

scheidene , die het bewijs n dat 

zijn talent in een staat van l . Al s -

chitekt toonde hij zich niet . n zijn -

plan was zee veel , en slechts met 

vele moeite was hij lot eenige wijzigingen n te 

bewegen. Aan dat gedeelte, hetwelk voo T bet 

e was, de hoofdfacade, k

heid , en het e  niet aan de 'al-

gemeen n e . T 

begon le n dat hij gedwaald had; nadat bij 

echte aan S talenten zoo bijzonde veel ee had 

bewezen, waagde hij het niet zijne d in 

het openbaa le doen blijken; hij liel aan de zaken 

n loop. 

Alles wat T in zijne n van 

dc e ontvangst van  in Frankrijk, van 

zijne ijdele en e luimen, van zijne -

selen en eindelijk van zijne d en van 

zijnen , welke laalste eene vlugt 

gelijk was, t een pikant geestig l n 

geen enkele episode . S T t 

evenmin zijnen k tegen den , als zijne e 

ove  diens ongeluk le . Eindelijk d de 

ministe T het g van  moede; 

deze toch e alles, e alles af en bad bij 

elke gelegenheid op allen niet zulk een d zoo-

veel le zeggen, dat hij zich zelfs iu 's konings tegen-

d niet wist in tc houden. 

Toen  tot de g van zijn p 

voo  het w wilde , beging hij een 

bijna ongeloofelijk p tegen hel gezond , 

hetgeen T met weinig n e dus -

baalt: e  bad s uit  doen ko-

men, in de meening dal wij van bet bouwen niets 

. j e dat men op twee dingen 

zou lellen wie  aanwending in  goed is, alwaa men 

zich van pouzzolane in plaats van zand bedient. -

t wilde hij dat men den , zonde hem le 

n in zijnen n toestand en zonde eenige 

e zou , omdat dus doende een e 

g de  sleenen mei den l en een 

vaste ligchaam t . Zijne tweede be-

e was, den steen bij bel metselen pas te ma-
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ken. Onze s hielden zich echte g 

aan juist het , cn men besloot bij 

twee gebouwen op het plein van het paleis n 

cene f te nemen. c e s -

ken naa hunne manie twee n te  hoogte van 

vij f of zes voet op, n zij op dezelfde wijze 

een gewelf . e e n maakten 

twee n van dezelfde hoogte, cn bouwden -

boven een gewelf in m en gedaante gelijk aan dat 

de , bezigden ook dezelfde bouwstoffen als 

deze, doch n ze op de in Frankrijk -

kelijke wijze. Toen deze beide n een winte

n hadden, viel het ilaliaanschc bij den -

sten invallenden dooi van zelf i n ; het e echte

stond hecht en was nog stevige n dan on-

middellijk na zijne vollooijing. e n -

den e  met g op cn n dc schuld op dc 

t die alles had » 

Niettegenstaande dezen tegenspoed van den

cn in l van e n op dc welvocgc-

lijkheid, legde de koning den 17 Octobe 1 6 65 met 

de meest mogelijke t den n steen de  hoofd-

facade van het . n de holte van den steen 

d een gedenkpenning gelegd te e van 1 00 

louis , en die aan de cene zijde het d 

van , aan de e zijde dat van -

. 

a deze plegtigheid zette dc  het k met 

den n ijve . S had van  in 

last n de n en het nivelleinent van 

het e na te gaan, die doo  de e bouw-

s n bepaald; hij ontdekte eenige onnauw-

,  hij op e wijze zijn 

d l . e e , 

s misnoegd dat een g het k had be-

magtigd dal hun g toekwam, gevoelden zich 

doo  deze beschuldiging van achteloosheid te mee bc-

, daa het scheen als of men hunne bekwaam-

heden of hunne d in g wilde -

gen. l n het dc s van T die 

het vuu  de t mee aanstookten. 

 liet een model van zijn p -

digen. T was  niets minde dan -

baasd , cn dc j van T e niet alle 

n in dat model aan te wijzen. 

e begon  aan zijn k cn 

wel met het n van de doo U gelegde fun-

. E E Y zegt, in zijne Geschiede-

 nis der beroemdste archilekten cn van hunne werken, 

jj  dat het niet ontkend kan n hoe  bij dc 

ij algemeene schikking van zijn plan alles heeft in acht 

genomen wat doo  dc  de  deelen die 

hij moest in g , en doo  de 

, bedoelingen van den , t . Voo

dc hoofdfacadc moest zich ccn d voet hooge 

s met n , uit wie n het 

wate  in een e kom had moeten , 

om zich van daa in de e stadswijken te 

. n zou 's konings kolossaal stand-

beeld . Naa bet schijnt is men aan

het e denkbeeld de g van het c 

met de n ; deze g zou 

geschieden doo  middel van cene , gelijk aan 

die welke aan den t is .

wilde , naa bet schijnt, den n -

dom de  kunst . Een e feil in zijn 

plan was dc g van de binnenplaats, daa

hij aan e hoeken vie e n , 

(  dc schoone plaats k kleine  zou 

n zijn en den m van een h s 

zou hebben .  toonde niet de min-

ste achting voo  het oude paleis, en hadde hij zijne 

plannen kunnen , het e niet de schoone 

facade van T en met dc n van 

GOÜJON cn PAU  PONCE gedaan geweest. Tegen dc k 

Sl.-Germain-VAuxerrois had  een e fa-

 cade , veel mee geschikt n eenvou-

dig woonhuis. Alles in die plannen deed den -

dom van den  kennen cn hoe g 

ook zijn plan tot voltooijing van het e was, de 

t en het genie was e  toch niet mee in tc vin-

 den, die de zuilengangen van St.  cn van het 

plein Navone kenschetst. 

Eenige maanden n e welke dc bouw 

spoedig d . Op n dag m -
1  uit den mond van T eenige e aan-

! n op zijne teekeningen voo  de

i naa den kant de , die een g in het net 

. n n ontstoken t hij T en 

zeide onde , dat deze niet d was de 

n van zijne schoenen los te gespen. Tc s 

deed T hem n dat hij e opzigte

de  koninklijke gebouwen was, cn dat zijne -

king , dat hij wannee het hem t 

!j eenige n aan den g van  kon doen. 

 «Een man van mijnen stand,» p  uit, «die 

zelfs doo  den paus met d l behan-

deld en voo  wien hij achting heeft, op zulk eene 

wijze tc bejegenen!  zal ik mij bij den koning 

beklagen en n s k ik.» 

Voo  was het zee duidelijk dat de koen-

heid van S T n steun vond in -

S geheime tegenkanting, en van daa al zijne 

woede. Toen de n s k 

d , t hij naa g te 

, daa hij e  niet toe besluiten kon den win-

te  onde zulk een koude luchtgesteldheid als in Frank-

rijk  doo  le . Was d  te 

, niet minde was de ministe geneigd van hem 

ontslagen le ; hij wisl den koning te doen be-

sluiten in S k le bewilligen cn op den 

dag vóó  diens c zond de ministe hem doo

S T 5000 louis d'o  en een koninklijk bevel-

t lot uitbetaling van een d van 12000 , 

benevens een ande van 1200 s voo  zijnen zoon. 

a  Frankrijk had n hield men 

zich niet mee gebonden aan zijn plan. e -

pen van E T en U n den koning 

. Vóó  dat de t zijne beslissing tc ken-

nen gaf, g hij T welke van de beide teeke-

ningen deze het schoonst en het meest de g 

d achtte. C T , dat indien hij eene 

keuze moest doen, bij ze zou vestigen op het plan 

van , ove  welke g S , 

die bij het k g was, zich niet wei-

nig . Naauw echte had T zich te

gunste van S p geuit of de koning zeide: 

«En ik kies het , dal mij  en majestueu-

ze » C T had als een n hove-

ling zijne l gespeeld. 

t plan van E T had dus de zege 

behaald. S n n nu het-

zelfde lot als die van ; zij n wede weg-

genomen cn den 17 Octobe 1 6 G5 legde de koning 

den nieuwen n sleen. C T liet niets onbe-

d om de n met den n ijve

te doen . e den s n -

melden l dat niemand zonde 's konings -

lof eenig k mogt , bedacht hij 

nog ccn nieuw middel om den ambachtslieden mee

tij d tc geven zich aan het k le wijden: in 

het jaa  1 6 66 n e feestdagen afgeschaft. 

e in 1 6 66 aangevangen hoofdfacadc van het 

e d na p van vij f n voltooid. On-
D. X. 

1 de  de hulpmiddelen n men zich bij den bouw 

bediende, t het doo  den n PONCE 

N uitgevonden g , dat E 

T in zijne laatste uilgave van S heeft 

medegedeeld. t dat g n de uit de 

n van Trossi/ bij  gebaalde steenen van 

buitengemeen e afmetingen lot cene hoogle van 

mee dan 1 00 voet opgehaald. 

c hoofdfacadc van het e is 525 voet lang 

' cn heeft e ; de hoofdingang bevindt zich 

i in het midden. Tusschen de n zijn zuilengangen 

met 52 gekoppelde zuilen . e hoogte de

facade is 85 voet. Volgens het plan van T 

moesten de liockpaviljocncn de  kolonnade eene al-

lick bekomen, en op de bovenste e als ook 
! op het n wilde hij n cn standbeelden 

plaatsen, hetgeen echte niet geschiedde. 

e facade slaat in i d tot bet in-

wendige van het paleis, en ook niet tot de e 

lokaliteiten de , zoodat T geen ven-

ste onde zijne j kon . n 

steekt de t van S facade ve  uit bo-

ven dc alliek van , weshalve hij op een middel 

moest bedacht zijn om die aanstootelijke -

heid te ; hij vond dit middel in het n 

van de atliek van  doo  een e . 

t is le n dat deze wijziging van den 

t de e n van het paleis niet 

alleen aan deze facade geschiedde en dal men zich la-

te  genoopt waande tot eene e -

ming ove  te gaan, n ccn gedeelte van de niet 

k k van PAU  PONCE e al-

lick d n om ze doo  deze j le 

, die zeke op e na zulk eene voldoende 

uil g niet le weeg . 

n moet toegeven dat in de e 

een  van d en d ligt en dat 

haa aanblik d en monumentaal is; het 

is echte niet tc ontkennen, dat tlie k geen 

doel heeft, cn dat de zuilen in geene -

ming zijn niet de e gedeelten van hel palcis. 

e oostelijke facade van hel c is insgelijks 

doo T gebouwd en t de g van 

de  de  hoofdfacadc. 

Onde S g g de hoofdfa-

cadc van het c menige . 

Onde den hoofdingang in het midden van den 

' g d de e boog weggenomen, om 
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tie g tusschen de twee n tc -

men. n dien ingang n twee ledige platen, 

p men g een t f ziet, 

dat dc godin de g op een doo  vie -

den n wagen . n den boogklink 

n twee s , die zich 

in den boog van S altiek bevonden. 

t gevel veld van den g was ledig. 

S g in last bet te vallen. j e 

een , in welks midden S d 

op een voetstuk slaat. Te e t zich 

de gedaante van A , te e de muze de

geschiedenis, op dit voetstuk deze n -

vende: « N </e Groole voltooide het » 

vóó  dit voetstuk zat de godin de . n 

de e deelen van het n zag men , 

muzen en geniën. n 1813 d bet d 

van N weggenomen en doo  dat van -

 XV ; het t d echle met 

dc n Ludovico magno . 

e e facade van het e d dus voo

een deel doo T gebouwd, l het e 

gedeelte tol aan bet oude e het k van T 

is. e e is minde ; d het gc-

zigt c  op doo  de digt nabijstaande e ge-

bouwen zee benadeeld. e facaden die T niet 

voltooide stonden e e eeuw zonde

dekking, n aan de schadelijke g 

van wee cn wind, cn schenen ccn e te zijn. NA-

N liet ze vollooijen, , onde dak -

gen en met n . 

t n t een volkomen t te

lengte van 58 vadem. e t d 

met dc voltooijiug van het f belast; hij 

volgde de teekeningen van T in de geheele -

donnantie van de g , de e -

dieping en dc atliek en behield de algemeene -

tie in hel benedendeel van bet paviljoen, hel -

viljoen of het paviljoen de n genoemd. Naa het 

d de  hooge daken aan de facaden de n 

maakte  boven bet l des pavil-

joens ccn t van koepel en tooide den opstand 

n niet acht e , die, -

gewijs , de plaals van gekoppelde -

zuilen innemen. t k van deze -

tieden e den m van , en tot dus-

e heeft men nog niet opgehouden met den moes-

ten lof ove  de d en g n 

tc gewagen. Wat het jdan van den t in het 

algemeen , kan men zich niet onthouden het 

k le laken, dat  zich heeft -

loofd niet het tc e aantal e gevels. 

All e facaden van het , met uit-

g van die des ouden , welke onde -

, V en  X V n 

begonnen of , bleven onvoltooid. e e 

e gebouwen n n s e  de laat-

ste hand aan was gelegd; dc meesten stonden zonde dak 

of hadden slechts e bedekkingen, ijlings aan-

t en niel eens zoo boog als de n de  facaden. 

e e maatschappijen hielden e 

n in hel oude e of in de n 

e gebouwen. n de  wetenschap en kunst 

n f daa te wonen en c  hunne -

sen le houden. e gunstbewijzen n menigvuldi-

; van hout en gips maakte men ligte scheiding-

n tot de g van woningen iu de e 

 zalen de e ; ook n woningen 

t op die plekken waa slechts de facade gebouwd 

; was: cene dakdekking echle . n een -

len gebouw n woningen aangelegd. t -

plein was met puin bedekt, dat zich lot de boogie de

j! e g ; op de plekken die -

 loopen moesten n had men leclijke n 

laten . n 1772 d het plein van dit 

puin en van die n d en in vie e 

met bekken omgeven e n gedeeld. t 

paleis , dat het beeld de t cn dat de  el-

lende tevens , bleef in dien n toe-

stand , van den aanvang de g van V 

tol in 1802. Aan S t scheen het -

behouden te zi jn, in weinig n le vollooijen wat 

e koningen niet tol stand hadden . 

e buiten- en binnen-facaden n . e 

binnen-facade van het oude c kon mcl de ove-

e niet in g n , cn bleef 

met e schoonheden en n als ccn monu-

ment van de bouwkunst de  zestiende eeuw staan. 

Eene tallooze hoeveelheid n van 

binnen zoowel als van buiten, gewelven, , 

k , met de t van het gebouw 

e n en zee vele e detail-

n kwamen in minde clan acht n , en 

dit paleis, vóó  zijne vollooijing , in min-

achting t en vóó  den tijd , s 

k en d uit zijne puinhoopen. 

n 1812 n 21,100,000 .  uitgegeven. 

e e e e -

n n . e aanzienlijk e 

kaai t een gcniakkelijken toegang lot den pont 

des Arls en maakt den p gemakkelijk; de 

pleinen welke dc zuidelijke en oostelijke facaden be-

lenden, zijn doo n k afgesloten; aan de 

e van het e is doo  het sloopen van 

gebouwen cene e t geopend. 

e in 1807 aangevangen j en de zalen van 

het museum van oudheden, die in bet jaa  1803' op 

de g s van hel oude c inge-

t , zijn smaakvol en g . Thans 

echte t het c voltooid onde de g 

van N 111, die niet t de beginlette

van zijnen naam cn de zinnebeelden zijne  magt op de 

deelen van het gebouw, op zijn bevel d en voltooid, 

op de meest in het oog loopende wijze tc doen plaatsen. 

E G YA N . 

N T T  S T. J A N T E , 

N É ,  EN . 

(Overgenomen uit het Journal Beige de V architect ure.) d door  1'. VT. VA N T JGz. 

j3ij  het n van gebouwen van algemeen 

nut, zijn het ongetwijfeld de hospitalen, welke -

ting van de zijde des s de meeste oplet-

tendheid en eene e studie . Zij moeien 

geheel naa de n de  gezondheidslee t 

zijn, ten einde zoo veel mogelijk het l of de ge-

nezing le n van de behoeftige zieken, die in 

het gebouw n opgenomen. e n zijn van 

het e belang en slaan in naauw d lot de 

, de , de ligging, de afmetingen de

e lokalen cn zelfs tol de wijze van zamen-

stelling; zij zijn zoo veelvuldig, dat het zee zelden 

mogelijk zal zijn aan allen te voldoen. t is echte

k zc allen te kennen, ten einde de vol-

maaktheid in zoo e ten minste te , als de 

omstandigheden . 

e bouwmeeste t bij het maken van 

een hospitaal onafscheidelijke moeijelijkheden, daa

hem de gewone hulpmiddelen lot g de  zaak 

ontbreken. c n ove  dit p noch 

de bestaande n kunnen hem geheel inlich-

ten ; de n zijn zeldzaam, minde bekend of moei-

jelij k te bekomen; de laatsten ove  het algemeen on-

voldoende cn niet . e meeste hospita-

len bevinden zich in oude gebouwen, die  cene 

e bestemming hadden, cn slechts zoo goed mo-

gelijk tot het e doel zijn . e 

n zijn ove  bel algemeen slechts le beschouwen 

als e n op den weg van g en -

uilgang, n echle nog veel . t k 

van den hee É N ove  het hospitaal St. 

Jan, aan bet hoofd van dit opstel genoemd, kan den 

s e niet dan hoogst welgeval-

li g zijn; het bevat e beschouwingen n 

man van kunde en g ove  ccn de  schoon-

ste hospitalen van n de hee -

N t n tijd de e heelkundige is. 

t , hoewel van n omvang, vloeit ove

van e n en e -

vingen, die wij in dit c l zullen n 

zaüin te vallen. 

Gelijk wij s gezegd hebben, is het hospitaal 

St. Jan een de  sehoonstcn, die g be-

staan. Om eenig denkbeeld van zijnen omvang le 

geven, noemen wij slechts de navolgende s van 

den gedenksteen bij den hoofdingang geplaatst. 

t geheele n beslaat eene e van 

23,715 e ellen, n '10,0ü9 e el-

len zijn bebouwd. Aan bet geheel zijn voo  de fun-

n 11,437 en den opbouw met de gewelven 

0 kubieke ellen k ;  2533 

kubieke ellen blaauwe n en 4590 e 



— 55 — 56 — — 57 — — 58 — 

ellen, uitmetende 918 kubieke ellen, witte bouwsteen 

van Gobcrlangc. Voo  liet k zijn 1512 ku-

bieke ellen eikenhout en 1030 kubieke ellen dennen-

hout gebezigd; s 1,110,000 leijen van Gèripont, 

97,000 kilo gegoten en 153,000 kil o gesmeed , 

158,500 kil o lood, 5000 kil o kope en 16,478 . 

e e aan houten cn steenen n be-

t 56,500 e ellen; e  zijn 1145 n en 

1290 , n 593 van eikenhout en 695 van 

gegoten . 

e bouwkosten hebben blijkens de e 

2,578,905 . 94 c. , en de 94 centimes ge-

ven aan dit cijfe  eenen schijn van d , die 

wij niet willen betwisten. Ons is echte n 

, dal de wezenlijke bouwkosten nog j aan-

zienlijke  zijn geweest. 

 echte de e van een gebouw zich niet 

laat afmeten naa het aantal e melselstecncn 

of de gemaakte koslen, zullen j lieve  de s la-

ten n cn den hee N in zijne beschou-

wingen ove  dit e k te volgen. 

t hospitaal St. Jan is op den boulevard tegen 

ove  den n en op den hoek van de Hue 

 gelegen. n kan bet beschouwen als uit 

twee hoofdgebouwen zamengesteld, zijnde het t 

van het eene naa de zijde van den boulevard en van 

het e mee s gelegen. 

e e afdeelingcn van het e hoofd-

gebouw sluiten eene e binnenplaats van on-

gevee 40 bij 53 ellen, met n , in, en 

de smalste zijde van deze opene e loopt evenwij-

dig met den boulevard. e hoofdfucade van het hospi-

taal t 16 ellen binnen de g van den boule-

vard ,  een n d . 

n dil w zijn een aantal , de bak-

, de keukens, de bibliotheek, het museum en de 

woningen van den  en hel . ') 

t gebouw te e van de binnenplaats 

is t tot f voo  de s cn voo

dc zieken, die op eigen kosten n . 

t gebouw te e beval bet u van 

den , de apotheek, het gesticht voo  von-

delingen , enz. 

Aan het einde van dc plaats is de kapel, en te

n zijn de toegangen lot het tweede hoofdge-

') Vergelijk deze cn de volgende omschrijvingen van liet plan 

met plaat 4 cn den tekst op bladzijde 81 van het Sstc deel der 

Bouwkundige Bijdragen. 

 bouw, n de ziekenzalen, hetgeen e als 

het eigenlijke hospitaal moet n beschouwd. 

e ziekenzalen n negen e gebou-

wen of paviljoenen, n vij f te e en 

vie  te e van de kapel. e n zijn voo

j de eigenlijke zieken en de laatsten voo  gekwetsten 

bestemd; l de g voo  de man-

nen en de g voo  de n t 

is. e twee n gebouwen zijn doo  eene binnen-

plaats van 25 ellen e gescheiden, s aan 

twee zijden n loopen, die doo  eene e -

dekte wandelplaats d zijn. 

Achlc  deze plaats ligt een e tuin, 

n aan het uileinde het f voo -

gen. s van de ziekenzalen vindt men de uitge-

e bijgebouwen, als het waschbuis, dc , 

het machinehuis enz., die een n toegang 

in de Hue dn  hebben. 

n e n is e de algemeene -

ting van het hospitaal ; wij zullen late

gelegenheid hebben op de details g le komen. 

n wij ten e na welke n de hee

S dienaangaande maakt. s een ont-

p te maken, dient men zich de g 

de  navolgende n voo  te stellen: n hospi-

talen al dan niet van het e of middengedeelte 

de  stad d liggen? Zij n zij plaatsen van be-

smetting, die den gezondheidstoestand de n 

schadelijk zijn? e hee N t 

in bevestigenden zin, en ziet e  bovendien geen -

deel in een gevaa tc , hetzij dit denkbeel-

dig is of k bestaat. n de stad is de 

lucht ; de aankoop van , van levens-

middelen cn van meest alle zaken t e 

fondsen. e ligging, die hem het geschiktste voo

een t hospitaal , is builen de stad op 

een choogen en hoogen , j van alle nadee-

lige uitwasemingen, en in de nabijheid van eene -

; op den top eens heuvels hebben de winden to 

veel t en is de toevoe van wate moeijelijk, 

hoewel het laatste slechts een punt van financieel be-

lang is; in de vallei is de lucht zwaa en vochtig, 

zoodat de helling des heuvels de beste ligging geeft. 

t bovenstaande als basis aannemende, zou men 

van het hospitaal St. Ja» kunnen zeggen, dat hel te 

zee in de nabijheid van deslad, le midden van eeno 

opgehoopte bevolking, l igt ; dat het niet voldoende 

van wate , eindelijk dat het tc ve  van 

de  gelegen is. c hee N duide het ons

echte niet ten kwade, dat wij j de g ma-

ken, dat het zee lastig is op de helling des heuvels tc || 

bouwen, als men het geslicht tevens nabij de

, want dc n n doo  de valleijen 

cn het bouwen in de lage n geeft doo  de : 

e vochtigheid e ) 

s het emplacement eenmaal vastgesteld, dan doet 

zich een niet minde k cn f moeijelijke

k , dc distributie van het hospitaal, op; wij zullen 

bij dit punt lange stilstaan, daa dc oplossing eene 

e cn wel e studie . c hee

N houdt ove  dit p cenc e 

, die te mee belangwekkend is, daa de 

n op het. gezag van e - 1 

ding en diep d steunen. Wij hopen, dat men 

het ons niet euvel opneme, zoo wij eenige -

e aanhalingen uit het t . 

t hoofddenkbeeld, dat bij de e van 

een hospitaal voo  alle n van zieken moet in 

acht genomen , is s t lang dooi-

de geneeskundigen aangegeven; wij achten het onnoo-

dig deze uiteenzettingen te , en het zal vol-

doende zijn ze in e n aan te stippen. 

«Eenige n van zieken moeten op de meest 

volkomen wijze d . 

« t is k de zieken in een hospitaal alle 

onde hetzelfde dak te huisvesten, daa eenigen voo

n hoogst k zullen zijn cn wede n 

doo  hunne lotgenoten besmet . Schollen, mu-

n noch s maken de afsluiting veilig cn -

toe kan alleen eene , geheel e en zee digle 

lucht dienen. 

t gemis van volkomcnc afscheiding tusschen de 

e ziekenzalen is een t , maakt 

ligte zieken soms doodclijk en doet vele e 

ziekten, als lyphus en , ontstaan. 

j de studie naa de geschiktste indeeling van een 

hospitaal moeten deze zaken, als van t belang, 

steeds voo  oogen slaan. 

c e m t het meest aangenomen, 

maa mag niet n n , daa  het 

e bezwaa ontslaat, dat de zalen in elkan-

de  loopen en de e n op de hoe-

ken te digt bij elkande slaan. 

') n kan liierbi j  nog voegen, dat de sterke helling van dc 

riolen cn de moegelijkhcid deze door eenige hydraulische kuip voor 

het oog tc verbergen, de waarde van dit verwij t verzwakt. | 

t is buitengemeen moeijelijk voo  dezen m 

van plan de e klassen van zieken volko-

men af tc , daa de n lucht van dc 

eene zaal zonde hinde in cenc e , en 

wel doo  dc aaneenschakeling de  zalen zeiven en den 

n afstand tusschen dc . 

«Zulk een plan kan alleen dienen voo  een hospi-

taal tot opname van cenc enkele klasse van zieken, 

als dat van Sainl-Louis tc  dat in 1619, het 

jaa  van dc pest , geopend . 

n heeft de ziekenzalen ook in den m van 

een s ingedeeld. 

«Onzes inziens geeft deze d dezelfde 

moeijelijkhcdcn als de zoo ovengenoemde. Om ge-

lijk e n is het moeijelijk en soms onmogelijk, dc 

ziekenzalen, die in elkande loopen, tc , -

doo  de g van de zieken de e 

n n . 

«Voo  de beide genoemde n is het 

ondoenlijk al de zalen van de zijde te , 

die het best op den gezondheidstoestand en het aan-

genaam f de  zieken ; de ziekenzalen ont-

vangen van alle n van het kompas licht, zoo-

dat eenigen k d , doch n 

van dit l n zijn. 

e een ande plan n de zalen

gewijze of bij wijze van eene ste geplaatst (systéme 
rayonnant on étoile) en aan dezen m d veel 

e toegekend.» 

, de t van 1 ) schijnt 

het t op liet denkbeeld gekomen te zijn, een 

hospitaal g le bouwen, j alle zalen 

op een l of middenpunt eindigen. t p 

is late e malen aanbevolen en -

heid doo E T , geneeshee te Lyon. 

t plan van T geeft een g ge-

bouw, beslaande uit e vleugels van zes 

, die zich onde een n of mid-

denduin ; alle ziekenzalen hebben openin-

gen in de e van dezen middendom, die een -

bazend e ventilato is en de smetstoffen n 

doo  bet vuu ; om dit t 

bevinden zich de e lokaliteiten, e 

dienst van het geslicht benoodigd. 

t stelsel d in 1785 gewijzigd aangenomen 

door  POÏET,  te

') S werd tc  in 1C53 geboren cu stierf in 172S; 

j  heeft vele verdienstelijke werken geschreven. 
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e , dien lii j aan liet gebouw geeft, is tlie 

van eenen , in vakken gedeeld doo  48 e 

zalen van 81 en 93 e zalen van 12 bedden, 

n opene n liggen, die tot wandelplaat-

sen dienen ; de zalen loopen alle tegen den k 

van eene e plaats aan, die volgens de -

g van den  voo  de

voldoende is. 

Tegen de algemeenc e gedaante doen zich 

dc volgende n op: 1". de n slaan 

op het t bij het m te digt bij 

; 2*. de e g de  gale-

n aan bet einde de  zalen is zee ongunstig voo

de ; 5o. alle zalen hebben cene -

schillende , l slechts ééne als bete en 

gezonde dan alle e d . 

u al deze n is de , voo  de open 

plaatsen bestemd, te t en hoewel zij voo  wan-

delplaatsen dienen moeien, zijn zij iu d 

niet mee dan vochtige binnenplaatsen, van zou en 

lucht . 

e plannen voldoen geenszins aan de e 

behoefte aan g cn in die behoefte kan nimme

n , tenzij men e gebouwen, 

geheel van elkande gescheiden, . Van deze 

laatste e kunnen n aangehaald -

den en een de  incest bekende, n de bee UÏT-

 in de e plaats melding maakt, is het 

marine-hospitaal le Slouchouse bij  in

land, n het plan te vinden is in de «Voi/agc 

dans la Grande-Brelagne» van den n c.  en 

in het « e d'un cours dc construction » van 

SGANzn, lig. 7G6 van den atlas. 

e opbouw , onde leiding van den engel-

schen t , in 1756 begonnen en in 

1764 voltooid. t hospitaal heeft tien vleugels of 

ziekenzalen, die m eene e plaats lig-

gen en n e en e gebouwen 

voo  de e lokaliteiten geplaatst zijn. 

e vijftien gebouwen hebben met elkande ge-

meenschap doo  cene , die op de hoogte van 

de g s afgedekt is en tot wandel-

plaats dient. 

n n vleugel of elk gebouw vindt men cene 

g , met twee n -

boven. 

Op elke g zijn twee zalen van 18 bij 

7 ellen. 

n e ziekenzaal zijn 56 bedden geplaatst. 

n elke zaal voo n slaan 25 bedden. 

e goede e van dit hospitaal diende aan 

de akademie van wetenschappen le  tot mo-

del , toen dat ligchaam in 17S3 met het k 

de  plannen voo  vie  nieuwe hospitalen belast . 

t plan, dat de akademie , is bet mo-

del van bet l de  late  gebouwde hospita-

len, cn wij zullen n n eene iiaauwkcu-

e g te geven. 

e facade geeft alle bij e lokaliteiten, die 

bij den ingang cn voo  de ontvangst van zieken noo-

dig zijn; (leze gebouwen , komen wij op 

eene opene e plaats, van 5457 cl e 

bij 254 el lengte, aan welke  lange zijden 14 ge-

bouwen, s 7 voo  de mannen en links 7 voo  de 

, geplaatst zijn; deze gebouwen of vleugels 

slaan met eene , die dc plaats omgeeft, in -

binding, cn de afdekking de n komt niet bo-

ven de g s uit. 

Aan elke zijde van de genoemde plaats is bet mid-

denste de  7 gebouwen aan de eene zijde lol keuken, 

en aan de e zijde tot apolhcek ; doo  de 

plaatsing in het midden van het gesticht, t de 

dienst gemakkelijke gemaakt. 

e gebouwen hebben ongevee 11.50 el e 

bij 54.50 lengte, en zijn van elkande gescheiden 

doo  tuinen van 25 el e bij de lengte van het 

gebouw , en van de belendende n doo  eene 

, mede 25 ellen . e gebouwen slaan 

te midden van eene e g van iu beweging 

e lucht, die doo  de winden nieuwen toevoe

t cn steeds snel cn in e massa bewo-

gen . 

 gebouw heeft zijne e meubelen 

cn , zijne ziekenzalen en zijnen heel-

kundige; het is op zich zelf een klein hospitaal, van 

do n . 

n t dit p bij bet n van 

vele hospitalen van n li jd , n het tot mo-

del . Om eenige n aan te halen, noe-

men wij bet schoone hospitaal le Bordeaux, dat van 

Clcnuont-Tonncrre tc Brest (zie den alias van -

, fig. 762) en eindelijk het hospitaal St. Jan. 

Ongelukkiglijk beeft men niet slaafsch willen ko-

n en t het model te , -

doo  het n is. 

Zoo zijn de ziekengebouwen tc Brest bij 5G el 

lengte slechts 9.50 cl , cn dc tuinen n 

hebben eene e van 15.80 e l, die volgens het 

model ongevee 20 cl moesl z i jn; j komt, dat 

de tuinen niet geheel open liggen, maa doo  loka-

liteiten voo  de dienst, die twee zickengebouwen 

, afgesloten zijn. e keukens en apotheken 

zijn van bet midden naa het uiteinde van bet hospi-

taal . 

Wi j vinden dezelfde n bij het n 

van het hospitaal St. Jan met bet model. 

e tuinen tusschen de zickengebouwen missen doo

cene e g het beoogde doel; de ge-

bouwen zeiven zijn 10 ellen d cn de tusschen-

e is ook niet mee dan 10 e l, die -

boven nog d t doo  de e 

gedeelten op de vie  hoeken, n e 

kabinet len gelegen zijn. e , die in het mo-

del niet hooge dan ééne g gaat, is aan de 

zijde van de opene of e plaals tot op de hoogte 

van de bovenste g , cn t 

met de s ziekengebouwen een geheel; de beide 

e ziekengebouwen aan elke zijde zijn doo  de 

e wandelplaats en de kapel , -

doo  deze vie  zalen d . 

g van bet l heeft men 

helaas! een slechte geheel bekomen; de e bevve-" 

ging de  lucht om de ziekengebouwen t doo  de 

e gedeelten, de j en de bovenge-

noemde n d ; de n tusschen 

de ziekengebouwen zijn le smal, slecht toegankelijk 

voo  dc , vochtig en ongezond, cn 

daa zij niet tot wandelplaatsen kunnen dienen, is 

men genoodzaakt de zieken op de e of midden-

plaats te doen bijeenkomen. t wandelen van alle 

, zonde d van kunne of ziekte, 

is in d met het stelsel van bepaalde , 

p een hospitaal met , van elkande

gescheiden, ziekenzalen d is. 

Wi j moeten , dat deze g zee

gewiglig is cn l voo  een monument, dat boven 

alle e gebouwen doo  het in acht nemen van de 

n de  ventilatie en gezondheidslee dient uit le 

munten. e bepalen zich de n 

op de e van het hospitaal St. Jan geenszins. 

Wi j hebben s  gezegd, dat de apotheek 

en de keukens in bet , dat op den boule-

vard uitkomt, gelegen zijn. t volgt, dat zoo-

Wel spijzen als medicijnen, s tot de zickeu te 

komen, ove  de buitengewoon e plaats moeien 

t n en niemand zal, bij bet bezoeken van 

het hospitaal, bet e van deze g niet 

s t hebben. 

e bee N ziet j een t ge-

k in de plaatsing van de kapel nabij de ziekenza-

len, cn hoewel wij t bekennen, bet gevaa

van deze schikking de  lokaliteiten nimme le n 

ingezien le hebben, slaat bet ons niet j het be-

staan van dit k le betwijfelen, als p doo

een e van naam en een man van -

ding l gewezen. j hel n van een hos-

pitaal moeien dc bouwkundigen alle middelen, die 

tot het n van deze e dienen kunnen, 

in naauwgezelle g nemen. e nabijheid van 

de kapel maakt het den zieken mogelijk builen -

kennis van de s die plaals te bezoeken, in 

l van de bevelen de n het bed le 

houden of wel de ziekenzaal niet te . e zie-

ken n  doo  een zee g 

gevoel n de godsdienstoefening bij te wo-

nen, maa dit kan soms ten kosle van de gezondheid , 

ja zelfs van het leven geschieden. t beslaan van 

dusdanige n kan nimme doo  aanmaningen 

noch e bevelen n » 

* e hee N had de kapel, in plaats 

' van aan het einde de e plaals, lieve  in den 

l gezien,  de opstand van het ge-

heel een  aanzien zou n hebben. 

e n zouden zich doo  den zuilen-

gang naa de kapel kunnen begeven en zouden doo

deze wandeling eenige ontspanning cn tevens eene 

aangename afleiding vinden; even als dit in vele 

hospitalen geschiedt, zou de godsdienstoefening aan 

een  altaa kunnen geschieden voo  de 

e en minde vlugge zieken. 

c e n op de algemeene 

g van het hospitaal St. Jan bepalen zich 

lot de bovengenoemde, en de e van de 

hospitalen te Brussel is met t tiolsch op het bezit 

van zulk een geslicht. e hee N zegt, 

dat het met de meest e hospitalen kan wed-

; maa het is e van volmaakt cn zijne 

e d t alleen tot bewijs 

van den slechten slaal de , e het 

n . 

e , de n en het ge-

hcele publiek zijn den kundigen geneeshee n 
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dank d voo  de aanwijzing van dc -

ken in een gebouw, dat doo  velen s tot model 

zou zijn gekozen. Niets is  dan zich eene 

illusie te n van deze , en niets is te-

vens gemakkelijke dan ze te . t onvol-

komene in een model moet k afgeteekend , 

opdat dc e s de volmaking mee nabij 

zullen komen. e meeste n n van het 

ecnc gebouw naa het e , daa men 

zich doo  het gemakkelijke van eene j uistc navolging te 

veel laat medeslepen, als men dit doo n 

kan wettigen, die algemeen als gezaghebbend d 

. 

Voo  een hospitaal komt ons juist een geschikt 

d te binnen doo  het p van den hee

T , dat nu onlangs te Brugge d is 

. n dit plan vindt men mede e 

ziekengebouvven langs e zijden van eene e 

plaats, l de e zijde doo  dc lokaliteiten 

voo  de dienst benoodigd, cn de kapel ingenomen 

t cn dc facade van het geslicht . n 

vindt c  dezelfde n als in het hospitaal St. 

Jan. c ziekengebouvven zijn doo  cenc j met 

elkande in gemeenschap gesteld, en deze t een 

geheel met de gebouwen cn bevat tevens bad- cn 

; op de hoeken de  gebouwen zijn mede 

e kabinetten; dc apotheek en de keuken 

zijn j in het e van het gebouw cn 

niet in het midden van het gesticht geplaatst. Wel 

is waa heeft de hee N aan dc ziekengebouvven 

e hoogle en aan de tusschenliggende plaatsen 

mee e gegeven, maa dit is nog niet vol-

doende. e gebouwen zijn 8 cn dc n 

10 el , maa dc opene plaatsen moeten minstens 

het dubbele van de hoogte de  gebouwen tot e 

hebben, even als in het t van de akudemie van 

wetenschappen; de , zoo als die voo  Brugge 

n is, zal j eene goede -

sching sleeds . 

Wi j wenschen, dat alle bouwkundigen van de 

n van den hee N veel j 

mogen n ; zoo zij deze wel te e nemen, 

zal hel hun gemakkelijk vallen in alle behoeften te 

n van een geschikt f voo  de ongelukki-

gen, die in een bete d geslicht hunne 

genezing zoeken. En het zijn niet alleen de , 

die j behing hebben; want men zal nog lang 

de hospitalen tc midden van de e ge-

deelten bouwen, hetzij men het gevaa niet inziet, 

of wel omdat men het cene d noemt, dc 

behoeftige zieken, om zoo te zeggen, uit den boezem 

de  zamenleving te . j het n van 

cene aanstekende ziekte in zulk ccn slecht t 

hospitaal, zijn de n van deze n in-

g spoedig , en dc ziekte t in 

alle wijken en onde alle standen van de maatschappij 

e slagen toe. 

t e van het p heeft ons aan-

n de uitmuntende n van den hee

N mede le deelen. Wi j houden ons , 

dat deze e geneeskundige onze e niet 

zal laken, tot de g van zijne denkbeelden 

mede e ; wij hopen hem late  le volgen bij het 

n van de détails van het hospitaal St. Jan. 

E G VAN . 

N E T  S T. J A N T E , 

 OEN É , . 

(Journal Beige de VArchitecture.)  door F. W. VA N T JGz. 

Vervolg cn slot van dl. X , l1-'  stuk, der  Bouwkundige bijdragen. 

n een d l hebben wij ons bepaald 

tot het k van de algemeene g de  ge-

bouwen van het hospitaal St. Jan, zoodat ons hel 

n en détail van de e lokalen van dit 

e gesticht nog . e studie is niet 

minde gewigtig dan de , daa het e 

l of détail, in een hospitaal, van t be-

lang is; wij zullen eenige ecble stilzwijgend -

gaan , ten einde de ontleding van het k van den 

hee N niet boven mate uit tc , 

daa wij dit niet geheel mogen , hoe t 

de e e ook z i j ; n ligt het ge-

noemde k onde het k van n en wij 

, dat elke t bij het n van 

een hospitaal dit uitmuntende boek tot gids zal nemen. 

Om het k geleidelijk tc doen, zullen 

wij de g van den hee N in 

acht nemen en ons ten e met de n 

of ziekenzalen bezig houden. Elke ziekenzaal in het 

hospitaal St. Jan heeft cenc lengte van 27.60 e l, 

bij cenc e van 8.50 el cn cenc hoogte van 

5.70 el cn geeft gelegenheid tot opname van 21 

bedden. e inhoud van dc zaal is 1505.756 kubieke 

ellen of pe  bed 51.459 kubieke ellen, j voo

het ameublement niets t in g . 

') e afmetingen worden door  den heer .VEN' op bladz. 

132 van zijn geschrift opgegeven cn zij  verschillen van die op 

bladz. 53. c afmetingen, die ons bekend cn met zorg genomen 

zijn , geven eene lengte van 27.25 c l, bij  cenc breedte van 8.15 cl 

cn cenc hoogte van 5.CO cl. Wij  gcloovcn dat dit verschil gele-

gen is in dc zalen zclvcn, die niet nnauwkcurig op dezelfde afme-

tingen gemaakt zijn. Nemen wij  dc laatstgenoemde tot basis aan, 

dan heeft elke zieke ecnc hoeveelheid van 51.82 kubieke ellen 

lucht; in de zaal, die wij  gemeten hebben, waren slechts 20 bed-

den geplaatst, waardoor  dc genoemde hoeveelheid tot 02.19 ku-

bieke ellen vermeerdert. 

O. X. 

 doet zich de g op, welke afmetingen de 

meest geschikte voo  ziekenzalen kunnen genoemd 

; in het e l is s op de 

noodzakelijkheid gewezen eenige n van zie-

ken te ,  de zalen niet le t mo-

gen zijn. Zij n de zalen te t en wi l men ze niet 

ten deele t laten, dan moeten daa zieken 

d , die e van elkan-

de  gescheiden moesten blijven; n de zalen voo

een klein gedeelte , dan heeft men een -

baa s aan kosten voo  ventilatie, n 

. t volgt, dat e  een maximum voo

de afmetingen van zalen beslaan moet cn evenzoo 

heeft men een minimum, want hoe goed zalen van 

zes, acht of zelfs tien bedden voo  de klassifikalie de

e ziekten mogen zijn, geven zij , naa het 

gevoelen van den hee , aanleiding lot -

g van hel l en maken bel toezigt 

moeijelijke  en de dienst  en . 

Tusschen de limieten ligt de geschiktste afmeting; 

maa boe deze tc bepalen? e hee N 

gelooft dat zalen van 21 bedden het meest aan het 

doel zullen n en hel s de  genees-

kundige fakulleil, in Septembe des n s te 

Brussel gehouden, heeft deze bepaling eveneens aan-

genomen en n niet mee dan 20 a 25 zieken 

in elke zaal te plaatsen. n doet dus wel deze 

bepaling aan te nemen, maa men dient j le 

lellen op dc e van het hospitaal of de bevol-

king, die hel moet kunnen opnemen. Voo  24 bed-

den moet men de lengte van de zaal, zoo veel mo-

gelijk , op 50 ellen houden. 

e e de  zaal t doo  de schikking de

bedden bepaald; de beste g is in twee , 

niet bet hoofdeinde naa de uitiiuzijde, en een -
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gang van bekwame e tusschen de bedden. c

hee N haalt j een t uit het 

k van E TENON ') aan, j een en ande

t : 

e lengte van den mensch bepaalt de e 

van het ledikant, dat in ons land zes cn soms zes en 

één halve voet, doch ove  het algemeen genomen zes 

voet lang moet zijn. Twee n bedden pe  zaal, 

geven s twaalf voeten; tusschen het hoofdeinde of 

kussen en den muu  doet men wel eene tusschen-

e van een halven voet te laten,  de na- j 

declige n van de vochtigheid cn de koude 

de n op de zieken n n en het 

schoonmaken achte de bedden gemakkelijke is; dit 

maakt te zamen n voeten. e g 

moet eene e van twaalf voeten hebben, daa

de ledikanten bij het schoonmaken en n van 

den vloe  onde de bedden dienen t te » 

e totale lengte van vijf-en-twintig e voe-

ten of 8.12 el is ten naasten bij de e van de 

zalen van het hospitaal St. Jan. 

e hee N t zich geheel met 

het gevoelen van E TENON , dat cene hoogte van zestien 

voet of 5.50 el voo  ons klimaat het meest geschikt is. 

On zes inziens is het s de  geneeskundige fakultcit 

te toegevend geweest met de bepaling van 4 ellen 

als minimum van e en wij achten het 

, nimme beneden 5 ellen te gaan. 

t boven gezegde op het hospitaal St. Jan toe- 1 

passende, bevinden wij dat dc ziekenzalen alle van 

goede afmeting zijn en tot model kunnen aanbevolen 

; want dit is misschien juist hetgeen het meest 

te n is in dit c gebouw. 

e afmetingen de  zalen vastgesteld zijnde, volgt 

de wijze van zamenstelling of . 

n het hospitaal St. Jan zijn de zalen van den 

beganen d d cn de hee N 

t deze e tc t goed. e houten vloe-

n geven stof, n de smetstoffen, n 

den insekten eene wijkplaats en n het s 

en de uitwasemingen van dc g s 

naa de boven liggende . c e -

ve  maakt dienaangaande dc volgende : 

« t is , dat de geheele g op 

den beganen d van het hospitaal d is 

cn te mee daa geeu , hoe onbeduidend ook, 

1 s sur  les höpitaux dc  1788. 

p g maakt. Wi j hebben dc noodzake-

lijkheid van deze e bouwkosten niet kunnen 

, daa deze d tot geene e uil -

komst hebben geleid dan het ontnemen van de -

n van d aan alle gedeelten van het 

gebouw,  de goede smaak n gegaan 

en een stempel van onbehagelijkheid op het geheel 

t is; doo  deze e heeft men in vele 

n eene vochtige koude.» 

e e van het hospitaal St. Jan geeft 

aanleiding tot e , p wij 

na de ontleding van het k van den hee N 

zullen . 

e benedenvloe de  zalen moet boven den d 

liggen cn is  voo  vochtigheid beschut; zon-

de  bezwaa kan de houten vloe  niet n -

den doo  steenen , die tc veel koude geven, 

of doo  eene g met tegels, die f aan 

g g is. Op zijn hoogst genomen 

zou men, zoo als de hee N gezien 

heeft in het hópital de la Charilè te  het 

midden de  zalen niet tegels en het gedeelte, doo

de bedden ingenomen, met planken kunnen beleggen. 

Naa ons inzien is het bete de geheele zaal met een 

houten vloe  te beleggen cn dc g van het 

hout cn dc vochtigheid, die doo  het menigvuldige 

n ontslaan, doo  het n met olie of 

n met was tc . n het zevende deel 

van de Bouwkundige bijdragen is op bladz. 400 het 

middel opgegeven, n men zich in Duitschland 

voo  hospitalen bedient. 

Na de n komen de n het t in aan-

g cn men zal het gewigt van dc s voo

eene ziekenzaal ten volle , als men bedenkt 

dat lucht, e en licht in de geneeskunde belang-

e diensten . t s van de genees-

kundige fakultcit heeft zich bepaald tot vast te stel-

len, dat zij ten minste een e van de e 

des s moeten beslaan en dat hun gezamenlijk 

, in e ellen , gelijk staat 

aan een twintigste van den inhoud de  zaal in 

kubieke ellen. n het hospitaal St. Jan t elke 

zaal doo  negen n , n acht te  zijde 

cn een in den eindmuu tot toegang naa een balkon. 

e n te  zijde hebben cene e van 1.42 e l, 

bij cene hoogte van 2.97 el cn het m voo  het 

balkon meet 1.75 bij 5.58 ellen. e negen n 

hebben cene gezamenlijke e van 59.G51 -

kante ellen, hetwelk niet mee dan het - » een kleine oven voo , s enz., 

e van den inhoud de  zaal is; dc g  een badtocslel met n cn twee , de 

van het s komt ons ook te k voo  '). eene voo m en de e voo  koud . 

e n van het hospitaal St. Jan zijn zoodanig jj e hee N wilde de e klei-

gcplaatst, dat tegen de n of dammen - e lokaliteiten van eene e , en 

tusschen twee bedden staan niet eene e e in de e plaals een toestel tot bet -

van 0.90 e l, welke afstand doo  den hee - n van linnen plaatsen en eene kame , 

VEN als voldoende voo  de dienst t geacht. e waa het vuile linnengoed van besmetting , 

zieken liggen buiten de g van den , het schoone t en bovengenoemde toestel 

die doo  dc n t , maa de gc- ' geplaatst . n de badkame wenschte hij tevens 

e geneeskundige acht het  dc n 1 een gootsteen, n de zieken de voeten konden 

of lichtkozijnen tot op den vloe  te doen n wasschen, te plaatsen. e bijkomende zaken zijn 

cn deze niet e of zes e vakken tc ontegenzeggelijk van t nut. 

openen,  dc m op elke hoogle boven t ligt geenszins in onze bedoeling de -

den d kan d . lende n van liet ameublement in het hospi-

t balkon, voo  het m geplaatst, t taal St. Jan inet den kundigen geneeshee te -

niet alleen tot g van het uitwendige des ge- zoeken; maa wij kunnen cene zaak niet met stilzwijgen 

bouws, maa het t tevens cene aangename , nl. dat de hee N zich bc-

aflciding voo  dc , die nog te zwak zijn paald t tegen het g , 

zich naa de wandelplaats te begeven. j ' e men t eenige n in bijna alle e 

e ziekenzaal heeft vij f , n een gebouwen de houten doo n n n 

l in de lange n geplaatst zijn en tot de | heeft. l de , tol het n 

uitgebouwde kabinetten toegang geven; de vijfde deu , van deze handelwijze doo  genoemden hee , 

leidt van de zaal naa de . t gedeelte de  ons niet geheel d hebben, zijn zij echte van 

e geeft geene e n dan tlat de genoegzaam belang k na te denken, 

ventilatie-openingcn, tot g , Wi j zullen deze s opnoemen, 

geheel onvoldoende zijn, p wij late  bij het be- ! Welke n n aan de n n 

n van de ventilatie zullen . ? 

t een enkel d willen wij de bestemming 1 Ten eerste. t zij  zijn. —  het 

van de vie  toegevoegde kabinetten aanstippen. n ' eikenhout is ook ; slecht hout , maa

een n vindt men de dubbele , die doo  ijze t en neemt doo  de t af. 

eene afschieting op manshoogte van elkande geschei- | Ten tweede. t zij de aanstekende smetstoffen niet 

den zijn; een  cn een gootsteen voo  het was-

schen of n de  bekkens. 

t tweede dient tot woning van de zuste die 

met de dienst belast is, tot linnenkame en voo  ze-

e medikamenten. e beveelt de hee -

N het k van e en houten -

s aan, zoo als deze doo T E PAU  zijn 

; de zuste bevindt zich mee in het mid-

den van de zaal en het toezigt is gemakkelijke en 

. 

n het e kabinet is het magazijn van , 

tot het ameublement, het d enz. . 

n het e vindt men eene , n 

*) Vergelijk hiermede het opstel over  dagverlichting van zalen, 

geplaatst in het negende deel der  Boutckundiqe bijdragen, blz. 348. 

. 

 dit is evenmin het geval met eiken-

j hout, wannee het goed in de olie d is. 

Ten derde. t zij minde k voo  de 

g van het e zijn. — t is eene 

 dwaling, want de weegluizen weten zich even goed 

 in n n als op alle e plaatsen, b. v. 

: , , kleedingstukken enz., te nestelen. 

e hee N maakt n de volgende 

. n tegen het k van de n : 

Ten eerste. t zij , voo  dezelfde afmetingen, -

de  dan de houten zijn; doo  zc ligte  tc maken, 

n zij tot de afmetingen van cene eenvoudige 

hangmat . 

Ten tweede. t zij het bed minde m houden, 

en de g van het ijze  met het ligchaam vau 

, den zieke koude . 
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Ten derde. l zij  en moeijelijke  voo

bel d zijn, daa de f zich op bout bete

dan op ijze  hecht cn het ijze  het linnen vuil maakt. 

Wal n ook zi j , de n in het hospitaal St. 

Jan zijn van ijze  en op ; deze laatste toevoeging 

t doo  den hee N met t , 

daa zij mee na- dan l in een hospitaal . 

e bedden zijn zes voet lang en e voet 

, doch het is zee m eenige van e 

lengte en e voo  de e gevallen be-

schikbaa te houden. e afmetingen, doo  hel kon-

s van de geneeskundige fakultcit vastgesteld, zijn 

voo  de mannen 1.95' cn voo  de n 1.85 el 

lengte, bij eene gelijke e van 0.95 el. e n 

moeten niet te laag zijn, daa  de n 

en hospitaalbedienden zich tc veel zouden . 

Thans zijn wij lot het stelsel van ventilatie gena-

, zoo als dit op tie n t toegepast. 

l de g  van t belang 

is, t dit k l , als het -

king heeft op eene zaal, tol opname van een t 

of klein gelal zieken bestemd, daa voo  hen de 

e lucht ccn de  middelen lot genezing is. 

Ongelukkiglijk t het hospilaal St. Jan ons dien-

aangaande niets; de ventilatie doel e  niets of is ten 

minste aan haa zelve . n weinig -

den komt het stelsel p : aan elk uileinde 

van de zaal slaat ccn n mei , n 

de pijp lot aan het dak opgaat, doch n nimme

vuu t aangelegd. n hel wulf van de zaal cn 

boven de n monden zes lucht openingen uit, -

van dc pijpen insgelijks boven het dak uitkomen. 

En dit is bet geheele stelsel van ventilatie; e  is 

geen toevoe van e lucht dan doo  de n 

en , als e gelegenheid is en men deze 

opent. All e e deelen van hel hospilaal zijn op 

gelijke wijze ; men heeft alleen op de 

n en n voo  het  de  lucht ge-

. Om g le zijn, moeien wij den -

chitckt  niet hevig aanvallen, daa hij zijn 

p in 1857 maakte en destijds veel minde

ove  de gezondheidslee eu de e e -

, n thans zoo veel gewigt t gehecht, 

n ; een en ande aangaande de -

ten met het oog op de n de  gezondheidslee

t in bet k van den hee  uiteen-

gezel. Voo  de , die met olielampen ge-

schied!, zou hel ook  zijn goedgeplaatste 

gasloestellen aan tc . l hospilaal St. Jan 

kan evenmin tot model dienen voo  de , 

de g de n cn duizend e huishou-

delijke détails, en men moet j niet , 

dat bet ook bijna twintig n geleden is t 

men den bouw begon. 

e e lokaliteiten van het hospitaal zul-

len wij slechts te  loops behandelen. e zalen voo

de n zijn van t belang en in St. Jan zijn 

c  twee, elke met cene . e n zijn 

benoodigd cn wel een voo  het n de  pa-

tiënten, ccn tweede voo  het doen de n en 

een e als f van de zieken na afloop van de 

. e zalen n d zijn, opdat 

hel w niel in het hospitaal d kunne 

; j moet de l een -

, in was geboend, hebben, goed t zijn 

eu doo e n tot de e s 

toegang geven, opdat de bedden -

d kunnen . n deze zaal moet m en 

koud wate n en voo  de plaatsing de

assistenten op oploopende banken gelegenheid zijn. 

Voo  elke zaal moeten e wandelplaatsen 

aangelegd , zoodal het aanlal aan dat van de 

n of paviljoenen gelijk staat; eenige moeten 

afgedekt , om bij n te kunnen dienen, -

wij l de n open blijven. e toegang voo  dc zie-

ken moet langs hellende paden en niet langs n 

zijn , cn dc wandelplaatsen in den open 

hemel moeien met zand bedekt en zoo gelegen zijn, 

dal zij den n schaduw . 

e keuken heeft de navolgende : ten 

, een lokaal voo  bet d maken de -

schillende spijzen; ten tweede, de eigenlijke keuken 

met de ; ten , den vleeschwinkel lot het 

n van h en n vleesch; ten , 

de , voo  bet n van de , en 

len vijfde, de e eetzalen, n twee voo  de 

bedienden en de e voo  den , de inwo-

nende n enz. 

j de apotheek n n voo  den 

d n eu , luchtige s voo

de n enz.; een lokaal voo  het koken de

, een , een k voo  bet stam-

pen en eene . e e lokalilei-

len moeien van voldoende , goed t en 

van elkande gescheiden zijn, doch voo  bet gemak van 

dc dienst digi bij elkande liggen; al deze n 

n in het hospilaal St. Jan te s gezocht. 

e afdeeling voo  dc baden bestaat uit twee zalen 

cn zes badplaatsen; jamme dat hie  geene stoomba-

den, toestellen voo  op- cn e gietbaden, 

e cn vochtige badsloven, die in vele gevallen 

van goede dienst kunnen zijn, n . 

e zieken n in twee , e 

aan de baden cn de , bij de opname in 

het hospitaal ontvangen; dc zieke, die na k 

opgenomen , t een e k in, waa

hij gewasschen, in bet bad t of wel met cene 

spons , van n , onde een 

volgnumme n en a naa de -

e gezonden . e bee N wijst eene 

e gaping in het plan aan en deze ontslaat 

doo  het gemis aan s voo  zieken en ge-

wonden, die op den n weg gevonden of des 

nachts in het hospilaal t . n de nabij-

heid van de n voo  dc ontvangst de  zieken 

zijn de n van den , die in het hos-

pitaal St. Jan alle le e afmetingen hebben. 

Aan bet e uiteinde van de gebouwen vindt 

men de s en de s de  lijken. 

e lijken n doo  de gangen onde den d 

,  aan de s van het hospitaal 

het onaangename gezigt van e n ont-

n . e ontleedzaal is t en goed -

licht, maa zij laat in de g en g 

veel le wenschen . Wi j vennecnen hie  te moeien 

aanstippen, dat de hee  geenszins de denk-

beelden van T cn , t 

het e van dc doo  deze n -

stelde ontlecdtafels met e ventilatie, deelt. 

j acht de middelen tol het n de  lijken doo

inspuiting, zoo als docto  SUQUET heeft aangegeven, 

bete en wil deze toepassen. 

Van de lokaliteiten iu hel hospitaal blijven ons nog 

tot behandeling ove  de , de s en 

de , die onde de best e deelen 

van het gebouw . 

e j t doo  middel van stoom ge-

, en deze t dient tevens lot hel n 

van den n cn bet in beweging n van 

de pompen, die bet wale  naa de e plaat-

sen leiden. l linnen t in gijlkuipen inet looze 

bodems aan de g van den sloom bloolgcslcld 

en zacht ; uit de kuipen gehaald, t 

het linnen uitgespoeld en a in cene e kuip 

gewasschen, n het wate doo  den gesladigen 

invoe  van eene kolom sloom op een matigen -

d gehouden . Eindelijk t het linnen 

doo  hel uitwasemen bij een zee boogen d 

van alle n ontdaan. 

c gewasschen n n in het -

huis op velgen van n , e men 

langs n gestelde n komen kan. Lucht-

g en g zijn de e hulp-

middelen tot het  en men kan zich van beide 

naa welgevallen bedienen. e n snel en veel 

linnen kan in weinig tijd d . 

Voo  het linnengoed, dat doo  middelen 

dan de gewoonlijk e van de smetstoffen ontdaan 

moet n , beslaat eene e waschplaats. 

e linnenkame is bijzonde goed t en be-

slaat uil e e e eu met tegels bezette 

lokalen; bet eene heeft e kasten met genum-

e loketten; in het tweede slaan n en 

tafels voo  het uitsnijden en in e n van het 

linnengoed, en in het e vindt men de ligging-

stukken , dekens enz. 

s tol het slot van de ontleding van het 

e k van den hee N ove

te gaan, j wij levens van de gelegenheid zullen 

k maken om le , in hoe e de 

nieuwe n van bet hospilaal St.  bo-

ven die van hel geslicht Sl. Jan, dat n n 

 gebouwd , al dan niet de -

dienen, willen wij eene j e noot aanha-

len, in bet g van bet laatste s van 

geneeskundigen opgenomen. 

e  beeft cene d van 

bet hospilaal Saint-Louis le Turijn medegedeeld. n 

deze , die in vele opzigten g mag 

genoemd , vindt men achte hel bed van el-

ken zieke eene houten deu van n , 

die tot een n en wel n  toe-

gang geeft. Aan beide zijden van deze deu heeft 

men eene e opening, n de eene op 

de hoogte van het bed en dc e met het vlak 

van den vloe . a bet noodig is 

eene heelkundige e te doen of eenen doode le 

, t hel bed van den patient of -

dene doo  de genoemde hoofdopening uit de zaal 

. e beide e openingen dienen voo

bel uildeclen de  spijzen en geneesmiddelen en het 

weghalen van dc .  deze g 
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n dc zieken voo  elke nadeelige gemoedsaandoe-

ning d ; zij n de pijnlijk e n van 

de n niet, cn aan hunne oogen t het 

e gezigt van het  de  lijken . 

Eveneens t men het e s cn het n 

van nat op dc ,  aan de eischen de

zindelijkheid mee d . Op eene e 

hoogte boven de n loopt eene j ove

de geheele lengte de  zaal; zij dient tot wandel-

plaats voo  de zieken en , die nog tc 

zwak zijn om de e lucht te genieten.» 

e gegevens zijn  belangwekkend en 

n in g genomen te ; jamme

echte dat de aanhaling zoo t is. e n 

deze zalen, die doo s d zijn, -

licht ? s deze j of wandelplaats binnen de zie-

kenzaal met de e eischen van de gezondheids-

lee n tc n ? e het ook deze 

n moeten doo  bevoegde n niet onbeant-

d te  zijde n gesteld. 

Wilden wij de ontleding van het boek van den 

hee N volledig behandelen, dan zouden 

wij dezen geneeskundige ook moeten volgen in de vele 

détails van het ameublement cn het huishoudelijke, dc 

geneeskundige dienst, dc voeding de  zieken cn vele 

; maa daa deze n van n 

d zijn,  zij minde tot den g van 

den bouwmeeste , n wij den belang-

stellenden  naa dc lezing van het k zelf. 

n ons nog t le zeggen, zullen wij 

alzoo in weinige n aanstippen. 

t boek van den hee UÏTTE N is een on-

e gids voo  eiken , die een hospitaal 

moet ; het is het t van cenc diepe 

kennis, doo  eene e g gestaafd; 

het zijn e gegevens en n vol gezond 

,  men zich n moet . 

n zou het k gelukkig mogen noemen 

voo  elk gebouw van openbaa nut, n bij de uitvoe-

g een t zou kunnen gelast n zulk een 

gids tc hebben; dit zal late  het geval zijn, want de 

mannen, die met d ove  de n cn n 

van dit of dat stelsel voo  eene specialiteit van ge-

bouwen kunnen , zullen het als pligl be-

schouwen de bouwkundigen voo  tc lichten, daa deze 

laatsten k alles kennen noch n kunnen. 

n is het een hospitaal, n cenc gevangenis 

en late  ccne , n men dc outw n van 

eenen t , zonde hem meestal den 

tij d te laten, die lot het stipte n de

plannen noodig is; hij kan zich niet op s begeven 

om n te maken of kundige mannen te 

; hij teckent een , zoo goed als 

het hem mogelijk is, hetwelk , jamme ge-

noeg, vele n heeft. t plan komt in uitvoe-

, duizenden guldens n n ten koste 

gelegd, cn t na dc voltooijing ontdekt men het 

e cn wat g noodig heeft. 

Wi j hopen, dat, op het voetspoo van den hee

, met even goed gevolg doo  kundige 

mannen ove e gebouwen zal n -

den; dan kan de t doo  eenige dagen van ge-

zette studie k n aan de , 

die men van hem . 

e hee N heeft zich met de bouw-

kundige cn e n van het hospitaal 

Sint Jan geenszins opgehouden en wij willen zijn 

d volgen. E  ligt weinig genoegen in, een uit-

t gebouw en détail te , j het 

geld den bouwmeeste niet n heeft, waa

men l de zwakke hand van eenen g meent 

te n cn de hechtheid doo  eene buitenge-

wone g van n heeft gemeend le 

) 

Wi j willen lieve  eene onlangs uitgegeven -

e aanhalen, die doo  den s dikwijl s genoem-

den  iu het licht gegeven is cn tot t 

: «Aanteekeningen over de natuurlijke luchtver-

versching der hospitalen en van openbare gebouwen in 

het algemeen.»1) 

n dit nieuwe t heeft de hee N 

het t medegedeeld van de , 

die hij t de d van de e 

g genomen heeft, dat is t ccne 

ventilatie op de blootc n van dc e 

zonde tusschenkomst van e middelen. 

Wi j hebben s  aangehaald, dat de 

ziekenzalen in het hospitaal St. Jan bij den bouw 

n n met openingen voo  afvoe van de 

n lucht, maa dat t niet aan toegang 

van dc buitenlucht was gedacht, t volgen 

') c kroonlijs t van de galerijen op de binnenplaatsen heeft 

dusdanige afmetingen, dat daaraan ongeveer  een kubieke el blaauw e 

steen per  strekkende cl verwerkt is. 
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moet, dat de g onmogelijk of, ten 

hoogste genomen, zee onvoldoende is. 

Op eene deze zalen heeft de hee N 

de n genomen en e op zes plaatsen dc 

buitenlucht d doo  zinken pijpen met een 

n elleboog; de e m t op den vloe

de  zaal en staat met de buitenlucht in , 

l de e tot op een cl boven den vloe

uitkomt; vie  deze pijpen zijn in de hoeken en twee 

in het midden de  zaal nabij dc e geplaatst. 

r n 
U 

. 

» 

. 

E -

E . 

\ 1 12" 580 kub. ellen, 

2 11" 487 n » 

!  3 13» 894 » » 

1 4 13° 1273 » » 

5 14' 1078 » » 

6 11° 782 » » 

7 12° 1102 » » 

8 14« 2142 » » 

9 10° 1207 » » 

10 5" 1084 » » 

11 17» 763 » )> 

12 13' 723 » » 

13 12' 2215 » 

14 18» 1133 » 

; 15 10° 720 » » 

c gezamenlijke e van de zes buizen is 

0.2234 e ellen. t behulp van den anemo-

mete van S heeft de hee N de snel-

heid opgenomen, e de buitenlucht doo  elke 

van deze openingen ; in de e n 

dc in bovenstaande tabel e vijftien n 

aangehaald, die op e dagen cn n op het 

einde van den w inte  genomen zijn. n e , 

dat voo  alle n de  van de zaal hoo-

ge  was dan die van de buitenlucht; dc label geeft 

het t van deze n aan, met het 

l van  de t cn dc 

lucht van dc zaal cn het g kubieke ellen lucht, 

in één uu  tijds . 

e kapacitcit van de zaal t 1144 kubieke 

ellen en de hee N komt tol de slotsom, 

dat de g de  lucht mee dan voldoende is. 

j voegt , dat alle f doo  dit 

middel onschadelijk . 

t is eene moeijclijkc zaak, de n 

van den kondigen geneeshee te , daa de 

n zoo even doo  ons genoemd zijn; maa wij 

achten het g een te t n in 

de g van de e of c 

g te stellen. 

t is bekend, dat de bepaalde t van deze 

ventilatie in het l van digthcid de  binnen- cn 

buitenlucht ligt cn deze digthcid t met de za-

menstelling de  lucht, hoewel de  het t 

; t zou men dus mogen afleiden, dat 

de ventilatie in t toeneemt, naa mate het l 

van  is. e n 

bewijzen dat dit niet altijd het geval is, en voo e 

gevallen van een gelijk l in  (zie 

de n 1, 7 en 13) n de e 

hoeveelheden lucht in n van 580, 1102 en 2215; 

bij g 10 vindt men voo  een l van 

5° 1084, en voo  een l l bij 

n°. 11 of 17» slechts 763 kubieke ellen lucht. 

Wi j willen c  geenszins in n de n van 

zoodanige n op te zoeken, en wij wil -

len ze niet aan onnaauw e n toe-

. e anemomete van S is een hoogst 

gevoelig , t veel g en eene e 

behandeling om c uitkomsten tc geven.

de e ventilatie zoo onzeke , n 

wij niet de aangetoonde n in d 

als k bestaande aan te nemen. 

t e van dc g t doo  eene 

e omstandigheid, n de hee N 

melding maakt, aangetoond. j vijftien genomen -

ven is het bij de n 3, 4, 6, 7 en 8 cn 

alzoo vij f malen , dat een de  pijpen in dc boe-

ken van dc zaal lot uitgang de  binnenlucht diende, in 

plaats van buitenlucht aan te . Voo  dit geval 

moest de atmosfee de  zaal in een bepaalden k 

m deze pijp n lucht zijn en onzes inziens 

zouden de zieken, in zulk een gedeelte geplaatst, niet 

alleen de weldaden van eene g , 

maa tevens k benadeeld . 

t zou zee k zijn eene mededeeling te 

hebben, hoe deze ventilatie e de -

den t heeft. e hee N zegt wel, 

dat zij tot aan het einde van de maand Junij sleeds 

e geweest is ; maa deze g is moeije-

lij k te , als de buitenlucht gelijk of hooge

in d dan de binnenlucht is. 

d komen ons de zee e -
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mingen van den n f van het 

hospitaal Sint Jan als onvoldoende , om de ge-

maakte n tegen eene e -

sching geheel uit den weg te , en het is dus 

niet bewezen, dat zij niet onzeke cn ongelijk ; 

zij t op zee e plaatsen; zij kan 

s blijven als men haa het meest noodig 

beeft; zij kan op eenige punten de  zaal e -

king uitoefenen en op e geheel . t 

stelsel is onkostbaa cn zelfs geheel ekonomisch, maai-

de g alleen kan na een m p 

bet al of niet voldoende aantoonen.  de zaak is 

in goede handen en wij kunnen e  zeke van zijn, 

dat de hee N niet ten n zal blijven 

eene mededeeling de n te doen, a zij 

allen voldoende in de e gevallen zijn. 

Wi j hebben onlangs bet gebouw bczigligd, -

van men in het afgeloopen jaa  den bouw heeft on-

; wij bedoelen het hospitaal Sint 1'iclcr te 

Brussel, n doo  den hee A. , zoon 

van den t van het hospitaal Sint Jan. Tus-

schen deze nieuwe g cn die van 1837 hebben 

wij geen ande l gevonden dan in de algemeene 

. 

n dat nieuwe gebouw zijn twee e -

ten van zalen. Eenige zalen meten 16 ellen lengte, 

bij 8.03 el e cn 5.60 el hoogte; zij hebben een 

inbond van 721.28 kubieke ellen, gevende voo  elk 

de  zestien n geplaatste bedden -45.08 kubieke 

ellen lucht. e e zalen zijn 14 el lang, 5.G0 el 

hoog, doch slechts 6.80 cl ,  de ku-

bieke inhoud 533.12 ellen is, e met 

58.08 kubieke ellen lucht voo  elk de n bed-

den. e kleine zalen dienen voo  de , zoodat 

dc n e lengte hebben, doch de e 

is ons evenwel onvoldoende . Voo  het 

e kunnen wij slechts de , op het 

hospitaal Sint Jan gemaakt, len aanzien van het hos-

pitaal Sint , daa hetzelfde stelsel 

zonde aanmei kelijkc g is . 

3 

. 

Reeds in het zesde deel de  Bouwkundige bijdragen maakten wij 
op bladz. 203 onze s bekend met een mengsel, aldaa genoemd 
glasveruis, n onde , dc eigenschap t toege-
kend hout onbrandbaar tc maken. Thans vestigen wij hunne aan-
dacht op een t genaamd waterglas, hetwelk hie  te lande 

 is bij oBBn. MASICS, te Arnhem. Tc n naa
den inhoud van eene e doo genoemde n uitgege-
ven onde den titel van : « e beschrijving over da aanwending 

en hel nut van het Waterglas,» aan onze maatschappij medegedeeld, 
blijk t het dat beide genoemde n dezelfde zijn. Wij be-
velen de lezing van genoemd e bijzonde aan, met uitnoo-
diging aan dc zoodanigen die n met deze stof zouden 
willen nemen, den uitslag hunne bevinding aan dc e 
van dc Bouwkundige bijdragen tc willen niededeelcn. 

t s dient tot dc navolgende einden: 

 Tot g van hout om het tegen  en tegen 
g de lucht en vochtigheid te beschutten. 

2°. Tot g op e , kalkstccnen, buiten-
en binnenmuren. 

3°. Tot g van metalen om deze tegen t tc bcvcili-

gen ; tot n van glas en n ; tot -
ging van glazuu voo . 

4». Tot g of tot g van steenen, die s 
zijn of aan g zijn . 

5°. Tot g van n kalk of in wate -
nend cement. 

fi°.  Tot n op , katoen enz. 
7». Tot g van glas, , steenen en metalen. 

A l deze eigenschappen n in genoemd e g 
toegelicht, l dc stof zelve s t een aantal n in 
het buitenland t d en met goed gevolg toegepast. 

e s van het l is in n toestand ƒ23.50 , pe  50 
ned. ffi  in kistjes die hoeveelheid inhoudende. 

n n staat t zich de s naa de hoeveelheid 
s die in d deelen wate is opgelost. 

Zoo kost s van 33 n ƒ13.00 ' 
14.50 

per .">0 ned. tl? in 

bemande Üesschen. 
B » » '10 » 

» . i > 00 .  21.50 . 
Emballage . Agenten zijn in de e plaatsen des 
lands aangesteld , die zich met den p van het l belas-
ten, cn alwaa de g s tc bekomen is. 

E E G A A T S C  A » J 

T O T i  U 141 V  . 

Gebonden te Amsterdam, den Julij  1S5G. 

: de n s . i>. , 

, c. w. si. , , A . c. , 

, is. , J . V A N , . j . 
 en A . N. , ; de -

ten w. E W A A  van Arnhem, l i . N van Hoorn, 

w. N . E van  u. J . G van 

 alsmede 59 gewone loden, te zamen e 
70 stemmen. 

e  opent de g met eene e 
k aan de leden en t p don , 

naa aanleiding van . 49 de  wetten, tot het n 
van het g wegens de n en -
den do  maatschappij en van het bestuu e het 
jaa  1855. t g is van den volgenden inhoud: 

« e n

t het ten n e doo mij t -
slag, zijn in het aantal leden onze maatschappij dc na-
volgende n gekomen. 4G leden hebben be-
dankt, 13 zijn n en 44 nieuwe leden zijn tot onze 
maatschappij ; l 21 leden die in Oostindië 

gevestigd zijn, en die aan de uitnoodiging des s 
tot het aanwijzen van een s hie  te lande niet hebben 
voldaan, van het lidmaatschap zijn n beschouwd. 
Alzoo is het totaal met 3G , en g op 1 

j dezes s 812, j t nog 40 zijn 
. 

 de g van dc s . .1.
en A . N . , is in het l des s geene 

g gekomen. 

 het bedanken van den . hee
J . C . , wegens ongunstigen staat zijne  gezondheid, 
is tot t te Nijmegen benoemd de hee . V A N 

, 8 t . n plaals van den hee
J . , t te  die voo  de be-

g heeft bedankt, is voo  die stad benoemd de hee
. V A N ) . t p tc Sneek is, 

doo  het bedanken van den hee u. .  voo  het 

j lidmaatschap, met het oog op het g aantal leden al-
; daa woonachtig, g opgeheven en, even als -
; , bij het p  gevoegd; -

! wijl eindelijk de hee F . i>. , wegens zwakke ge-
 zondheid, de g van t to
heeft , en n is opgevolgd doo den wel-

. hee J . A . , hoofdingenieu hij de Aken-
. t , hoe-

zee e dat genoemde n om de e 
n hebben gemeend te moeten bedanken, t 

zich niettemin in het vinden van , die 
met do meeste d hunne taak hebben aan-

, en t op nieuw zijnen dank aan de gezamen-
lijk e n n voo  de e bcmoci-
jingen, die zij zich steeds ten nutte onze instelling heb-
ben gegeven. 

«Van de Bouwkundige bijdragen zijn t het laatste 
g n van het 9'1"  deel, het 3'1"  en 4'le stuk; 
l het V stuk des 10'1'' "  deels binnen t zul in het 

licht . t mag welligt niet ongepast zijn de 
leden op nieuw aan te n tot het inzenden van -

e , opdat het t de maatschappij 
blijve n met e mededeelingen op het 
gebied de  kunst, wie g ons gemeenschappe-
lij k dool is. 

«liet g van de 13*  algemeene g cn 
van de p gevolgde algemeenc bijeenkomst de  leden 
is k t en aan do leden . 

«Van het zevental n op do ten n e ge-
houden algemeene bijeenkomst behandeld, is ééne onbe-

d gebleven en niet wede . e acht 
, bij e V . 91/743, in de maand Ja-

j dezes s aan de leden medegedeeld, zullen -
gen in behandeling kunnen genomen . 

«Van de Aj'beeldingen van oude bestaande gebouwen is, 
t het g , de 2* g n en 

voo  de leden en het publiek  gesteld. t 
is het bestuu in het bezit gesteld van de e op-
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metingen en afbeeldingen van liet Stadhuis te

welke bij  gelegenheid dezer  vergadering ter  bezigtiging 

aan de leden worden aangeboden, en waardoor zij  zich 

zullen overtuigen van de belangrijk e aanwinst, die hier-

door  voor de kennis onzer  vaderlandsche bouwwerken 

is gedaan. e afdeeling  waaraan wij  dezen 

arbeid verschuldigd zijn , heeft daardoor  aanspraak op dc 

erkentelijkheid van al de leden onzer  maatschappij, en 

mag gerustelijk als voorbeeld ter  navolging worden ge-

steld. Alvorens tot de uitgaaf van dit belangrijk werk 

over te gaan, zullen de afbeeldingen van de nieuw ge-

bouwde  (op de t bij 

de Westermarkt alhier) worden verkrijgbaa r  gesteld, 

welke uit 7 platen zullen bestaan, wier  uitvoering aan 

onzen graveur u. E S . met allezins goeden uit -

slag is toevertrouwd geweest, en die wij  hopen dat door 

onze leden met belangstelling zullen worden ontvangen. 

n den loop dezes jaars zijn aan de leden verzonden 

de bekroonde ontwerpen voor een  cn eene 

Bewaarschool, beide van ons medelid den heer J. . -

N alhier. Voort s is een aanvang gemaakt met het 

in plaat brengen van het bekroond ontwerp voor een

litair  wachthuis en eene Togtpui, die bij  gereedheid almede 

aan de leden zullen worden uitgereikt . 

n het afgeloopen jaar  zijn door het bestuur  uitge-

schreven drie prijsvragen, namelijk voor  eene

kazerne, een  en eene Overdekte zitplaats 

in een tuin. l iet programma daartoe is opgemaakt dooi-

de bestuurders c. w. . , A. C. N en A. N. 
, gedrukt en aan de leden medegedeeld; terwij l 

bovendien de onderwerpen der  prijsuitschrijvin g zijn mede-

gedeeld in de gebruikelijk e dag- en kunstbladen. e ant-

woorden worden tegen 1 November dezes jaars ingewacht. 

« O p de l * "  van de 2 in het jaar  1854 uitgeschreven 

prijsvragen, zijnde eene boerderij ingerigt tot zuivelbereiding, 

veeteelt of graanverbouwing, zijn ingekomen 4 antwoorden, 

en op de 2'h' vraag, zijnde eene arbeiderswoning ten platten 

lande, 8 antwoorden. e zijn door het bestuur  gesteld 

in handen van cene kommissie ter  beoordeeling, bestaande 

uit de heeren vv. N. , J. F. , j . . -
, i ' . J.  en A. N. . Ui t het verslag 

door deze kommissie aan het bestuur  ingediend is geble-

ken, dat het ontwerp voor  eene boerderij, met de spreuk: 

Bron van welvaart, den 2'w" prij s is waardig gekeurd; het 

ontwerp  en Bouwlust loffelijk e vermelding verdient, 

terwij l aan het ontwerp voor  eene arbeidersivoning, met do 

spreuk: Arehitectura, een loffelij k getuigschrift (zonder 

premie) is toegekend. Bestuurderen zich met deze uit -

spraak vereenigd hebbende, is, bij  opening van het -

bilje t van het bekroonde stuk, gebleken dat dit is ver-

vaardigd door den heer . w. , li d onzer  maat-

schappij  te  Aan den inzender van bet ontwerp 

Arehitectura zal worden verlof gevraagd tot het openen van 

het daarbij  behoorend naambiljet, tegen opgaaf van het 

kennelijk teeken daarop gesteld. 

c genoemde ontwerpen hebben dit jaar  niet kunnen 

tentoongesteld worden in het lokaal der e Aka -

demie van beeldende kunsten alhier, gelijk sedert eenige 

jaren door  gunstige beschikking van den raad van bestuur 

is geschied. Zi j  zijn derhalve in het lokaal der  tegen-

woordige vergadering te bezigtigen, en zullen daar  ver-

blijven tot den afloop der  op morgen te houden algemeene 

bijeenkomst, waardoor het bestuur  vertrouwt , dat genoeg-

zame gelegenheid bestaat tot het kennis nemen van de 

geleverde antwoorden en bovendien het wisselen van denk-

beelden onder de leden meer  bevorderd zal worden, dan 

door  ecnc tentoonstelling in een geheel afgezonderd ge-

bouw. t verslag der  kommissie van beoordccling zal 

in zijn geheel worden opgenomen in het gedrukt verslag 

dezer  vergadering; terwij l wegens het uitvoerige van dit 

stuk daarvan een uittreksel zal worden medegedeeld, waar-

door dc leden met de hoofdbedenkingen van de kommissie 

zullen worden bekend gemaakt. 

« Bestuurderen zagen zich vereerd met de opdragt van 

het honoraire lidmaatschap der  maatschappij  Tot verbete-

ring van den werkenden stand alhier, en hebben die be-

noeming met genoegen aangenomen, in de overtuiging dat 

de werkkrin g dier  maatschappij  niet dan bevorderlij k kan 

zijn aan het doel onzer  instelling, waartoe althans de leden 

des bestuurs gaarne het hunne wenschen bij  te dragen. 

Gelij k onze maatschappij  zich dc belangen der  kunst aan-

trek t cn zich meer in het afgetrokkene met de geestige 

en wetenschappelijke ontwikkelin g der  bouwkunst-beoefe-

naren bezig houdt, zoo zijn het dc vorming, de zedelijke 

en materiele belangen der  ambachtslieden, die het doel 

uitmaken, dat door dc maatschappij  Tot verbetering van 

den werkenden stand wordt beoogd. Wederkeerig kunnen zij 

voorzeker  eenen gunstigen invloed op elkander  uitoefenen. 

« Niet minder  aangenaam was het bestuurderen te ver-

nemen, dat zich hier  ter  stede, onder de zinspreuk: Ar-

ehitectura et amicitia, eene vereeniging heeft gevestigd van 

beoefenaren der  bouwkunst, tot bevordering van gezellig 

verkeer en tot het behandelen van bouwkundige onder-

werpen. Zi j  meenen hierin het bewijs te vinden van toe-

nemende belangstelling in de beoefening der  kunst, en 

hebben zich kunnen overtuigen, dat de wijze waarop deze 

vereeniging is georganiseerd goede vruchten belooft, zon-

der andere bestaande instellingen in hare ontwikkelin g te 

belemmeren. t hun aangeboden honorair  lidmaatschap 

is dan ook door al de leden des bestuurs met welgeval-

len aangenomen. 

« A a n g a a n de de werkzaamheden van de afdeelingen 

der maatschappij, zie ik mij  in staat het navolgende mede 

tc deelen: 

« U i t het verslag der  afdeeling Amsterdam blijkt , dat 

tot ultim o r 1855 het aantal leden met 13 is 

toegenomen. E r  zijn gehouden 18 vergaderingen, die, 

naar de getuigenis van het bestuur der  afdeeling, steeds 

hebben bijgedragen tot nut en genoegen der  leden. n 

het personeel van het bestuur is, door de herkiezing van 

de aftredende leden n. N en p. J. , geene 

verandering gekomen. e werkzaamheden der  afdeeling 

hebben voornamelijk bestaan in de navolgende: 

« e heer . S hield eene uitgebreide voordragt 

overdo toepassing van het ijzer  op de waterbouwkunde, naar 

aanleiding der  vragen door  den heer  mr . E. E S voor-

gesteld ; bij  de diskussiën over dit onderwerp kwam voorts 

ter  sprake de bru g over den l bij  Westervoort, de 

mogelijkheid van het daarstellen eener  bru g over het J 

voor de stad Amsterdam, en las de sekretaris der  afdee-

lin g een stuk voor uit het 6'le deel der  Bouwkundige Bij-

dragen betreffende de ijzeren buisvormige bru g over de 

 genaamd Brittannia-bridge. e heer it. VAN 

N gaf ter  beschouwing het werk getiteld:

 und Schulhauser. e heer l l . Z behandelde de 

vraag omtrent don al of niet genoegzamen voorraad ijzer 

op den aardbol aanwezig, om de andere bouwmaterialen 

te verdringen; hetgeen bevestigend werd beantwoord en 

met opgaven gestaafd. e kommissie tot onderzoek van 

het voorstel van den heer  president mr . E. E S tot 

oprigtin g van een liefdadig fonds, bestaande uit de heeren 

O. , G. E cn J. , oordeelde dit 
aan vele zwarigheden onderhevig, voornamelijk door het 

gering bedrag van liet daartoe beschikbaar  kapitaal. Zi j 

deed echter  het voorstel, het batig saldo der  afdeelings-

kas op renten te stellen, daar er  welligt tijden konden 

komen, waarin men een nutti g gebruik van deze fondsen 

zou kunnen maken. o beslissing werd verdaagd tot de 

algemeene vergadering in de maand t 1856. 

« N a ar aanleiding van het stuk geplaatst in het  deel 

der  Bouwkundige Bijdragen over  de veranticoordelijkhcid en 

regtsaanspraken van bouwmeesters, aannemers of xcerkbazen, 

had eene uitvoerige gedachtenwisseling plaats tusschen de 

heeren is. , mr . E. E S en E. . -
. Evenzoo werd besproken het stuk geplaatst in het 

l " l c deel der  Bouwkundige Bijdragen, over het uitvoeren van 

timmerwerken onder ivater met duikers, hetgeen aanleiding 

gaf dat, op voorstel van den heer  Et. , de heer 

. . VAN  werd uitgenoodigd tot het ter  bezictijnn; : 

stellen van een duikertoestel, waaraan werd voldaan, met 

overlegging van eenige platen en teekeningen tot ophel-

dering van het gebruik. c heer S toonde 

aan de trapswijze verbeteringen aan den duiker-toestel 

sedert het jaar  1615 toegebragt. e heer J. N 

deelde mede eene keuri g bewerkte teekening van buiten-

 gewone grootte, voorstellende het ontwerp van eene bru g 

i over  het . e heer . Z deed het voorstel tot op-

, rigtin g van eene lees-inrigting onder de leden der  afdce-

 l ing , hetwelk werd aangehouden tot dat zich hiertoe meer-

dere leden hadden verbonden doel te nemen. e heer 

j . A. N gaf aan de afdeeling ton geschenke een 

kistj e met monsters van 36 surinaamscho houtsoorten. e 

J heer n. Z sprak uitvoerig over den kalk , zijne bran-

ding, blussching en verbinding met den metselsteen, waarna 

; door  eenige leden gesproken werd over het gebruik van 

; zout of zoet water  tot blussching, en door den heet"  E. 

. N werd betoogd dat zoet water  daartoe alleen 

 gedurende den winter  de voorkeur  verdiende. e vragen 

ter  behandeling op de algemeene bijeenkomst van do leden 

der maatschappij  werden in handen van kommiss iën ge-

steld, ten einde hare gedachten deswege bekend te maken 

i en rappor t uit te brengen. Op voorstel van den heer l i . 

j , verklaarden zich de hoeren J. , G. . 

!  en . Z bereid tot het leveren van modellen 

van gelaschte balken, om hunne betrekkelijk e sterkte door 

proeven te bepalen. n namen later  nog deel de 

heeren N. J. S en c. c. , en bleek het 

dat do lasschen met ijzer  versterkt de voorkeur  verdienen. 

t resultaat niet voldoende geoordeeld zijnde, werd 

besloten de proeven te herbalen, met inachtneming van 

a gelijke afmetingen en proportionele versterkingen met ijzer 

van al de te beproeven lasschen. r  werden nog eenige 

bepalingen gemaakt omtrent do wijze van proefneming, 

overeenkomstig eene voordragt door den heer n. -

S gehouden, en besloten dat het hout der  modellen 

van eenen zelfden balk zou zijn . e kommissie voor 

do proefbelasting, bestaande uit de heeren p. J. , 

E. . N en l i . B. S . , bragt verslag uit 
van hare bevinding en werd, op voorstel van den heer 

G. , besloten dit door den dru k openbaar te ma-

ken , met bijvoeging van eene afteekening der  beproefde 

lasschen. e heer n. S sprak over het verband 

van gehouwen steen onderling, over dat van gebakken 

steen en over  houtverbanden in het algemeen, waarna ge-

noemde heer een twaalftal vragen voorstelde, die in druk 

gegeven en aan de afdeelingsleden werden rondgedeeld. 

e vragen werden achtervolgens door  verschillende le-

den behandeld en besproken. 

e heer G. F. E  gaf ter  bezigtiging 
twee teekeningen , voorstellende de torens van den m 

te  en van dien te  Op voorstel van 

den heer J. N verklaarden de heeren E. n. E  ABT» 

t N en . S zich bereid tot opheldering van 
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eenige formulen, voorkomende in het werk van den heer 

W. A. , ter  dienste van de zoodanigen die geene 

algebra verstaan. e secretaris der  afdeeling las een 

stuk voor  uit het 8" e deel der  Bouwkundige Bijdragen: 

over de algemeene voorwaarden waaraan een voortbrengsel 

der schoone bouwkunst moet voldoen. Een voorstel van den 

heer  n. N tot het openen van kapspant-modellen 

werd verdaagd. 

e afdeeling  telt thans 127 leden. t 

bestuur  is zamengesteld uit de heeren vv. N. , voor-

zitter , . , penningmeester, J. F. , J. -
, . J. T en A. VAN  POT, kommissaris-

sen en F. , secretaris. e bijeenkomsten had-

don steeds maandelijks plaats. e voornaamste onderwer-

pen , welke behandeld werden, zijn de navolgende: 

e heer  AAN leverde twee ontwerpen tot ver-

betering van het vaarwater  voor  Delftshaven, welke met 

het daarop uitgebragte rappor t zijn opgezonden voor  de 

Bouwkundige Bijdragen. 

e heer  VAN T maakte de leden bekend 

met eene eenvoudige wijze van beproeving van de deugd-

zaamheid van het dordsche cement, welke bereids'in het 

verslag der  algemeene bijeenkomst van het vorige jaar 

is opgenomen. 

e heer  gaf ter  bezigtiging zinken or-

nementen met koper  en brons gegalvaniseerd, welke zeer 

aanbevelenswaardig zijn om hunne zuiverheid en scherpte. 

Naar  aanleiding daarvan sprak de heer  J. vv. N 

over  de wijze van galvaniseren en gaf'  daarbij  de vereischte 

preparaten op. 

e heer  J. A N deelde eenige bijzonderhe-

den mede aangaande de toren van de St. Wandru kerk 

te  terwij l de heer E later  eene architectonische 

analyse van dit monument gaf. 

e heer Z verklaarde de inrigtin g van eenen 

ijzeren vervalbak met volkomen stankafsluiting. 

e heer  doolde bijzonderheden medo 

aangaande de inrigtin g van wasch- en badhuizen in

land, Frankrijk en België, en verklaarde hot ontwerp van 

zoodanige inrigtin g voor  do stad

« o heer  A. VAN  POT gaf ter  bezigtiging eenige 

afleveringen van het werk van . : Le moyen-dge 

monumental. 

e heer . J. T handelde over  de nadeelige 

uitwerkin g van het klokluiden in gehouwen en torens; 

gaf mededeeling van des betreffende voorstellen van den 

engelschen ingenieur E en ontwikkelde zijne eigene 

denkbeelden dienaangaande, mot teekeningen opgehelderd. 

« o heer . S leverde eene afbeelding van het 

slot Frcdcriksburg nabij  en wees op de over-

eenkomst daarvan met eenige gebouwen te 's Gravenhage. 

e heer  J. J.  gaf eene afteekening en ver-

!' klarin g van de houten bru g over  de Limat nabij  Zurich, 

ter  dienste van den noorder-spoorweg in Zwitserland ont-

worpen. 

e heer S G gaf ter  bezigtiging 
en verklaarde de werking van een ijzeren cilinder  in de 

gedaante van een olifantssnu.it, bolgisch fabriekaat, dienstig 

tot waterafleiding en wering van stank. 

r  den heer T werd tentoongesteld een 

monster  brui n geaderd wit marmer uit eene groef in Al-

giers; ook leverde genoemd li d eene vertaling van de be-

schrijvin g der  bekapping van een der  parijsche entrepot-

gehouwen , voorkomende in de Allgemeine Bauzeitung. 

r  den heer  werd ter  bezigtiging aan-

geboden eeno bolvormige glasruit met regte zijkanten, 

alsmede monsters eener  marmer-nabootsing, bestaande uit 

zaagsel met zekere compositie vermengd, hetwelk door 

zamenporsing zoodanige vastheid had verkregen, dat het 

als fineer gezaagd en aangebragt kon worden. 

e heer  P. N maakte de vergadering bekend 

met het bouwen en de wijze van zamenstelling der  nieuwe 

sluis met houten schutkolk te Schiedam, en het gebrek 

dat zich bij  de inlatin g van het water  heeft vertoond, 

alsmede het middel waardoor  dit hersteld is. Genoemd 

li d deelde ook bijzonderheden mede aangaande de funde-

rin g en don opbouw van een bazalt-kaaimuur. 

e heer E handelde breedvoerig*over  de verschil-

lende bouwstijlen. e grieksche stijl werd verklaard in 

zijnen bloeitij d en zijn verval onder  de . e 

inrigtin g der  eerste christen-kerken werd besproken en ge-

wezen op de trapswijze ontwikkelin g van hare bouwkuns-

tige waarde; voorts uit zekere bronnen betoogd, dat de 

kerkbouw in de middeleeuwen was toevertrouwd geweest 

aan vereenigingen van vrijmetselaars, onder  den naam 

van Bauhütte, aanvankelijk mcerendeels uit benediktijner 

monniken bestaande, welke vereenigingen na de kerkher -

vormin g langzamerhand zijn te niet gegaan. 

e heer  VAN  POT gaf ter  beschouwing eenige 

afleveringen van het werk: Bdtiments de stations et mai-

sons de garde dans le pays de Waes en Belgique. 

« e heer  J. J.  leverde eene afteekening van 

het oxaal in de St. Joriskerk te Amersfoort. 

e heer T gaf ter  bezigtiging de teekeningen 

van het geregtshof en de gevangenis te Breslau, en ver-

klaard e tevens de inrigting , zamenstelling en de bepalin-

gen die voor  de pruissische gevangenissen zijn vastgesteld. 

e beantwoording van eenige der  vragen die op de 

algemeene bijeenkomst zullen behandeld worden hield eenige 

leden bezig, die daaromtrent hunne beschouwingen en 

zienswijze mededeelden. 

e heeren . N en F. A. W. ,
door  het bestuur  der  afdeeling uitgenoodigd tot het op-

meten en in teekening brengen van de St. Stephanuskerk 

te Nijmegen, leverden de vruchten van hunnen arbeid, 

welke zich door  uitvoerigheid en naauwkeurigheid ken-

merkten. e teekeningen, benevens het bijeenverzamelde 

omtrent de geschiedenis dezer  kerk zal aan de maat-

schappij  worden afgestaan, ten einde in plaat gebragt 

te kunnen worden. 

t aantal leden der  afdeeling Zutphen heeft geene 

verandering ondergaan en bedraagt steeds 27. e staat 

der geldmiddelen is voldoende; twee werklieden werden 

met geldelijke bijdragen ondersteund, en bovendien de 

jaarlijksch e aankoop van boek- en plaatwerken voortge-

zet. t bestuur  is thans zamengesteld als volgt: A. B. 

W. , president, n. J. , se-
cretaris, J. , E. , penningmeester, 

. G. , J. .  en . W. . 
e wekelijksche bijeenkomsten gedurende den win-

ter , en de maandelijksche gedurende den zomer, hadden 

geregeld plaats; daarin werden de werken der  bibliotheek 

door  de leden geraadpleegd, en tevens onderling van ge-

dachten gewisseld over  onderwerpen de bouwkunst be-

treffende. Enkele sprekers behandelden meer  bepaald de 

navolgende onderwerpen: zoo sprak de hoer G 

over  den winkelbouw; de heer  deelde eenige 

bijzonderheden mede betreffende S reize door 

Spanje; de heer N hield, bij  gelegenheid van 

de feestelijke herdenking van de oprigtin g van het ge-

nootschap, eene voordragt over  het ware doel der kunst; 

later  sprak genoemd li d over  den tegenwoordigen staat j 

en de daaruit af te leiden toekomst van de kunst in ons 

vaderland. e heer  vv. VAN VEEN handelde over  de eigen-

schappen van de lucht. 

t aantal leden der  afdeeling Arnhem bedroeg bij 

hare oprigtin g 27; het bestuur  bestond aanvankelijk uit 

de heeren w. E , president, w. A. , vice-

president, 8. A. , penningmeester, O. J. JAN-
SEN, kommissaris, w. , secretaris. r  vertrek 

van laatstgenoemden naar  Groningen, is de heer  c. N 

thans secretaris der  afdeeling. 

e vergaderingen werden geregeld gehouden, en 

dienden tot het bespreken van onderwerpen van algemeen ! 

belang, en wel in de eerste plaats de instortin g van een 

gedeelte der  St. Walbrugskerk te Arnhem. o hoer E WAA

handelde over  de glasschilderkunst, hare geschiedenis en 

de middelen tot uitvoering, met overlegging van twee 

schoone teekeningen van twee ramen uit den  | 

Dom. E r  werd eene prijsvraa g uitgeschreven voor  een | 

togt- en waterdigt in tweeën naar  binnen openslaand 

glasraam, waarop twee antwoorden waren ingekomen, die 

niet in alle deelen aan het gevraagde beantwoorden, nog-

tans werd aan het naastbijkomende de prij s toegekend. Op 

voorstel van den heer  JANSSEN werden door  dc leden 

onderwerpen voorgesteld, die achtereenvolgens op de bij -

eenkomsten zouden worden besproken. e heer  VAN -

 stelde daartoe voor, het gegalvaniseerd ijzer  in het 

gebruik , de heer E WAA  de keuring van

cement in ongemengden toestand; de heer  VAN

de dordsche tras; de heer N de deugdzaamheid van 

het rijnsch greenen hout; de heer  VET  de reden, waarom 

geene ruimer e toepassing wordt gemaakt van het ijzer  in 

de kap-kons t ruk t iën ; de heer  de ventilators in ver-

band met het rooken van schoorsteenen; de heer -

 het verdrijve n van den stank van privaten. e heer 

JANSSEN gaf eene volledige opgaaf van de soorten, af-

metingen en eigenschappen der  noordsche, rijnscli e en an-

dere houtwaren, zoo als die in den handel voorkomen, 

met aanwijzing van de botanische namen, waaronder  zij  bij 

de plantkundigen bekend zijn , te weten: grove den, pinus 

sylvestris, zilver-den, pinus picéa en fijn e den of pinus 

ab iës, enz. e heer  deed het voorstel de bij -

eenkomsten der  afdeelingsloden te vermeerderen, cn ze, in 

plaats van 4 maal 's jaars, te houden om de 3 of 4 we-

ken , waaromtrent nader  zou worden beslist. Overigens 

werden al de bijeenkomsten met genoegen door  de leden 

bijgewoond, en werd de overtuiging gevestigd, dat een 

volgend jaar  nog gunstiger  uitkomsten zal opleveren, door 

het wegvallen van eenige omstandigheden dio alsnog ge-

acht worden den werkkrin g der  afdeeling hinderlij k te zijn. 

« Ui t het medegedeelde aangaande deze vier  afdeelingen, 

vertrouwen wij  dat hot nut dezer  zamenkomsten, tot on-

derlinge voorlichting , door  het bespreken van onderwer-

pen, met de veelsoortige rigtingen der  bouwkunst in ver-

band staande, meer  en meer  moge bevestigd worden, en 

daardoor steeds een der  vermogendste middelen blijv e tot 

vermeerdering van den bloei der  maatschappij. 

« Van de belangrijk e bijlagen der  rotterdamsche afdeeling 

is wederom gebruik gemaakt voor  het bouwkundig tijdschrift . 

t bestuur  der  maatschappij  zag zich vereerd met 

de toezending van de volgende boekgeschenken, waar-

voor  bij  deze openlijk wordt dank gezegd: 

« V an het  instituut van ingenieurs, Verhande-

lingen, 1854—55, 3""  aflev. en 1855—50, l * "  en 2*  aflev.; 

Uittreksels uit vreemde tijdschriften 1854—55, n". 4 en 

1855—5G n°. 1 en 2. 

« V an den heer  is. , een geschrift, getiteld: 

Teregtwij:ing aan J. A. . 

« V an den heer J. A. , Antwoord 

http://olifantssnu.it
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op de leregtw ijzing, alsmede een werkje, getiteld:  abdij 

van . 

« V an den lieer  3. w. P te  het eerste 

gedeelte van een werk, getiteld: Architectuur-perspectief. 

« V an liet bestuur  der  Vereeniging ten behoeve der ar-

beidende klasse alhier, het Verslag der  verrigtingen van 

genoemde vereeniging. 

« V an den heer 8 te Brunei, hal Journal beige 

de Varchitecture, 7'le a n n é e, livr . 4—10. 

« V an de  du  des sciences hisloriques 

des arts et de la bibliographic, te Gent, de 2'1" , 3'le en 4'k' 

aflov. van den jaargang 1855, en de l s , e aflov. van den 

jaargang 1S5G. 

« V an direkteuren dor  Vereeniging voor Volksvlijt alhier, 

de n « 9—12 van don jaargang 1855, en de n 0 8 1—G van 

don jaargang 185G. 

« A a n de dri e laatstgenoemden en aan het

instituut van ingenieurs zijn wederkeerig exemplaren gezon-

den van de Bouwkundige bijdragen. 

, . ! vertrouw ik te hebben voldaan 

aan do mij  bij  art . 49 der  wet opgelegde verpligtin g tot 

het ireven van verslag wegens de verrigtingen en werk-

zaamheden dezer  maatschappij  en van hare bestuurders. 

Onze instelling behoort tot dezulken, wier  bloei niet regt-

streeks afhangt van het aantal harer  leden, maar  veeleer 

van de mate hunner  werkzaamheid in het vak door  hen 

beoefend. t ware derhalve vruchteloos don bloei der 

maatschappij  uitsluitend te zoeken in oene vermeerdering 

van het getal harer  leden, zoo deze alle niet doordron-

gen zijn van de noodzakelijkheid, door  eigen krachtsont-

wikkelin g en deelnoming aan de kunstoefeningen onzer 

instelling, ieder  naar  mate van zijne begaafdheid mede te 

werken tot haren bloei. t vele onzer  medeleden de 

zaak op dio wijzo begrijpen, daarvan hebben wij  nog als 

het ware do bewijzen voor  oogen. e antwoorden op onze 

jaarlijksch e prijsvragen, cn het work der  rotterdamsche 

afdeeling toonen, dat ware kunstijver  steeds bij  onze leden 

bestaat; niet minder  wenschelijk zou het nogtans zijn , dat 

die bewijzen ook in andere rigtingen on nog monigvul-

digcr  mogten wezen, opdat onze maatschappij  meer  en 

meer  in aanzien moge toenemen en waarlij k bijdragen tot 

ontwikkelin g van schoonheidszin op hot gebied der  bouw-

kunst, die oorsprong en voedstermoeder  van de beeldende 

kunsten. n zal zij  in den volsten zin dos woords be-

antwoorden aan hare bestemming, en wij  allen de voldoe-

ning smaken van niet vruchteloos te hebben gearbeid tot 

bevordering der bouwkunst.» 

Na liet voorlezen van dit verslag, wordt de penning-

meester  door  den voorzitter  uitgenoodigd tot het mede-

deelen van den staat der  geldmiddelen van de maatschappij 

en blijk t het uit de door  hem voorgelezen en overgelegde 

rekening en verantwoording, dat de ontvangsten beliepen 

voor  hetgeen regtstrecks de 

maatschappij  betreft, dc som van . . . ƒ 4913.83" 

cn voor  de Bouwkundige bijdragen . . . » t)10.S2° 

te zamen . . ƒ 5854.61! 

en dat de uitgaven bedroegen voor: 

de maatschappij  ƒ 2007.32 

en voor  de Bouwkundige bijdragen . . . » 2495.45 

te zamen ./ 4502.77 

blijvende alzoo in kas een saldo van ƒ 1 3 5 1 . 89 

terwij l de waarde van eenige rentegevende ertekien, boe-

ken, platen, teekeningen en nog in voorraad zijnde wer-

ken der  maatschappij  cone som bedraagt van ƒ 4 3 4 0 . 7 8. 

e voorzitter  verzoekt de heeren G. A . V A X , 

T>. G en W . N . . do rekening na te 

zien, terwij l de leden inmiddels worden uitgenoodigd 

zich onledig te houden met het verkiezen van twee nieuwe 

bestuurders, in plaats van de aftredende heeren J . V A N 

N en A . C. . e voorzitter  acht het noo-

dig do leden dezer  vergadering bekend to maken met de 

redenen, waarom de namen der  beide aftredende bestuur-

ders niet weder  voorkomen op de lijst der  kandidaten, 

gelijk tot dusver  steeds geregeld heeft plaats gehad. o 

penningmeester, die sedert een 10-tal jaren de f inanciële 

belangen der  maatschappij  heeft waargenomen mot eene 

naauwgezetheid en ijver , die door  de loden steeds is ge-

waardeerd en waarvan ook nu de goede resultaten zijn 

gebleken, gaat deze stad verlaten en zich elders vestigen, 

zoodat, ingevolge de bepalingen dor  wet, de heer N 

ophoudt li d van het bestuur  te zijn. e voorzitter  brengt 

daarop aan den heer N don dank der  vergadering 

wegens de vele en belangrijk e diensten der  maatschappij 

bewezen, en beveelt haar  in zijne voortdurende belangstel-

ling, — t betrekking tot den heer  J . V A N N 

zijn hot redenon van gezondheid, die hem hebben genoopt 

voor  de betrekking van bestuurder  te bedanken. Zijn e 

mode-bestuurders hebben die redenen allezins geëerb ied igd 

en gunnen den heer  V A N N gaarne de rust, die na 

een leven vol werkzaamheid wèl verdiend is. 

e voorzitter  brengt daarop in herinnering hoe 37 

jaar  geleden het denkbeeld eener  maatschappij  Tot aan-

moediging der bouwkunde door  den heer  V A N N was 

opgevat, en door  medewerking van beoefenaren en voor-

standers der  kunst was tot stand gekomen. Staatkundige 

redenen deden do maatschappij  te niet gaan, tot dat voor 

15 jaar  het wederom de heer  V A N N was, door 

wien de tegenwoordige maatschappij  op nieuw werd in 

het leven geroepen. t was om deze redenen dat het 

bestuur  der  maatschappij  gemeend heeft, geheel in den 

geest der  leden te handelen, door  den heer  J. V A N -

T E N te benoemen tot buitengewoon bestuurder der  maat-

schappij, waardoor  hij  in de gelegenheid zal zijn , zoo 

dikwijl s het zijne gezondheid toelaat, de vergaderingen van 

het bestuur  bij  te wonen en verder  tot nut der  instelling 

werkzaam te zijn. 

e leden geven door  herhaalde toejuichingen hunne 

goedkeuring te kennen. a wordt eene rustpoos inge-

steld, gedurende welke de heer  penningmeester  zich inet 

de leden der  kommissie verwijder t tot het onderzoek der 

rekening en verantwoording, terwij l de leden zich inmid -

dels bezig houden met de beschouwing der  ingekomen 

prijsteekeningen en van de afbeeldingen van het stadhuis 

te  in 13 teekeningen door  do rotterdamsche 

afdeeling medegedeeld, welke alle in het lokaal der  ver-

gadering zijn tentoongesteld. 

Bi j  het horvatten der  werkzaamheden brengt de kom-

missie van onderzoek, bij  monde van den heer  G . A . V A N 

, verslag uit van hare bevinding, en verklaar t 

de rekening en verantwoording in goede orde bevonden 

te hebben, zoodat de kommissie voorstelt den dank der 

vergadering te brengen aan den heer  penningmeester  voor 

de gehouden administratie, en den voorzitter  en den secre-

tari s te magtigen, overeenkomstig de bepalingen der  wet, 

de rekening en verantwoording niet hunne naainteekening 

te bekrachtigen, waaraan wordt gevolg gegeven. 

Alsnu wordt overgegaan tot verkiezing van twee be-

stuurders, uit een vijfta l kandidaten door  het bestuur  voor-

gedragen, en bestaande uit de hoeren B. E P J Z . , 

W . F . , G. A . V A N , .1. . N 

Oil W . 3. 3. . 

Zeventig stembriefjes ingekomen zijnde, blijk t het dat 

zijn uitgebragt: 

op den heer  B. E F J Z G2 stemmen, 

» » l) w. F . N 13 » 

» » » G . A . V A N  . . . 8 )) 

» » » J. . N 41 » 

)> » » W . J. J. . . . . 1G » 

te zamen . . . 140 stemmen. 

e heeren B . E F J Z . en J . n. N zijn 

alzoo met volstrekte meerderheid van stemmen gekozen. 

, ter  vergadering tegenwoordig, verklaar t 

deze benoeming aan te nemen; den heer E , niet 

tegenwoordig zijnde, zal van dien uitslag worden berigt 

gezonden door  den secretaris. 

Aangezien dit jaar  geene gelegenheid bestaat tot het 

tentoonstellen der  ingekomen prijsteekeningen in het lokaal 

der  Akademie van Beeldende kunsten, zoo heeft ook het 

rappor t der  kommissie van beoordeelaars niet kunnen tor 

lezing gelegd worden. Wegens de uitgebreidheid van dit 

rapport , wordt hiervan door  den secretaris een uittreksel 

voorgelezen, waardoor  do leden met de hoofddenkbeelden 

der kommissie worden bekend gemaakt. t rappor t zal 

in zijn geheel in het gedrukt verslag dezer  vergadering 

worden opgenomen en is van den navolgenden inhoud: 

« Aan het bestuu de  maatschappij: 

Tol bevordering der bouwkunst. 

e ondergeteekenden, ingevolge vereerende benoe-

ming, in dato 13 November  1855, tot beoordeelaren over 

de ingezonden ontwerpen op de prijsvragen, uitgeschre-

ven in den jar e 1854 door  do maatschappij  Tot bevorde-

ring der bouwlamst, geven zich de eer  door  dezen ter  uwer 

konnisse te brengen, dat zij  deze taak, onder  dankbetui-

ging voor  de onderscheiding, volgaarne hebben mogen aan-

vaarden en volbrengen, als beantwoordende aan art . 27 

der wet. 

t zij  de ontwerpen met do daarbij  behoorende toe-

lichtingen, ieder  afzonderlijk hebben bestudeerd, met be-

trekkin g tot de vragen en het doel der  prijsuitschrijvin -

gen, en dat zij  ondergeteekenden zich op den 17'ie" 

i 11., ingevolge art . 28 der  wet, hebben vereenigd, ten 

einde gemeenschappelijk de ontwerpen te bespreken en 

door  wisseling van denkbeelden (voortspruitende uit de 

kennisneming van de schriftelijk e beoordeelingen) uit -

spraak te doen, waarom de kommissie u ter  nadere over-

weging als het slot harer  werkzaamheden, dit rappor t 

overlegt. 

« B i j  de beschouwing van de beteckenis en het doel der 

beide prijsuitschrijvinge n in verband niet de antwoorden, 

kwam het der  kommissie voor, dat het meerendecl der 

ontwerpen als niet genoegzaam doorwerkt en bestudeerd 

moesten beschouwd worden, cn er  vooral ten opzigte der 

tweede vraag, eene blijkbar e onjuistheid in de opvatting 

bestond, waardoor  het voornaamste vereischte, of de een-

voudige, liefelijk e en karaktermatig e bouw, het land zoo 

eigen, werd gemist; erkennende dat men vergeefs heeft 

gezocht naar  die stukken, dio, behoudens de vermelding 

van sommige aanmerkingen, als voldoende antwoorden 

op do kernachtige bedoeling der  vraag in algemeenen 

zin mogten worden aanbevolen. s do vragen be-

doelden hoofdzakelijk eene mogelijke toepassing in ons 

vaderland van karaktermatigen landelijken bouw, met 

betrekkin g tot de boerderij  en de daarmede verwante ar-

beiderswoning, en verlangden eene met smaak ontworpen, 

ongedvvongene, doelmatige, maar tevens doordachte zamen-

voeging van inheemsche materialen, waardoor  aldus van 

zelve meer  en meer  zou ontkiemen do lust in harmonie met 

de liefelijk e natuur  te bouwen, zonder  echter  uit het oog 
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te verliezen, dat landelijk e konstrukt ië n dusdanig behoo-

ren te zijn , dat zij  rente afwerpen (waardoor  een zoo groot 

deel des volks bestaat) en er  eene noodzakelijke schrede 

op dat bouwkundig terrein met glans vooruit zou zijn 

gedaan. 

« Op de eerste vraag, zijnde eene boerderij, ingerigt tot 

zuivelbereiding, veeteelt of graanverbomving, met woning voor 

den boer en zijn gezin, zijn ingezonden 4 ontwerpen, als: 

« N °. 1. Bron van welvaart. 

n dit ontwerp worden algemeen vele verdiensten er-

kend, cn beschouwt men het als de meest voldoende op-

lossin"'  der  vraag vergeleken met de 3 overige ontwerpen. 

« A l g e m e en daarentegen wordt met de memorie vol-

komen ingestemd, dat dit ontwerp op verre na den kun-

digen landman van geboorte niet passen zou, cn hij  zelfs 

niet alleen, zoo als de memorie spreekt, zijnen neus, maar 

ook zijne schouders zou ophalen, wanneer  hij  daarin wo-

nen moest. (Vooronderstellen wij  zelfs, zonder  betaling 

van huur , of wel met vrijwillig e opoffering van den inte-

rest van het tot den bouw benoodigd, zeker  veel te ko-

lossaal kapitaal.) 

t geheel schijnt te zijn ontworpen voor  een zeer 

vermogend landman, die uit liefhebberij  boer  is, en zich 

meer  aan bij- dan /loo/i'zaken laat gelegen zijn. e veel 

te ruim e woning met ontvangsalon, vergeleken met de 

stallen of eigenlijke boerderij , de 17 ellen hooge toren, 

waarschijnlij k als spionplaats of observatorium dienende, 

om op het land te zien of de arbeiders hunnen pligt doen, 

en de aaneengeschakelde omgroeide pilastermassaas, die 

1°. het uitzigt van de woning bepaaldelijk insluiten; 2°. 

op vele noodige plaatsen het licht in de gebouwen bene-

men; 3". zoo geschikt zijn , om bij  schoon weder, daarin 

wandelende, staats- of landsbelangen tc bepeinzen, of 

liever  deze geheele kostbare inrigtin g draagt daarvan de 

voldoende blijken . 

« G e l u k k i g voor  den beoordcelaar, dat de ontwerper 

overtuigd is in vele opzigten veel te ver  te zijn ge-

daan, door  zelf in zijne memorie te zeggen, dat ver-

schillende voorgestelde zaken, bij  eene gewone toepassing, 

gemakkelijk kunnen vervallen. r  gelukkig echter  voor 

dit ontwerp, dat, om een op teekening daar  te stellen 

bevallig geheel, de ontwerper  zoo geheel en al hoeft uit 

het oog verloren, dat men niet wenschte, eeno bijna aan 

hot chimérique grenzende boerderij , maar  dat duidelij k bij 

programma wordt verlangd, eene toepassing in eene der 

streken van ons vaderland, gebaseerd op eene gezonde 

kennis van wat de boer  volstrekt noodig heeft, maar  ook 

van hetgene hij  gaarne mist. 

« e ontwerper  spreekt niet, voor  welk doel deze boer-

dori j  is ingerigt, evenmin voor  welke provincie zij  is daar-
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gesteld; echter  laat het zich gemakkelijk inzien, dat het 

eene zuid-hollandsche boerderij  is, enkel en alleen voor 

boter- en kaasfabriekaat ingerigt, waarom dan ook de ont-

werper  zelfs niet de geringste gelegenheid om graan te 

verbouwen heeft daargesteld. 

« O m het gemis van die lokalen als berging, dorsch-

vloer  enz., daartoe benoodigd, zal men dus genoodzaakt 

zijn , het te voederen stroo elders te koopen en te doen 

aanvoeren, en is men zeker, dat dit ook met het hooi zal 

: moeten geschieden, daar  voor  eenen stal van 40 beesten, 

i waaronder  een stier, de beide hooibergen, ieder  van 9 

; vierk . ellen oppervlak, veel te klein zijn , om bij  eenen 

zolder  boven den koestal, alleen dienende tot geringen 

voorraad hooi, den winter  door  te komen. 

« B l ad , Plan B. e gang en het beneden-trappor-

 taal in de woning van den boer, is rui m groot en te so-

il ber  verlicht , vooral de overbodige en donkere gang e, 

\\ ten zij  men hulpmiddelen aanwende met glasdeuren; b, 

ji is de woonkamer, door  de smalle ramen verlicht ; het 

behoorlij k uit - of toezigt is door  de pergola vervallen; 

 de aangrenzende slaapkamer met een ledekant, breed 

]i 1.60 el, is meer  passend als toegang tot het prieel. 

n landman zou het vri j  klein van afmeting zijn , 

terwij l de ontvang- of'  tuinkamer , grootendeels door  de per-

gola, het vergezigt belemmert, en eene te bekrompen ver-

' lichting , toegang en stookplaats heeft voor  de afmeting van 

dezen salon. 

n het privaat i van den boer  is weinig lucht en geen 

licht ; dat zijner  bedienden echter  is goed geplaatst. 

« l i e t melkhuis vond men te weinig verlicht , en alweder 

ii door  de pergola beperkt; de treden in den gang daarheen 

! vond men onnoodig; trappen op en af, voor  eene verdie-

ping zijn lastig, en het hollandsch landschap niet eigen. 

(Zie de voorstelling in de doorsnede blad . r  een 

talud om het gebouw had dit vermeden kunnen worden. 

« n stal voor  40 beesten vond inen te bekrompen; de 

middengang, breed 1.60 el, had 2.50 el breed moeten 

zijn ; ook had de hoogte, 2.60 el, 3.50 el moeten wezen. 

e stallen zijn evenmin te verkiezen als lage woon-

kamers, althans de regelen der  gezondheidsleer, zelfs op 

koebeesten toegepast, zullen hierin , door  gezond verstand 

 geleid, duidelijk e voorschriften geven. 

« t vlocr-profi l van den stal vond men niet goed. e 

standplaats der  beesten is doorgaans hooger  dan de midden-

en achtergang, want daardoor  doen zij  zich grooter  voor. 

Pij  eventueel overloopcn van de drinkgoot , loopt het water 

langs de welligt liggende beesten, tot in de mestgrcppel 

weg, hetgene is af te keuren. 

« e gegoten ijzeren stalzuilen zijn te veel op den kant 

j van de drinkgoot gesteld; bovendien zijn de ijzeren stangen 

j buitenwaarts, en neemt men nu hierbi j  de beide ruimten , 
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die de koekoppen tot in den middengang komen, dan zal 

men voorzeker  bezwaarlijk tusschen de beesten door  kun-

nen, en de voedering althans zeer  ondoelmatig worden. 

e hoogte der  schoftboomen moet niet 1,10 el, 

maar  1,40 el zijn. 

« E en boer, en vooral de voor  dit ontwerp gevormde 

boer, zal even gaarne in zijnen stal een rui m uitzigt heb-

ben op zijne beesten, als op den toren over  den omtrek 

of de landstreek. 

t eerste ontbreekt grootendeels. o woning van 

den boer  vond men voor  den winter  te ver  van den stal 

gelegen, en had men gewenscht dat de stal minder  tog-

ti g ware geweest. s vier  dubbele buitendeuren zijn 

onnoodig, en zullen, zonder  togtportalen, een wezenlijk 

gebrek in de bewoning veroorzaken; bovendien behoor-

den de hooibergen door  middel van een afsluitportaal toe-

gankelijk le zijn , want wanneer  des winters het hooi wordt 

binnengebragt, op de wijze volgens het plan, dan is zulks 

aan vele ongemakken onderhevig. e mestvaalt is te ver 

van den koestal gelegen. 

« O p blad  vinden wij  den platten grond der  eerste 

verdieping of B. e slaapkamer van 5 bij  7.50 el, 

waarin een duitsch lcdekant (want het meet 1.60 el), 

vond men te groot. t bloemenvertrek heeft geenen an-

deren toegang dan door  de slaapkamer; kasten daarin wa-

ren niet te onpas geweest; ook in geene der  slaapkamers 

vindt men ééne kast aangetoond. 

« O p deze verdieping moest veel verloren ruimt e 

worden gevonden, daar  de indeeling van het beneden-

plan dit noodwendig veroorzaakt: men lette op het voor-

portaal l, en het portaal tot toegang naar  de knechtska-

mer; de vrouwelijk e dienstbodenkamers zijn 2 el hoog, 

en gelegen onder  een plat zinken dak. 

e alhier  aangewezen rookpij p uit de keuken heeft, 

op eene hoogte van 2 el, eene schuine rigtin g van 4 el; 

deze konstrukti e is niet zoo als zij  behoort te zijn , a l-

thans niet voor  een nieuw gebouw aan te raden; op de 

doorsnede  kan men zich de rigtin g voorstellen van 

dien schoorsteen. 

« V o or ganzen en eenden, kalkoenen en kippen, zijn 

rijk e fokkerije n aanwezig; doch do stallen voor  schapen en 

kalveren ontbreken. Voor  het genoegen is dus ruimschoots 

gezorgd, de voorziening in de behoefte ontbreekt. 

t zinken plat, ten bedrage van 72 vierk . el op-

pervlak, werd algemeen afgekeurd. t materiaal moge 

al meer  en meer  worden gebruikt in eene hellende r ig -

t ing , voor  vlak werk en vooral bij  eene boerderij , vond 

men het ongeschikt voor  ons land. 

e boer  is bovendien met geen enkele kap, voor 

berging ingerigt, verlegen, en het dak zou van buiten 

gezien, zeker  meer  bekoorlijk s opleveren, dan een terras, 

. X . 
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die in dit ontwerp reeds in menigte worden aangetroffen; 

des zomers zullen de daaronder  gelegen kamers, zelfs 

voor  ondergeschikten, onbewoonbaar  zijn. 

e kamers vond men in het algemeen te sober  ver-

licht . Een raam breed 1 el, (zie opstand A blad ) op 

7 el muurwer k levert hiervan het bewijs. e slaapkamer, 

van 37.50 vierk . el oppervlak, heeft 4 ramen van 1 bij 

1.50 el; die proporti e vond men niet gelukkig, terwij l 

de ramen in de dienstbodenkamers en gang, waarvoor 

eene waranda, slechts 40 bij  90 duim meten. 

t water  loopt zonder  leidingen van het eeno tot 

op het andere dak, en dus op niet ekonomische wijze weg. 

e ontwerper  heeft echter  aan vele zaken gedacht, 

en geene moeite gespaard om op de teekening een zeker 

optisch etfekt daar  te stellen, waarvan men in realiteit 

zeker  het deel verliest. 

« W a t toch zal men zien van de band- en bics-be-

| schildering op de campanile hoog 17 el? wat van de en-

kele laag rooden steen, tusschen de gele, die hier  en daar 

reeds zijn voorgesteld en gekleurd, als waren ze aan de 

lucht bootgesteld geweest? wat van de wijzerplaat in dia-

meter  80 duim, en wat van de cijfer s van 10 duim, op 

eene hoogte van 11 el gesteld? Bovendien hoe ver  zal men 

zich van de boerderij  moeten verwijderen, om op dit uur -

werk te kunnen zien, even als op de aangewezen koei-

 jen- en paardenkoppen? e luiklo k zon misschien beter 

j  gelijkvloers zijn aangebragt, dan in den toren daarvoor 

geluidwerende konstrukt ië n aan te brengen. 

« G e e ne moeite is gespaard om door  menigvuldige en 

! afwisselende uitwerkingen van licht en schaduw een en 

 ander  behagel ij k voor  te stellen, en beoordeelaren hebben 

algemeen de wijze van behandeling, als met zorg en kunst-

gevoel daargesteld, gehuldigd en ter  navolging aanbevolen. 

e teekeningen kenmerken zich door  een juist ge-

voel van waarheid; echter  mag hot niet ontkend worden, 

j  dat zij  in een te hoogen zin zijn opgevat, en ofschoon 

prijsprogrammaas eeno meer  vrij e beantwoording mo-

gen toelaten, omdat zij  den ontwerper  niet te streng 

beteugelen, zoo is in dit ontwerp duidelij k merkbaar, dat 

men zich in eeno (voor  het doel van het gebouw) te hoog 

opgevoerde sfeer  heeft bewogen, door  welk wezenlijk 

jammer dit ontwerp, als niet aan het hoofddoel der  vraag 

beantwoordende, veel verliest. 

« E c h t er geeft ons de ontwerper  eene kombinatie van 

I de nieuwe smaakvolle duitsche arehitektuur  terug, waar-

j van in de werken van dien aard zoo uitmuntende voor-

beelden worden aangetroffen, en is hij  zich zeiven in de 

, verschillende konst rukt ië n en vormen getrouw gebleven, 

 waarom dit ontwerp dan, als duitsch, op hollandsch ter-

I rein overgebragt, mag beschouwd worden, en daarom in 

enkele punten met vele hollandsche gebruiken in strij d 

17 
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is. T e regt vraagt een der  beoordeelaren: hoe zal dat 

alles met plattelands-werklieden worden uitgevoerd? ter-

wij l een ander  zich over  de meest matige rente-afwerping 

bekommert. 

« V e el goeds wordt echter  herinnerd of geleerd, en, 

behoudens bovenstaande opmerkingen , vond men algemeen 

dit ontwerp goed opgelost. 

«N" . 2. Quelijues soirees de loisir. 

t ontwerp schijnt een nieuw systeem voor  de pro-

vincie Zuid-Holland aan te bieden, en is blijkbaa r  als een 

zoogenaamd square gebouwd: eene bouwwijze die veel 

terrei n vordert en zeer  kostbaar  is, de in- en uitwendige 

dienst en bewoning lastig en ondoelmatig maakt, en dus 

voor  den nederlandschen landman niet wel passend is. 

m alleen beaamt geen der  beoordeelaren den 

geruststellenden inhoud van de memorie, waarin wordt 

gezegd, dat ervaren boeren dit plan, wel verre van te-

gen het gemak en de doelmatigheid te zondigen, hebben 

beschouwd, maar  vreezen, dat geen enkele boer, die uit 

eene bouwkundige teekening goed wijs wordt , dit plan 

voor  eigene rekening zou doen bouwen. 

e woning van den boer  gelijkt een optrek, is ge-

heel en veel te ver  van de kern der  zaak of den koestal 

verwijderd , bestaat uit 8 vertrekken, zonder eene enkele 

kast, en heeft eene keuken die te klein is voor  het dienst-

doend personeel. 

t geheel afgescheiden melkhuis vond men niet 

doelmatig gelegen, omdat men uit den koestal met de 

melk altij d over  de plaats heen moet. e koelkelder  is 

te klein, wanneer  hij  althans alleen onder  C i s aangebragt; 

het paardenpad van den karnmolen schijnt in de opene 

lucht te zijn , welke inrigtin g men niet passend oordeelt. 

n het werkhuis, met eene borstwering hoog 2.10 el, 

zal het niet vrolij k zijn , terwij l de expresselijk uitgebouwde 

waschplaats, even zoo geschikt, onder  een afdak kon in-

gerigt wezen. Van een vijfta l pompen op eene boerderij 

acht men dri e stuks overbodig. 

e koestal C is te ver  en te ge ïso leerd aangebragt; 

de voedergang is te smal; de drinkgoot ondoelmatig; de 

standplaats van het vee te laag, met betrekking tot het 

overige; de ingangen zullen noodelooze koude inbrengen. 

e slaapplaats voor  den knecht op den zolder  vond 

men, voor  het toezigt iu den stal, niet zeer  digt bij  gelegen. 

n het wagenhuis vindt men den paardenstal: do op-

stand van de stalkolommen , over  de lij n a b, doet ons 

denken aan eene bewaarplaats voor  onrustige krankzinni -

gen; de voorstelling daarvan is niet zeer  duidelij k in lij -

nen geschied. 

e zolder, van 148 vierk . el oppervlak, moet dienen 

tot berging van haver, waarvoor  doorgaans eene kist 

wordt gebruikt . 

e schapen-, varkens- en kippenhokken, of

zijn niet doelmatig voor  het gebruik, en alleen dusdanig 

aangebragt tot vorming eener  symmetrie, aldus in strij d 

met eene bij  het programma gevraagde ongedwongen 

groepering. 

e hooi- en graanschuur  mist, door  de rustieke ban-

den , ten eenenmale het landelijk karakter . Eene spanning 

van 8.50 el behoefde niet op dusdanige wijze, zóó oud 

soliede en bovendien zeer  kostbaar  gekonstrueerd te wor-

den, tenzij  men den last op de kap en niet op den zolder 

bragt. t vervoer  van het hooi zal veel tij d en dus 

geld kosten; de dorschplaats is niet aangewezen. 

e fontein l, tot spoelplaats voor  groote vaten die-

nende, is niet gelukkig geplaatst en ondoelmatig ingerigt. 

g het water  weggevoerd wordt of ontspringt, 

staat niet vermeld. 

« E e ne algemeene mestvaalt ware voldoende geweest; 

een gierput en minstens 2 hooibergen zocht men vergeefs. 

t uiterlij k karakter  heeft weinig landelijk s in plan, 

opstanden enz.; van de konstrukt ië n staat niets vermeld, 

alleen ziet men muurdammen, breed 3 e l, en verschil-

lende zaken meer, die wij  met stilzwijgen voorbijgaan. 

e gaarne beoordeelaren zelfs eenigen lof zouden 

toebrengen aan den ontwerper, men vreesde eene onregt-

vaardigheid te doen , omdat zijn werk eene bijn a getrouwe 

kopij  is van hetgeen gevonden wordt in den 19*"  jaargang 

van de Allgemeine Bauzeitung, n°. 7 en 8, maar  ook op 

eene onvergeeflijke wijze overgemeten, uit het werk getiteld: 

Fermes modi-les, ou architecture rurale et communale

a'tné, éditeur.  1845, plaat 10, 11 en 12. 

e het mogelijk zij , op dusdanige wijze een oordeel 

te wenschen over  een ontwerp, dat geenszins op hollandsch 

terrein te huis behoort, wordt door  een der  beoordeela-

ren zeer  euvel opgenomen, en zegt hij , dat zoo iets te 

betreuren is, omdat de bestede tij d tot het bijn a letterlij k 

overnemen van een dusdanig ontwerp, vooral duur  te 

staan komt, wanneer  de beide bovengenoemde boeken, 

althans de eigendom zijn van den inzender. e om-

zetting van onderdooien heeft dit plan bovendien nog in 

waarde met het orginecl doen verminderen. 

« Ofschoon do inzender  bewijs levert van bijzonder  met 

dit plan te zijn ingenomen, wordt algemeen geoordeeld, 

dat het aan geen enkel vereischtc van de prijsvraa g be-

antwoordt, en volgens de spreuk, die met de uitvoering 

overeenstemt, in weinig tijd s is vervaardigd, alzoo geene 

grondige studie daaraan kon worden toegewijd, cn daarom 

alleen moet worden ter  zijde gelegd. 

«N°. 3.

e ontwerper  levert au grand complet eene zooge-

naamde model-boerderij  voor  Groningerland, waarom hij 

j de eerste verdieping in de woning van den boer  oninge-

deeld laat voor  leerlingen, ten einde bij  arrivement van 

de jonge heeren, die naar  omstandigheden te kunnen 

inrigten . 

s het waar, dat men dikwijl s heeft geduizeld voor 

alle letters met streepjes enz., zoo vond men bij  eene her-

haalde studie, dat het ontwerp met kennis van zaken en 

met doordachte accuratesse was daargesteld naar  het oud 

systeem, waarvoor  gaarne den ontwerper  lof wordt ge-

bragt; maar getoetst aan het doel der  prijsopgave of aan 

de wetten van salubriteit , onkostbare inrigtin g en bedie-

ning, zoo viel niette ontkennen, dat vooral op het tweede 

gedeelte van het programma, als tot aankweeking van 

kunstsmaak bij  landelijk e gebouwen gesteld, veel, j a alles 

ontbrak , en het doel dor  uitschrijvin g genoegzaam door 

duidelijk e zinnen was omschreven, om het halfslachtige 

in den landelijken bouw zelfs hare bescherming te zul-

len weigeren. 

s de ontwerper  levert ons eene boerderij , die 

voor  gebouwen minstens 2800 vierkante el oppervlakte, 

en hot terrein vierkant gemaakt 3900 el vordert , en geen 

wonder  dus, dat daarin de eene en andere bijzaak kon en 

moest gevonden worden, 

« A l dadelijk valt in het oog, dat de groepering der 

verschillende gebouwen, schuren en stallen niets, uit- noch 

inwendig, bekoorlijk s oplevert, en wanneer  men het l"' " 

blad of planteekening regt voor  zich neemt, zoo als de let-

ters staan, dan is de woning van den boer  achter  de stal-

len aangebragt, en als bijzaak behandeld. 

t vond men niet goed en niet verkieslijk ; doch wan-

neer  men de woning beschouwt als te liggen voor  de reus-

achtige middenschuur, zoo als het behoort tc zijn , dan ge-

tuigen de opstanden op blad 3, en het ensemble, in hoe 

verr e zich de groepering der  gebouwen gunstiger  in de 

natuur  dan op de teekening zullen voordoen. 

o trapswijze vergrooting van den voorgevel, breed 

12 el, tot dien van het achtergebouw van 55 el, is voor-

waar  opmerkelijk . 

t plan zelf gaf tot de navolgende bedenkingen aan-

leiding. e woning van den boer, bestaande uit 4 ka-

mers, met kantoor, en bevattende G bedsteden a 2 perso-

nen, dus voor  vader, moeder  en 10 kinderen, in verband 

gebragt met het karnhuis, vond men niet ondoelmatig. e 

beide ramen ter  zijde van den schoorsteen in de woonka-

mers A en B, zijn als overtolli g te beschouwen. 

e lange en smalle gangen, C, C, C, zullen bijn a 

stikdonker  zijn , de voorgang C, lang 18 el, wordt ver-

licht door  één raam, boven dc deur, welke verlichtin g 

te onpas komt voor  de verschillende treden tot de ka-

mers, terwij l het geheele gebouw nergens is af te sluiten 

voor  de zonnewarmte, evenmin als het karnhuis, hetgene 

toch door  geschikte middelen voldoende te verkrijge n ware 

geweest. n de uitvoerige en zaakkundige beschrijving 

wordt over  geene gelegenheid daartoe, evenmin als over 

de luchtverversching, in eenig lokaal of stal gesproken. 

« G e en der  sekreten zijn met de buitenlucht in gemeen-

schap gesteld. e kookkeuken J is van de woon- of' 

huiskamer 30 el verwijderd , zoodat het eten te verkoeld 

zal binnen komen. n zou die keuken digter  bij  de wo-

ning wenschen, en daar  de ontwerper  zelfs denkt aan vol-

doende maatregelen tegen brand, gelooft men dat de stook-

hut en de kookkeuken, als grootendeels één doel heb-

bende , best hadden kunnen vereenigd zijn. e bergplaatsen 

 voor  brandstoffen, en 2V voor  beestenvoeder, zijn even-

min verlicht , als de slaapplaatsen der  knechts bij  de stallen. 

e stookhut dd is niet tot in den kruisgang C met 

een overdekten gang verbonden, zoodat de man, die 

volgens de omschrijving meermalen vuur  brengt, van de 

stookhut de opene lucht moet passeren, om door  den 

kruisgang, lang 40 e l, de kookkeuken te bereiken. n 

het voorgedeelte is geen afgescheiden pr iv é voor  den boer 

en zijn werkvolk aangebragt, dat toch in behoorlijk e ge-

meenschap met zijne woning kon zijn. 

« W a ar verder  de slaapplaatsen voor  do knechts (bui-

ten die in den koestal), alsmede die van de meiden, wor-

den gevonden, staat niet vermeld, evenmin als op het 

plan de boengoot en boenposten staan geteekend of' 

beletterd, en men nergens vindt melding gemaakt, waar 

het ziek vee verblijven moet. Wat kist kam er voor  de 

dienstboden is, was niet duidelij k op te maken. s het 

eene berging van kisten en meubels, dan is zij  veel te 

groot en slecht gelegen. 

e bijschuur  ten oosten is blijkbaa r  van dezelfde 

grootte, als die ten westen aangebragt; de timmerwerk -

plaats, van nagenoeg 70 vierk . el, vond men onnoodig 

groot; evenzoo behoeft ieder  paard geene 7 vierk . el op-

pervlak in eenen stal; de ontwerper  geeft aan 12 paarden 

88 vierk . el oppervlak. 

e beide lootson bieden ruim e gelegenheid tot vee-

fokkeri j  aan; de afscheiding daarvan had meer  eigenaardio-

afgeteekend kunnen zijn , in do verschillende opstanden en 

in de plannen, daar  zij  thans op zeer  armoedige en hoogst 

zuinige wijze is geschied. 

« B e z i et men de opstanden, dan vindt men daarin wei-

nig goeds en ter  aanbeveling of navolging geschikt; en 

ofschoon het ontwerp geheel ter  uitvoering is dienstig ge-

maakt, zoo leert het echter  niets nieuws, wat het plan en 

de doorsnede, maar  wel veel slechts en verontrustends, 

wat de opstanden en de kombinatie van het geheel betreft. 

Ofschoon men overtuigd is, dat de boer, die zulk een 

kolossaal geheel in eigendom bezit, niet te veel bergplaat-

sen hebben kan, zoo doet het dak van de grootste of mid-

denschuur, breed 24 el, denken aan de piramiede van 
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, en men is zeker, dat het volstoppen van eene 

kap, waarvan de nok 14 el boven den beganen grond 

ligt , veel arbeidsloon zal kosten, dat bij  eene tweede of 

bijschuur , waaraan de ontwerper  de behoefte schijnt te 

gevoelen, tot opberging van het graan, onnoodig zou zijn. 

e konstruktie , als geheel uit rondhout bestaande, 

is te ligt geoordeeld, en de tusschenruimte van G el, van 

de muurplaat tot de eerste gording, voor  deze sparren 

konstruktie , ligt breekbaar. 

o natuurlij k groote hoeveelheid hemelwater, dat 

op echt hollandsche wijze in regenbakken wordt opge-

spaard, kan door  de te smalle goten onmogelijk verzwol-

gen worden. 

. e zorg tot de afsnijding van een eventuelen brand 

zal, alhoewel met een goed oogmerk aangewend, weinig 

baten, daar  de ruimt e tusschen de woning en de schuui 

te gering is, of liever  niet bestaan kan, voor  de woe-

dende vlam, die, bij  welken wind ook, zeker  een ge-

deelte van, of het geheele woonhuis zal verslinden, welke 

vlam zich door  de met kalk toegestrekeu pannen, zoo 

als de memorie zegt, nimmer heeft doen stuiten. 

n het tegenovergestelde geval, als bij  de me-

mori e van den ontwerper  is gesteld, zou er  brand in het 

woonhuis van den boer  kunnen ontstaan, en in wolk ge-

val ook, zou men ongaarne de schade betalen, die aan 

eene der  beide gedeelten door  brand zou komen, wanneer 

zelfs het aangevoerde brandwerend procédé ten stiptste 

ware in praktij k gebragt. 

e koude te weren is noodig, en een goed ingerigt 

beschoten dak zal daartoe veel bijdragen. e inrigtin g 

keurt men goed, niet alleen voor  het werkvolk (zoo als 

de memorie zegt), maar  ook voor  do beesten, die het 

huis evenzeer  bewonen, en de wederhelft van den goeden 

en lucrativen gang der  zaken uitmaken. 

« e dagverlichting geschiedt in het geheele ontwerp 

door  onnoozele kleine raampjes op eene te sobere wijze; 

doch wordt hierin , zoo als de memorie spreekt, door  glazen 

dakpannen te hulp gekomen, die toch bij  een goed inge-

rig t geheel, wel niet gebruikt mogen worden; het raampje 

in den zoogenaamtlen uilgevel is evenzoo slecht en on-

voldoende geplaatst. 

« A l l e stallen zijn te ver  van de eigenlijke woning ver-

wijderd , en missen daardoor  een oekonomisch toezigt, de 

hoogte van 2 el voor  eenen stal vond men veel te laag. 

e ontwerper  schijnt met de uiterlijk e architektuur 

der woning van den boer  reeds zelf eenigzins verlegen te 

zijn geweest, waarom hij , tot breking der  te groote ge-

lijkhei d van de lichtkozijnen, een balkon boven de deur 

aanbrengt, door  wolk balkon eerstens de gang C nog 

minder  verlicht zal zijn , terwij l het bovendien schijnt te zijn 

aangebragt voor  de kostleerlingen, die op deze eerste ver- ! 

dieping, volgens het ontwerp, moeten gehuisvest worden. 

e ornementatie van de ijzeren balkon-consoles, 

alsmede van het hek is blijkbaa r  in het klein gevolgd naar 

die van de zoogenaamde renaissance-turn- of buitenplaats-

hekken, waarvan zoo schoone voorbeelden in het groot 

voorhanden zijn , die, zoo als uit de teekening blijkt , aan 

den ontwerper  niet bekend zijn. 

t ontwerp zelf is, zoo als reeds is gezegd, met 

naauwgezetheid, en wij  zijn overtuigd, met veel inspanning 

en studie vervaardigd. e ontwerper  heeft een uitvoer-

baar  geheel geleverd, dat zeker  aan dezen of genen ver-

mogenden landbouwer van de behoudende groninger  school 

zoude passen. e geest der  prijsvraa g was duidelij k afge-

schetst, want zij  bedoelde vooruitgang, en verlangde geene 

ontwerpen zoo als er  reeds te veel bestaan, waarom de 

spreuk dan ook niet in de minste overeenstemming met 

dit ontwerp mag gebragt worden. 

« V an het vriendelij k aanbod, in de memorie vermeld, 

tot inzending van nog meer  détai ls van technische on-

derdeden, heeft men geen gebruik kunnen maken, om 

der  recjlen wille, die bij  alle inzenders op prijsvragen de-

zelfde behooren te zijn. 

« l i e t ontwerp wordt beschouwd, als mot de beste be-

doeling te zijn vervaardigd, doch het doel der  prijsuit -

schrijvhi g volmaakt te missen, om welke afdoende reden 

het niet tot eene bijzondere onderscheiding mag worden 

voorgesteld. 

« B e o o r d e e l a r en erkennen vele goede eigenschappen 

èn in het geheel, èn vooral iu de uitvoerige memorie van 

toelichting. 

e wijze van teekenen vond geen bijval hoegenaamd; 

de drooge, smakelooze vormen, zijn door  de teekenhand 

en het gereedschap niet gunstiger  geworden. 

« N °. 4.  en bomolust. 

e ontwerper  levert een goed en bestudeerd geheel. 

e woning van den boer  is goed ingedeeld en heeft toe-

gang door  eenen gang. Een sekreet, met kasten daar-

tegenover, is als uitbouw behandeld; dezen ingang vond 

men niet verkieslijk , en ofschoon het sekreet goed geplaatst 

is, geeft zulks voor  den toegang tot de woning eenige 

stoornis; te meer, daar  dit sekreet, op eene andere wijze 

gesteld, beter  zou hebben voldaan. 

« A l l e kamers zijn echter  kari g verlicht door  de hout-

konstruktie , volgens détail in de kozijnen aangebragt: 

daardoor  wordt veel van het invallend licht benomen. 

e diepe en groote kasten in dc woon- cn slaapka-

mer, waarin gelegenheid tot stoken, ingeval van ziekte, 

ontbreekt, zullen slecht verlicht worden, hetgene door 

ééno lichtopening, die bovendien de breedo dammen 

tusschen do vier  zijramen zou breken, te verhelpen ware 

geweest. 

t doel van het bovenkamertje werd niet gevat; 

de toegang tot daar, onder  de kap is niet zeer  gepast, 

terwij l de afkapping van de woning voor  den boer  vele 

konstruktiv e gebreken heeft, zoo als de hoogte der  kap-

balken, die te laag is, de uittimmerin g boven den trap , 

en het kamertj e dat op ongeschikte wijze is daargesteld. 

n karnmolen te plaatsen in het achter- of melkhuis, 

kwam, ofschoon volgens oud gebruik, ons als niet te 

verkiezen voor, daar  de bewerking toch altij d eenige stof 

aanbrengt en bovendien, door  het paard als anderzins, 

onnoodige bedorven lucht veroorzaakt, die in te onmiddel-

lijk e gemeenschap is gesteld met den keldertoegang door 

d, waarin de kaas- en boterprodukten worden bewaard. 

« E en kelder  is het heiligdom van den boer; hij  be-

hoort dus in alle deelen aan deszelfs bestemming te voldoen. 

e aangewezen plaatsing van den koestal had men 

liever  andersom gezien, en ofschoon de wijzigin g vol-

strekt niet in strij d zijn zou met het figuratie f aangeno-

men kompas, daar  de beide lange zijgevels van den koe-

stal ten oosten en westen komen, zoo zal bovendien de 

surveillance en het toezigt bij  nacht en bij  dag op de 

koppen der  beesten, zoo mede het inbrengen van hooi van 

de bergen, gemakkelijker  en beter  geschieden, dan thans 

het geval is; de mestgroep voor  do koeijen is veel te diep, 

op 0.75 el in de doorsnede a  aangewezen; de voeder-

gang, breed 2 e l, is te smal. 

« S c h o f t b o o m en zijn niet aangeduid; de karbeelen in 

den koestal zouden, onder  het moerbint aangebragt, betere 

diensten doen, dan onder  den zolderbalk zei ven. 

e gelegenheid tot koken wordt nergens gemeld; deze 

zal door  den ontwerper  wel niet in de winterkamer  C 

bedoeld zijn. 

t dit in de wasch- of kookplaats  geschieden, 

dan is deze plaats te ver  van het eigenlijk gemeenschap-

pelij k eet- of wintervertrek , en behoorde in ieder  geval 

aldaar  voor  eene meer  voldoende dagverlichting te wor-

den zorg gedragen. Jammer dat deze in het ontwerp, 

waartoe de gelegenheid bestond, reeds niet beter  is aan-

getoond. 

e wagenschuur  N, met den dorschvloer  zijn te 

klein van afmeting, terwij l er  afzonderlijk e berging voor 

bouw- en werkgereedschap genoegzaam ontbreekt. 

« V e r v a a r d i g er schijnt den dorschvloer  mede als stand-

plaats voor  wagens en tot vullin g der  paardenruiven te 

hebben doen dienen, hetgene beide strengelijk is af te 

keuren. 

e stallen voor  jong en ziek vee zijn niet zoo digt 

onder  het bereik van den boer  gesteld, als de memorie 

aangeeft, en ofschoon de komhinatie van eenen stal voor 

jong vee, eene plaats voor  ziek vee, een varkenshok, en 

de mestvaalt, als het ware in één gebouw vercenigd, ons 

als niet te verkiezen voorkwam, zoo heeft de ontwerper 

de afscheiding goed in het oog gehouden; hoewel de dienst 

bij  regenachtig en koud weder  altij d huiten om zal moeten 

geschieden, hetgene vooral bij  den stal voor  ziek vee 

met twee deuren, zonder  eenige togtafsluiting , niet gepast 

en onvoldoende werd bevonden. 

e slaapplaatsen der  boerenknechts zijn voldoende 

verdeeld; waar  slapen echter  de boerendeerns? 

e hooizolder-dakkozijnen, tot inbrenging van hooi, 

zijn niet aangeduid, althans zullen zij , volgens den opstand 

des achtergevels, door  hunnen achterwaartschen stand, 

voor  een groot deel onbruikbaar  worden. 

e bedekking met pannen boven de woning van 

den boer  is te vlak , en de kap van 13 el spanning veel 

te ligt (men zie de bedekking over  die woning in door-

snede over  a ,  ; de zakgoot tusschen den koestal en de 

woning is bovendien niet ter  uitvoering aan te raden. e 

tand- of penverbindingen van de verschillende kapwerken 

zijn öf niet aangewezen, óf hot hout noodeloos verzwak-

kend geoordeeld. 

e opstand van den voorgevel der  boerenwoning, 

met de zijgevels van de zomerkamer en den stal, is niet 

behagelijk en landelijk van vorm. e eenigzins engelsch 

gevormde ramen en deur, met punti g omtoogsel of lam-

bel, geven aan het geheel een zwaarmoedig aanzien, en 

ofschoon wij  weten, dat de boer  ongaarne eene bovenverdie-

ping heeft, ware deze toch beter  en vrolijke r  af te teekenen 

geweest; de  van de  zijn ongun-

stig uitgevallen, hoewel de zeer  gesoigneerde uitvoering 

van het ontwerp lof verdient; ook vindt men den vorm 

van schoorsteen cn de gedetailleerde bovenversiering niet 

zeer  behagelijk. 

t achter- en zijfron t doen zich door  eene nette 

teekening beter  voor, dan het voorfront , en schijnen blij -

ken te dragen van eene gezette studie. Echter  is het ka-

rakter  ook hier  te zwaarmoedig, hangt naar  het te strenge 

over, en is niet op het materiaal gegrond. 

« O p het algemeene plan, dat duidelij k het ensemblo 

en de ligging aanduidt, zijn 5 bruggen tot het land aan-

getoond, waarvan men de noodzakelijkheid betwijfelt . 

e détai ls zijn evenzoo met zorg bewerkt, doch de 

kap-konstrukti c is niet nieuw. 

e ramen zonder  luiken voor  de zon, cn de deur 

zijn niet liefelij k en landelijk , maar  eenigzins klooster-

achtig van vorm; do ruiten van de woonkamer zullen al 

zeer  klein zijn , cn aan dc middeleeuwen herinneren; de 

ronde, omgemctselde of opgetrokkene beuling is niet be-

valli g met deszelfs steunpunten, on doet denken aan een 

opgeslagen hengsel, of wel neerslaande houtbetimmering, 

voor  zonwerend doek ingerist. 

e karnmolen en de mestvaalt met gierput zijn vol-
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doende, en naar  het gewone systeem van de zuid-hol-

landsche boerderij  gevolgd. 

t plan, ofschoon eenigzins overeenstemmende met 

hel ontwerp X° . 2, is echter  wel ingerigl en reeds min-

der kostbaar; doch mist, door  de gedwongene groepe-

rin g die los- en bevalligheid, waartoe het ontwerp N°. 1 

voor  de dri e overige ten voorbeeld strekken kan. 

c teekeningen zijn zuiver  en met zorg bewerkt; als 

zoodanig oogst de ontwerper  algemeene goedkeuring. 

t ontwerp echter  heeft ontegenzeggelijk eigenaar-

dige hoedanigheden en verdiensten, en ofschoon noch de 

groepering, noch de facaden, noch de vormen of orne-

menta t iën, aanleiding tot bijzondere aanprijzin g gaven, of, 

volgens het programma beantwoord zijn , maar eene zui-

vere zuid-hollandsche boerderij  wordt geleverd, komt het 

beoordeelaren voor, dat dit ontwerp mag beschouwd wor-

den, als in verdiensten le volgen op ontwerp N°. 1. 

« Beoordeelaren, handelende overeenkomstig hun beste 

weten, in aanmerking nemende de hoegroot- en hoeveel-

heid, naar  hunne zienswijze, der  ontdekte misvattingen, 

vermeenen geen der  uitgeloofde prijzen te mogen toeken-

nen, maar  stellen voor, om beide prijzen gelijkmati g te 

verminderen. 

e rangorde in verdiensten van de vier  ontwerpen 

stellen zij , naar  aanleiding van het voorgaande, aldus: 

Ontwerp N" . 1. Bron van Welvaart, 

n » 4. Land- en Bouwlust. 

» » 3.  en als 

kopij , » » 2. Quelques Soirees de loisir. 

t ontwerp Bron van Welvaart, of N°. 1, wordt 

door  2 beoordeelaren den prij s waardig gekeurd, en door 

de 3 andere eene premie van / 1 00 als eervolle gra-

tificati e en een loffelij k getuigschrift toegedacht, onder 

voorwaarde, dat aan de j  dit ontwerp worde 

afgestaan; terwij l beoordeelaren het ontwerp N" . 4, of 

Land- en Bouwlust, met eenparige stemmen, eene loffe-

lijk e vermelding waardig keuren. 

« Op de 2'le vraag, voor  eene arbeiderswoning, zijn inge-

zonden 8 ontwerpen. 

« N °. 1. B'autres ont le passé, nous avons l'avenir. Le 

temps («') écoule, et tespoir (v) aut  le souvenir. 

t ontwerp is in veel te kolossalen zin opgevat, 

want het beslaat 108 vierk . el oppervlak bebouwden 

grond, buiten een omgaande verhoogde stoep of voet-

pad , welk gebrek is veroorzaakt door  de te groote ruimt e 

van 8.60 vierk . el voor  het portaal, ingerigt voor  berging van 

vruchten en groenten (volgens de memorie), met ééne 

deur  breed 1.35 cl; cn ofschoon de verdere indeeling in 

vele opzigten als behendig mag beschouwd worden, zoo 

is de hoolddistributi e echter  te regelmatig, en gelijkt 

daardoor  te veel op een onderdeel van een der  plannen 

uit den Grand  (systéme académique severe), waar-

door  het niet beantwoordt aan den op het land passenden 

stijl , en eigenaardigheden, de woning van den arbeiden-

den man kenmerkende. 

t portaal, meer  geschikt tot ingang van een zo-

merverblijf , dan om er  ongezuiverde veldprodukten te be-

waren (zie de memorie), of tot groentenmagazijn te die-

nen, is de toegang tot woon- en slaapkamer; de afgeslo-

tene gemeenschap tusschen deze beide vertrekken is dus 

niet naar  behooren, terwij l men altij d de woonkamer pas-

seren moet, om tot in de keuken te komen, of wel geheel 

om moet gaan. 

e zoldertrap, breed 0.75 el, binnen de boomen, is 

in het midden van het portaal gesteld, en maakt met den 

ingang een niet overeenstemmend geheel. e spiltrap had 

vermeden moeten worden, of althans op eene schaal ver-

deeld moeten zijn. e zoldertrap had van het portaal, 

voor  den togt door  eene deur  moeten worden afgescheiden. 

« V a n de keuken naar  den zolder  gaande, moet 

dus altij d en met alles de woonkamer doorgegaan wor-

den , hetgene strengelijk is af te keuren. 

n de woonkamer, ofschoon goed van afmeting, doch 

te sterk of niet gezellig verlicht , behoort een ledekant 

niet te zijn ; daarvoor  werd eene slaapplaats gevraagd, 

terwij l de kasten naast den schoorsteen, diep 20 duim, 

niet veel beteekenen, en vooral tot berging onbruikbaar 

voor  den ambachtsman worden. 

n de keuken behoort het privaat niet te zijn , want 

wanneer  dit bij  nacht dienstig wordt geacht te gebruiken, 

dan zal men, althans van de slaapkamer, eene on-

noodige wandeling te doen hebben. n een rondom vrij -

staand gebouwtje behoeft in de keuken het sekreet niet 

te worden gesteld, en door  het als uitbouw in den dor-

ren achtergevel te behandelen, zou men de muurvlakken 

eenigzins hebben afgedeeld. 

e stookplaats is rui m genoeg, de pij p buitendaks 

echter  te groot voor  den arbeidenden man, terwij l het 

pompen door  de kastbetinimering een zeer  vermoeijende 

arbeid wordt . e rooktong van do woonkamer vond men 

te laag buiten het dak opgetrokken. 

e slaapkamer (het programma vroeg eeno slaap-

plaats) is groot genoeg, doch onsymetrisch; de plaatsing 

van twee ledekanten vond men goed; dc kast echter, 

ter  diepte van 1.50 el, is vri j  smal. 

e verlichtin g is veel te sterk. Eeno gelegenheid tot 

stoken zou niet ongeriefelijk ingeval van ziekte zijn ; de 

geschikte plaatsing van meubelen is hier  niet denkbaar. 

« W a n n e er het ingangsportaal moet dienen als provi -

sieberging, wat gebruik wenscht men dan te geven aan 

eenen kelder, die bij  programma niet gevraagd was, en 

een oppervlak beslaat van 22 vierk . el? Wat gebruik 

zal de ambachtsman hebben van eenen kelder  ? t dage-

lijksch rantsoen wordt immers zoodanig geregeld, dat eene 

enkele provisiekast voldoende is. 

e zolder  beslaat nagenoeg 90 vierk . el oppervlak; 

het zolderkozijn, G5 dm. breed, met een hijschbalk daar-

boven , is te smal en brengt te weinig licht . e zolder 

is dus veel te groot en nooit te gebruiken; het ware vol-

doende geweest hem boven het middendeel aan te bren-

gen; door  do inrigtin g wordt ook dit gedeelte, in elk ge-

val door  de overgroote houtmassa en de zonderlinge toe-

passing van de Philibertskap te kostbaar, en wordt door 

vier  halfronde ruiten boven de buitenzolderluiken, onvol-

doende en op eene armoedige wijze verlicht . 

t uiterlij k aanzien is eerder  het landelijk e voor 

eene boerderij , dan voor  eene arbeiderswoning; de beide 

smalle kozijntjes, ter  wederzijden van de stalachtige deur, 

en het daarboven geplaatste hooizoldcrdakkozijn, dragen 

weinig bij  met de aangebragte kolossale kamerlichtramen, 

om de liefelijk e harmonie in de natuur  op het land uit 

te drukken , en de doorgaande geornementeerde rand, 

gelijkende op regelmatig bevrozene ijskegels, is dan ook 

weinig in overeenstemming met de drooge vormen van 

het geheel, dat, zoo reeds gezegd is, te symetrisch is, 

en daardoor  den ontwerper  nolens volens in de noodzake-

lijkhei d van distributie , ontering en dakbedekking heeft 

gebragt, die bij  een geheel vrijstaand gebouw van 

dien aard hadden kunnen, j a moeten vermeden worden. 

t hollandsch materiaal vond men echter  goed toegepast, 

en het geheel zou een niet onaangenaam eft'ekt daarstellen. 

« E en der  beoordeelaren is verder  overtuigd, dat dit 

gebouwtje f G000 zal kosten, en wanneer  men de huur 

op ƒ 1 per  week berekent, dan moet een weldoend phi-

lanthroop als eigenaar  gedacht worden. 

e zamenstelling van het geheel is op vele punten 

in strij d met de memorie, en men gelooft dat het gebouw, 

volgens bovenstaande berekening, niet kan worden opgc-

rig t dan met te groote onkosten, zonder  dat een gegoed 

arbeidend man zelfs de interessen zou kunnen betalen. 

t ontwerp is uitvoerig, met studie en zorg ver-

vaardigd, weshalve in vele opzigten er  lof aan wordt 

toegebragt, zonder  dat men het iu andere gevallen ter 

uitvoerin g kan aanbevelen, daar  het hoofddoel is gemist. 

t do ontwerper  bekend zijn met de hinderpalen 

en lasten, die men in do praktij k ondervindt, dan levert 

dit zijn ontwerp een bewijs, dat er  ook hinderpalen zijn 

in theorie, die door  de praktij k niet veel verbeterd worden. 

e schaal is van l ' / j  duim per  el; zij  moet dus niet 

als 1 a 75, maar  als l ' / j  duim u, 1 el, dat is als 3 a 200 

staan beschreven. 

« O f s c h o on het vele goede, zoo iu het ontwerp zelf, 

als in de teekeningen huldigende, is het vri j  algemeen 

gevoelen, dat de ontwerper  niet wel met de eenvoudige 

behoeften van een arbeidend man schijnt bekend te zijn , 

of wel, dat het ontwerp, als niet op de prijsvraa g ver-

vaardigd, en voor  eene andere vraag beter  geschikt kan 

beschouwd worden, waarom aan dit ontwerp geene bij -

zondere onderscheiding, dan die, triel in verband staande 

met het doel en de beteekenis van de prijsvraag, volgens 

onze meening, behoort te worden toegekend. 

« N °. 2.  proeve. 

t ontwerp is verre van aan het vorige in ver-

dienste gelijk te zijn. e memorie zegt, dat de verdee-

lin g van het plan zooveel mogelijk regelmatig, en tevens 

voor  den bewoner, aangenaam en gemakkelijk is ingerigt. 

e keuken schijnt als hoofdzaak te zijn behandeld, 

want zij  beslaat 25 vierkante el, terwij l het beloopbaar 

gedeelte van de slaapplaats, zonder  do slecht geplaatste 

 bedsteden, 4 vierk . el beslaat, welke oppervlakte voor 

een gezin veel te klein is. 

« o woonkamer mist alle gemakken, is slecht verlicht 

en zonder  kasten, even als de slaapplaats, die, cn hoe 

is het mogelijk? van uit de keuken toegang heeft. 

n de keuken behooren de pomp en gootsteen te 

huis; zij  behoeven, evenmin als het sekreet, onder  een af-

dak geplaatst te worden. t sekreet zelf is slecht ge-

plaatst voor  een nachtelijk gebruik, en behoorde niet van 

uit de keuken toegang te hebben. 

e uitverkorene spiltrap (kwartslinger) , zonder  met 

den regten steek in een zachtcn overgang gebragt, is on-

doelmatig; terwij l het portaal als toegang, onnoodige 

i groote afmetingen heeft. 

« e trap had van het portaal behooren afgescheiden 

j  tc zijn. 

e kelder  werd bij  programma niet gevraagd; do 

toegang daartoe is vri j  bekrompen. Eene provisie-berging 

' van de veel te groote keuken af te schieten ware vol-

doende voor  den ambachtsman. Een zolder  van G5 vierk . 

S el zal niet gebruikt worden. Twee of naar  verkiezing meer 

ijzeren dakramen (zoo spreekt de memorie) verlichten den 

zolder; dit vinden beoordeelaren ongeschikt en te onbe-

paald uitgedrukt . 

e ontwerper  schijnt zich bijzonder  te hebben bezig 

gehouden met het metselwerk, en geeft daarvan eene 

 beschrijving, die niet steek houdt; zoo vraagt men, wan-

neer  men het détail van '/io der  kap beziet, hoe zijn de 

['  ijsselklinkertje s met de waalmop van den muur vereenigd 

j of in verband gebragt? cn zullen die ijsselklinkertje s niet 

ij  spoedig groene klinkertje s worden? 

e konstrukti e van de kap is op hot détail niet goed 

 met het muurwerk in verband gebragt; de hoogte onder 

jj den kapbalk, of 1,80 e l, is te laag, cn do breedte van 

ij  het spant op den straal gemeten, of 15 duim, te ligt . 
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t ontwerp zelf is door  eene nog weinig geoefende 

hand vervaardigd, want t mist geheel het landelijk , 

ja , bewoonbaar  karakter ; de voorgevel heeft een te forsch 

aanzien, en gelijk t meer  op eene werkplaats bij  een sta-

tionsgebouw met kerkramen versierd, dan op eene arbei-

derswoning; de groote muurvlakken , ingedeeld door 

pilasters, waarop eene rollaag en konsoles, maken een 

ongelukkig effekt; de kombinatie verraadt geen smaak. 

t geheel heeft een onbehagelijk aanzien, vooral 

de doorsneden, met de terra-sienna deuren en trap. t 

het in waarheid de eerste proeve zijn , als ontwerp en tee-

kening naar  eene bepaalde vraag, dan is de ontwerper 

tamelij k geslaagd, echter  zal hij  in de andere ontwerpen 

rijk e stof tot studie vinden, om eene tweede proeve reeds 

gelukkiger  te doen zijn. 

j  zij  echter  niet vooringenomen met zijn plan, 

zoo als eenigzins uit do woorden in de memorie blijkt . 

N" . 3.  guót est plutót un don de la nature, qu'une 

acquisition de (art 

t plan, ofschoon beknopter  dan de voorgaande en 

volgende, is dof, en niet landelijk zamengesteld. 

e deur  tot toegang zal, öf den trap , óf een gedeelte 

der woonkamerdeur  bedekken, hetgene in ieder  geval, 

het bij  zomerdag openstaan belet. 

e trap zelf, ofschoon goed in soort, gaat daarom 

niet gemakkelijk op; het bordes, breed GO duim , is te smal. 

t pr iv é daaronder  is voldoende geplaatst, doch de vorm 

der zittin g niet goed. 

e woonkamer is goed verlicht , de borstwering van 

90 duim hoog is echter  niet zeer  vrolijk ; de naar  binnen 

draaijende ramen nemen plaats weg in de kamer, zij  zijn 

voor  dit doel niet te verkiezen. 

e schoorsteen is niet gelukkig naast den ingang 

geplaatst, vooral wanneer  de kagcheltijd daar  zal zijn. 

e keuken bevat geene enkele kast of berging, die 

door  de verplaatsing der  regtbauk ware aan te brongen 

geweest. 

« l i e t fornui s naast do deur  is niet goed geplaatst. 

e slaapplaats of alcove op do s' 1'  verdieping vond 

men niet zeer  geschikt; de bedstede, 1,50 el diep, schijnt 

voor  het geheele gezin te zijn , terwij l van kasten ook 

geene sprake is. 

e kapkonstrukti e vond men ondoelmatig, en in het 

geheel niet solide , waarom zij  aldus tot uitvoering min-

der geschikt wordt geacht; bovendien hadden de schuine 

hoeken bij  den trap en in de bedstede kunnen vermeden 

worden, door  eene wijzigin g hieromtrent . 

n ankers op den halven steen in te metselen doen 

weinig dienst; waarom de schotels niet achter  een boei-

bord of fries verborgen, voor  den geheelen steen aangebragt? 

n den voorgevel staat 1 bovenkozijn op 3 onder-

kozijnen, in den achtergevel is dit omgekeerd, daarom 

zal het geheel van eene vri j  zonderlinge konstrukti e en 

vorm worden. 

t voorfront heeft, volgens het algemeen gevoelen, 

geheel het karakter  van eene militair e smidswerkplaats, 

en heeft niets eigenaardigs dan de nette uitvoering. e 

blaauwe kleur  van muren mag vreemd, en die van den 

voorgevel met schaduwen in de glazen, zeer  somber  ge-

noemd worden. 

e breinersteen zal voor  eene arbeiderswoning wei-

nig passen en te kostbaar  zijn : er  zijn zeker  andere ma-

terialen, die op meer  passende wijze aangewend, het 

karakter  hadden vervrolijkt . 

e beide zijgevels moeten voor  het landelijk gezigt 

weinig bekoorlijk s opleveren. 

t geheel is met zorg bewerkt, cn verdient alleen 

als zoodanig aanmoediging. 

« Op de spreuk van den ontwerper  (waarin plustót 

moet zijn plutót) antwoordt één der  beoordeelaren:  étude 

severe ennoblira le goéd, et surtout donne des moyens pour 

caraclériser son idee. 

«X° . 4. Al doende leert men. 

t plan is eenvoudig en geeft tot geene ongunstige 

leering aanleiding. 

e woonkamer, waarin dri e dubbele lichtramen, is 

geheel ongeschikt en ongezellig voor  de huiselijke zamen-

leving van een arbeidend landman. s winters zullen 

die ramen de koude niet weren. e keuken- en de woon-

kamer-deuren zijn te digt bij  de ingangdeur, en do toe-

gangen worden bijn a hinderlij k tenzij  de buitendeur  bui-

tenwaarts opendraaije. 

« W a ar zal men in die kamer meubels plaatsen ? e 

gemeenschap tusschen de verschillende vertrekken is vri j 

voldoende; de keuken is te sterk verlicht , cn behoefde 

met de slaapplaats niet in gemeenschap te zijn. e plaat-

sing van een sekreet in eene keuken is onkiesch, vooral waar 

dc volstrekte noodzakelijkheid daartoe niet bestaat. e kast 

onder  den trap is onbruikbaar , en alleen voor  brandstof-

berging geschikt. t pr iv é te verplaatsen of uit te bou-

wen in het portaal tusschen de woon- en slaapkamer, 

zoude eene verbetering zijn : daardoor  zou de keuken eene 

ruim e kast verkrijgen . 

e slaapplaats is te sterk verlicht en kan niet wor-

den verwarmd; bovendien bevat zij  eene slaapplaats, die 

tc smal voor  twee personen is. 

« B i j  het bovenkomen van den trap is tot naar  den 

zolder, eene hoogte disponibel van 1.30 el, waardoormen 

zich reeds bij  tijd s zal moeten krommen, om zich niet 

tc stooten. 

e zolder  zelf is te groot; de kapbalk, op 1.70 el 

uit den vloer, ligt 20 duim te laag; van de verlichtin g 

van den trap met eene geslotene deur  voor  togt cn koude f 

wordt niet gesproken, niettegenstaande de ontstentenis daar- ! 

van een bepaald gebrek is. 

e opstandteekening is onbehagelijk en waarlij k ar- j 

moedig van vorm. n zie do deur  in verhouding tot de 

ramen.) e keuken en de woonkamer worden op ééne 

lij n gesteld: het geheel, ofschoon ter  uitvoering geschikt, 

is niet landelijk en draagt blijke n van overijling . 

« N °. 5. Architectura. 

t ontwerp onderscheidt zich van al de overigen, 

door  de meest gepaste, echter  al te sierlijk e opvatting, en 

bevat goede denkbeelden. l iet portaal tot toegang is te 

veel als bijzaak of vergeten post behandeld; de draaijin g 

der deur  is ongeschikt. Een doorloopendo gang, tot af-

scheiding tusschen de woonkamer en de keuken met de 

slaapkamer, aan welker  einde het thans in de keuken 

zeer  onpassend sekreet onder  den trap zou kunnen 

zijn uitgebouwd, zoude dit plan, naar  ons gevoelen, aan-

merkelij k verbeteren. Ui t dien gang zou de trap opgang 

kunnen hebben, en de gemeenschap uit do woonkamer, ' 

thans met twee deuren in de slaapkamer en keuken, zou 

voldoende in het midden door  ééne deur  geweest zijn. 

«Ofschoon de woonkamer  vri j  goed van afmeting is, 

wordt zij  to stork verlicht , en zou zij  meer  gezellig en min-

der koud zijn , door  van oen der  2 drielichten een enkel 

lichtraam te maken. e 4 stuks kasten, ter  wederzijde 

van den schoorsteen, zijn onnoodig: daardoor  wordt de 

symetrie der  dammen gestoord, die bovendien door  de 

deur  in het portaal ongunstig is. n de woonkamer kan 

één enkel meubelstuk plaats vindon, tusschen de beide 

deuren in het achtergedeelte. e keuken heeft noch pomp, 

noch gootsteen, noch kasten, dan die onder  de aanregt-

bank; zij  is goed van vorm, doch behoorde van do wooll-

en slaapkamer op meer  voldoende wijze te zijn afge-

scheiden. 

e slaapplaats, als alcove met twee bedsteden, werd 

goed bevonden; echter  is het beloophaar  deel veel te be-

krompen voor  een huisgezin en voor  de plaatsing van 

meubels; de bedstede bij  het raam schijnt voor  kinderen 

te zijn aangebragt, en is ondoordacht geplaatst 

« G a a r ne zou men gelegenheid tot stoken, in geval 

bij  ziekte, gezien hebben. 

o zolder  is goed aangebragt en voldoende groot. 

n zou echter  meenen, dat de eigenlijke woning in het |: 

meest belangrijk en dominerend gedeelte was aangebragt; 

het ontwerp bewijst het tegendeel, omdat de zolder  hoven 

de keuken en slaapkamer, en niet boven de woonkamer 

is gelegen. n had gewenscht dat het hoofddoel in het 

plan, ook als dusdanig zich aan het oog had voorge-

daan, waardoor  men den in het vak ervaren beschouwer 

niet zou hebben misleid. e gelegenheid bestaat, om 

. X. 

zonder  bouwkundige huichelarij , een plan en opstand za-

men te stellen. Wanneer  de zolder  boven de woonkamer 

ware aangebragt, zou dit vertrek aangenamer voor  de 

bewoning, gedurende alle jaargetijden, geweest zijn. 

t regenwater  loopt op weinig hollandsche wijze 

weg, terwijl , bij  eventueel te ontstane lekkaadje van de 

kap boven de woonkamer, geene gelegenheid is om op 

de plaats tot herstelling te komen, dan alleen op den zol-

der, door  eene kleine opening. 

« e overhoeksche teekening van plan en opstand vond 

men vri j  algemeen een goed en behagelijk denkbeeld, en 

deze bewerking zeer  geschikt, tot verkrijgin g van oen dui-

delij k inzigt op het geheel, zelfs eenigzins van perspektje-

vischen aard; door  deze bewerking draagt men kennis van 

den zijgevel, die in de overige ontwerpen als van te wei-

nig waarde zijn beschouwd. 

e opstand en doorsnede dragon blijke n van min-

dere studie of oplettendheid, wat de onderdeelen betreft; 

b. v. de koukenschoorstccn is verkeerd geteekend, terwij l 

de schoorsteen van de woonkamer als te laat bijgeplaatst 

mag beschouwd worden. e teekening is facile, vast en 

zonder  pretentie of oogverblinding van kleuren; de me-

morie had eenige konstrukti e van dakbedekking; of niate-

riüe l behooren to omschrijven. 

e behandeling der  doorsnede is weinig in overeen-

stemming met het overige. 

« A l g e m e en vond men dit ontwerp te sierlijk , te veel 

uit eene liefhebberijbeurs gebouwd, en meer  geschikt voor 

eene tuinmanswoning op een uitgestrekt landgoed; echter 

heeft men het als het beste van de ingekomen antwoor-

den beschouwd. 

« N °. G. Oefening. 

t plan, waarop de schaal vergeten is, draagt blij -

ken van slordige en onzuivere teekening en weinig zaak-

kennis, wat althans do rubrie k bouwkunst betreft. 

e voorgevel heeft meer  overeenstemming met het 

voorgedeelte eener  boerderij , of onoogelijke woning van 

eenen hoer, dan met de nederige stulp eens landarbeiders; 

terwij l de opstand van den achtergevel, eenen koestal met 

melkhuis, of eene later  bijgebouwde keuken van eene boer-

derij  vertoont. n had meer  indirekt e afscheiding tus-

schen do vertrekken gewenscht. 

e woonkamer bevat weinig liefelijk e hoedanigheden 

en is slecht verlicht ; de lambrisering onder  do ramen is 

90 duim hoog; de slaapplaats, als kamer ingerigt, be-

hoort niet in gemeenschap met de keuken te zijn , en heeft 

geene stookplaats. 

e keuken bevat geene pomp en gootsteen. l iet on-

bruikbar e p r i v é , met te weinig ruimt e tusschen den bri l 

en de deur, is daar, even als het fornuis, zeer  ondoel-

matig geplaatst. 

8 



— 115 — — 116 — — 117 - - 118 — 

« e deuren van de woon- en slaapvertrekken zijn on-

gunstig bij  den ingang gesteld. 

e zolder, ofschoon voldoende van afmeting, is on-

noodig hoog; de bekapping, die (en hoe vreemd!) over 

de grootste breedte der  woning op eene borstwering van 

85 duim is aangebragt, is te ligt gekonstrueerd, en men 

verliest een groot gedeelte van den zolder  voor  het ge-

bruik , door  zijne vlakke ligging. 

« t geheel verdient geene aanbeveling tot navolging, 

door  de te geringe bouwkundige verdiensten en het vol-

strekt ontbrekende kunstgevoel, in het kombineren van 

dragelijk e vormen. 

n het opwerken niet kleuren hebben karmijn , geel en 

oostindischc inkt een weinig harmonisch effekt voortgebragt. 

« N°. 7.  vogel zingt zoo als hij gebekt is. 

« O ok deze ontwerper  levert bewijs, dat alle mensche-

lijk e arbeid voor  verbetering vatbaar  is. t plan mist al-

le passend en zanienhangcnd verband; do opstanden en door-

sneden stuiten tegen ieder  redelijk beginsel van welstand, 

en geven bewijs van weinig bedrevenheid in alle deelen. 

o woonkamer beslaat het halve oppervlak van de 

slaapkamer, die veel te groot is. 

« G e en enkel vertrek , zonder  de meest storende hoe-

ken en onregelmatigheden, geene enkele deur  of raam 

in het midden der  lokalicteiten, en men zou zelfs vragen, 

of dit cxprcsselijk ware gedaan. 

e woonkamer zelve is veel te klein. 

e slaapkamer is ongepast van vorm en verlichting ; 

bovendien zijn de ledekanten slecht bij  de lichtramen ge-

plaatst, en is een sekreet met 2 deuren, zonder  aanwij-

zing van licht - of luchttoevoer, even ongeschikt als de ze-

ker togtige gang, met de onregelmatig geplaatste en te 

lage deuren, en de onbruikbar e boog of trapopening, 

hoog 1,80 el. 

e opstand, schijnt in engelsch-gothischen stijl te 

zijn ontworpen; de kordonbanden of lambellen doen aan 

hengsels van een messen- en vorkenbak denken, terwij l 

de lichtramen eerder  aan een winkelmagazijn of schoolge-

bouw passen, dan aan eene arbeiderswoning. 

t dakvenster  is buiten allo proportie ; het geheel 

schijnt te zijn gepleisterd: dit is niet aan teraden en zon-

digt grovelijk tegen bet programma. 

e begane grond schijnt van eenen steenen vloer  te 

zijn voorzien, hetgeen zeer  ongepast wordt geoordeeld, 

althans wanneer  daarop geene tweede houten bevloering is 

aangebragt. 

e zinkbedekking behoeft bij  eene goede bewerking 

niet zoo steil te zijn als hier  is aangewezen, hetgeen eer-

der voor  eene leijenbedckking passen zou. 

n vond zu te kostbaar, en voor  eene dusdanige 

woning minder  geschikt. 

e konstrukti e der  kap is van een dubbel systeem en 

dus onnoodig kostbaar. e goten geheel binnen de mu-

ren aan te brengen, is niet te verkiezen, terwij l men het doel 

van een nietsbeteekenenden kolossalen uitbouw op den 

zolder  voor  eene arbeiderswoning niet wel begrijpt ; bo-

vendien zijn de roevingen op de dakschilden te zwaar. 

t ontwerp mist geheel het gepaste karakter ; het 

geheel is met zorg en netheid bewerkt, en de wijze van 

uitvoerin g is dan ook het best van dit ontwerp. 

« N °. 8. Oefening kxveekt kunst. 

« t ontwerp schijnt blijkbaa r  als eene parodie op de 

vraag te zijn ingezonden, de schaal kan toch niet daarbij 

behooren. 

e ontwerper  levert in 32 vierk . el oppervlak, 4 

vertrekken, met trap , bedsteden enz., waarom dan ook 

de afmeting van elke der  lokaliteiten, behalve die van den 

gang, veel te klein is geoordeeld; zoo is b. v. de woon-

kamer 2.20 bij  2.60 el, en even zoo groot als de keuken. 

« e schoorsteenmantel meet in den dag 55 nederl. duim. 

e trap meet CO duim, binnen de boomen; de door-

snede is daarvan veel breeder  dan het plan; evenzoo is 

het bordes b'0 duim vierkant , en de hoogte van hier  tot 

onder  het dak 1.70 el, waarom men wel zou willen vra-

j! gen: welke soort menschen heeft de ontwerper  zich voor-

j' gesteld, de woning te doen betrekken? Op het land wor-

den weinig lilliputters , Colibris , of Tompouces gevonden. 

Verder  zijn er  2 slaapkamers of liever  alcoven met eene 

bedstede die 1.75 el lang is, en tegen alle regelen der 

gezondheidsleer  is aangebragt: men schijnt daar  te moe-

ten inkruipen , door  eene opening van 70 duim. n de 

andere slaapkamer is een ledekant of bedstede onmoge-

lij k te plaatsen; ten zij  men gedeeltelijk, óf de deur, óf 

het raam hedekke. 

o verdieping, hoog 2.60 el, is te laag; de vloer 

gelijk met den buitengrond, te laag; de buitendeur  onder 

het kalf 1.80 e l, te laag; de binnendeuren, var ië rende in 

breedte van 55 tot 70 duim, hoog 1.65 el, te laag. 

e houtbedekking op den gevel is, volgens do door-

snede, niet bestaanbaar; de steen wordt door  hout, pleis-

ter  of marnier  verborgen. Geeft dit , door  do eenvoudige 

toepassing der  bouwstoffen, het uitwendige karakter  en 

sieraad? (Zie de vraag, het 2Ü gedeelte.) 

e doorsneden zijn even onbehagelijk van vorm, als 

de voorgevel en het plan. 

« W at onder  eene der  hooge streken van ons land 

verstaan wordt , is niet regt duidelijk , ten zij  daar  geene 

dakwatergoten noodig zijn , die trouwens op het plan zijn 

weggelaten; althans was de vermelding hiervan onnoo-

d ig , cn ofschoon noch de memorie, noch de teekening, 

noch het ontwerp iets goeds en aanprijzenswaardigs ople-

veren, ware het misschien beter  geweest, dat de tijd , 

besteed aan het bewerken met bangmakende kleuren, ware 

gebruikt tot studie en vergelijkin g met reeds bestaande zaken, 

of wel kennis te maken met de vele, dienaangaande in 

de boekwerken voorkomende, plannen cn afbeeldingen. 

« W i j  eindigen met den wensch, dat de ontwerper  zich 

duchtig oefene, ten einde de kunst, zoo al niet op haar 

best, dan toch niet op haar  slechtst te doen kennen: en 

wij  betwijfelen het zeer, of de zamen voeging van hout, 

als zeer  oud eikenhout geverwd, met wit gepleisterde 

muurwanden, lambrizeringen cn plinten, een eigenaardig 

geheel voor  het buitenleven zou opleveren, al ware het 

dat van eene dusdanige materiaal-toepassing in het pro-

gramma werd gesproken. 

« e ontwerpen onderling vergelijkende en aan hot pro-

gramma getoetst, kwam het beoordeelaren voor, dezelve 

als in eene rangorde van verdiensten te moeten stellen en 

volgde hierui t dat het ontwerp n". 5 waarop de spreuk Ar-

chiteelura, ofschoon niet zonder  in het oogloopendc mis-

vattingen, het best van de overige antwoorden was opge-

lost; en omdat dit ontwerp het meest volgens de bedoeling 

van het programma was behandeld, werd het door  2 be-

oordeelaren den prij s waardig gekeurd, terwij l de 3 overigen, 

als zich niet tot in dit opzigt met het ontwerp kunnende 

vereenigen, den vervaardiger  een loffelij k getuigschrift, 

zonder  premie in geld of afstand van zijn werk toekennen; 

« d at n°. 1, ofschoon geheel tegen de eenvoudige bedoe-

lin g der  vraag, en aldus het hoofddoel missende, echter  ver-

diensten bezat, die, al ware het dan ook niet van eene ar-

beiderswoning , in vele opzigten boven de andere uitmunten; 

« d at n°. 4 en 3 te weinig in den geest van het pro-

gramma waren opgelost, oin aanspraak op onderscheiding 

te mogen maken, en eindelijk , dat dc ontwerpen n". ,7, 

6, 8 en 2, als toonbeelden moesten worden aangegeven, 

hoe men niet ontwerpen en teekenen moest, om daaruit 

op te maken, hoe eene arbeiderswoning ten platten lande 

niet behoorde te zijn. 

« B e o o r d e e l a r en hebben de eer, dit rapport , als met 

opregten zin en bedoeling en zoo uitvoerig mogelijk ge-

steld, in handen van het bestuur  der j  over 

te leggen, om daarop te besluiten of het te wijzigen. 

«Zi j  betreuren het, dat niet gelukkiger  ontwerpen, 

op tlezo zoo schoone en wezenlijk noodige vragen, waren 

ingekomen; daardoor  zou hunne taak wel niet zijn ver-

gemakkelijkt , maar  ware het doel der  prijsuitschrijvin g 

welligt heter  of met meer  glans bereikt; daardoor  zou de 

gelegenheid ontstaan, dat de prijsdinger s in hoogcre mate 

goede en kernachtige denkbeelden uitgewerkt zagen en 

konden bestuderen, en zou het doel onzer j 

(Tot bevordering der bouwkunst) met vasteren en spoediger 

tred worden bereikt. 

« W i j  sluiten dit ons rapport , met de opwekking aan 

 alle leden, om antwoorden op onze prijsvragen in te zen-

den, en hebben de eer  niet hoogachting te zijn , 

tWelEdele n llestuurderen der j  Tot 

bevordering der bouwkunst, 

 dienstwillige dienaren: 

Amsterdam, (wg.) r. .r. . 

1 Juili j  1856. » J . F . . 

» W. N. . 

» A . N. . 

» J . . , 

i 

e voorzitter  noodigt  daarop den heer . w. , 

ter  vergadering tegenwoordig, uit tot het in ontvangst ne-

men van den hem toegekenden prij s groot ƒ 1 00 en van het 

daarbij  behoorend loffelij k getuigschrift, met gelukwcn-

sching wegens den uitslag zijner  werkzaamheden en aan-

sporing om op den ingeslagen weg voort te gaan, en zich 

de bedenkingen van de kommissie van beoordeeling ten 

nutte te maken, waarop de bekroonde welmeenend antwoordt. 

« V e r v o l g e ns vraagt de voorzitter  aan den vervaardi-

ger  van het ontwerp voor  eene arbeiderswoning met de 

spreuk Archileetura, verlof tot het openen van het naam-

biljet , tegen opgaaf van het kennelijk toeken daarop ge-

steld. e heer  N .  te Amsterdam maakt zich als 

zoodanig bekend, hetgeen door  het naambiljet wordt be-

vestigd; het getuigschrift voor  zijn geleverden arbeid zal 

hem nader  worden toegezonden, terwij l de voorzitter  hem in-

middels geluk wenscht met dezen aanvankelijk goeden uit -

slag van zijne werkzaamheid. 

p wordt overgegaan tot het regelen van de 

spreekbeurten voor  dc op morgen te houden algemeene 

bijeenkomst der  leden. e voorzitter  brengt voorts den 

dank dor  vergadering en van het bestuur  aan de voor-

zitters der  afdeelingen voor  zooverre die tegenwoordig zijn, 

alsmede aan heeren korrespondenten der , met 

aanbeveling van deze in hunne voortdurende belangstelling. 

e heer N verzoekt het woord, cn doet het 

voorstel om den heer  J . V A N N een zigtbaar  aan-

denken aan te bieden bij  gelegenheid van zijne aftreding 

als gewoon bestuurder, aangezien uit den staat der  geld-

middelen blijkt , dat deze daartoe geen bezwaar  opleveren. 

e voorzitter  verzoekt den heer N die zaak aan 

het bestuur  te willen overlaten, en zegt den leden dank 

voor  hunne opkomst en betoonde belangstelling, waarna 

de vergadering wordt gesloten. 

Overeenkomstig dc aan teekeningen van do in het hoofd 

dezes genoemde vergadering. 

 sekretaris, 

A . N. O V. 
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G VA N E N E E T N 

V A N E : 

T O T G , 

gehouden op  3 Julij  1850, dei voormiddags ten 10'/ i ure. 

Tegenwoordig de bestuurders . . , voor-

zitter , J. V A N , A . C. , P. J .

en A . N. , sekretaris. n het geheel wordt de 

vergadering door  47 leden bijgewoond, onder  welke de 

korrespondenten der  maatschappij  te Arnhem, Delft, Doorn, 

 en Zaandam. 

e voorzitter  stelt ter  behandeling de l* ' 0 vraag: r 

men tegenwoordig meer  en meer  gebruik begint te ma-

ken van gesmeed- en gegoten-ijzeren balken in den huis-

bouw , zoo vraagt men: welke zijn daarvoor  de beste vor-

men in de verschillende gevallen? e moeten de afme-

tingen geregeld worden? Wat is de beste en eenvoudigste 

wijze om den vloer  er  op te bevestigen cn het plafond er 

aan te verbinden ? E n wat moet daarbij  verder  in acht 

genomen worden ? » 

e heer  J . F .  bekomt het woord namens 

eene kommissie uit de  afdeeling, bestaande 

uit de hh. J . F . , . J . , P. -

T E N en J . J . , cn leest het navolgende opstel 

voor, met eene teekening opgehelderd. 

r  men tegenwoordig meer  en meer  gebruik begint 

te maken van gesmeed- en gegoten-ijzeren balken in den 

huishouw, zoo vraagt men: wat zijn daarvoor  de beste 

vormen in Ue verschillende gevallen? hoe moeten de af-

metingen geregeld worden? wat is de beste en eenvou-

digste w ijzc om den vloer  er  op te bevestigen en het pla-

fond er  aan te verbinden ? en wat moet daarbij  verder 

in acht genomen worden? 

« Ten einde do twee eerste deelen der  vraag te kun -

nen beantwoorden, dienen wij  de eigenschappen der  stof 

waarvan hier  sprake is, cenigzins te loeren kennen, in 

zoo verre althans deze met do vraag in verband kun-

nen staan, en beantwoorden alzoo iu do eerste plaats: 

Welke zijn de eigenschappen van gesmeed, en wat die 

van gegoten ijzer? 

Gesmeed

« E v en als bij  allo veerkrachtige ligchamen, zullen van 

gesmeed ijzer  de deelen zich zamen drukken of uitzetten, 

al naar  mate dat er  eene drukkende of trekkende kracht 

op wordt aangebragt. 

« Broos of hard ijzer  vergruist onder  zeer  sterke druk -

king , terwij l taai ijzer  wordt ineengedrukt zonder  dat 

deszelfs moleculen hunnen geheelen zamenhang verliezen: 

bij  eene drukkin g van 29.25 kil o per  vierk . streep zal ge-

slagen ijzer  vergruisd worden. Wanneer  wij  voor  de dikt e 

 en voor  de hoogte  stellen, zal volgens proeven door 

T genomen het wederstandbiedend vermogen vol-

gens nevenstaande tafel afnemen. 

Absoluut weêrstandbied. 
verm. pr. vierk. streep. 

Absolute weer-

stand , prak-

tisch gebruik 

iu kilogram. in deelen der 
eenheid. in kilogrammen. 

Absolute weer-

stand , prak-

tisch gebruik 

iu kilogram. 

1 49.25 12.30 

— 27 '/ 24.G2 6.15 

= 54 V , 12.31 3.08 

= 81 7. 6.1 G 1.54 

108 V. . 3.08 0.77 

= 135 1.54 0.39 

1(52 Vu 0.77 0.19 

11 189 7 i » 0.39 0.09 

11 21G 7 456 0.19 0.045 

= 243 7..t 0.09 0.023 

« Wederstandbiedend vermogen tot aan het punt 

van doorbuiging. 

« W a n n e er eene aan beide zijden ondersteunde staaf in 

het midden met een gewigt P belast is, zal men hot vol-

gende kunnen waarnemen: de staaf zal naar  mate van hare 

meerdere of mindere veerkrachtigheid beginnen door  to 

buigen, en daardoor  ontstaat aan de rondgebogen zijde 

eene verlenging, evenredig aan de verkortin g der  ingebo-

gen zijde van den boog. e pijlen van doorbuiging zijn 

evenredig aan het gewigt. e veerkracht houdt op wan-

neer  de verlenging der  staaf ten gevolge dor  doorbuiging 

0.0003 der  lengte bedraagt, hetgeen gelijk staat niet eene 

belasting van 6 kil o per  vierk . streep. 

« Bi j  twee regthoekigo staven van verschillende afmetin-

gen staan de pijlen van doorbuiging, onder  een gelijk ge-

wigt P , in de regte reden van de 3d c magten der  lengte, 

en de omgekeerde reden van de breedte en in de 3d e 

magten van de hoogte. Ui t waarnemingen van U 

blijk t dat bij  eene staaf van 2 ellen lengte, 0.10 el breedte, 

cn 0.01 el dikte, de pij l van doorbuiging bij  10 kilogr . 

gewigt gelijk is aan 0.01 el. 

« Stellen wij  dus de lengte , de breedte b, de dikt e d 

en de pij l van doorbuiging / , zoo leidde hij  er  uit af (het 

gewigt in ponden en de afmetingen in strepen uitgedrukt) : 

_ » 

*  ~ b d* 

e grootste pij l van de doorbuiging zonder  verbre-

kin g der  veerkracht, staat in de regte reden van de vier-

kanten der  lengte van eene staaf, en in de omgekeerde 

reden van hare dikte. 

« V o l g e ns U zal de waarde, die eene geslagen 

ijzeren staaf'  zonder  verbreking of verlies van hare veer-

kracht dragen kan, bepaald worden door 

 voor  lengte = 2.00.) . A A a , ... . . . . 
ƒ = 0.02, de pij l van doorbuiging 

0.00005/,* 

d voor  dikt e = 0.01 

f — f stellende, vindt men
bd* 

de waarde voor 

de grootste belasting zonder  schadelijke doorbuiging, welke 

eene staaf in het midden dragen kan. Wanneer  de be-

lasting over  de geheele lengte der  staaf verdeeld is, zal 

de pij l van doorbuiging niet meer  dan r ,/a zijn vau den 

pi j l , die door  eene in het midden geplaatste belasting 

verkregen wordt . 

« Wederstandbiedend vermogen tot aan het breekpunt. 

« E r bestaat eene regtstreeksche overeenkomst in het 

wederstandbiedend vermogen, hetzij  dit door  eene druk -

kende of trekkende kracht wordt te weeg gebragt. Voor 

het geval dat men wil nagaan, wanneer eene staaf in het 

midden belast haar  maximum van doorbuiging bereikt heeft 

of tot aan het breekpunt genaderd is, moet men vooral 

de lengte en don vorm der  staaf in aanmerking nemen. 

t gewigt waardoor  de staaf breken zal wordt alsdan 

2  b d* 

aGegoten ijzer. 

« A a n g e z i en men nooit geheel en al op de gelijkslach-

tigheid (homogeniteit) van het ijzer  kan staat maken, 

moet men steeds voorzigtigheid bij  zijn gebruik in acht 

nemen. t zoogenaamde wit of'  gebrand gietijzer  dient 

men geheel te vermijden, omdat het ten ccnenmale on-

veerkrachtig is, welke veerkrachtigheid trouwens veel 

minder  bij  gegoten dan bij  geslagen ijzer  gevonden wordt . 

m moet het als zeer  gevaarlijk beschouwd worden. 

« Wederstandbiedend vermogen bij trekkende of 

spannende krachten. 

t zelden, of liever  nooit, moet men gegoten 

ijzer  voor  trekkende of spannende krachten bezigen; 

hiertoe bezit het geslagen ijzer  vele voortreffelijk e eigen-

schappen. 

« E en draad van geslagen ijzer  van eene  streep in 

doorsnede zal eenen last kunnen dragen van Gó kilogr . voor 

best ijzer  en van ordinai r  ijzer  33 kilogr. , terwij l het beste 

gegoten ijzer  bij  zulk eene afmeting niet meer  dan 12 

kilogr . dragen kan. Stellen wij  voor  de praktij k ' / i van bo-

venstaande waarde , dan staat het gegoten tot het gesmede 

ijzer  als 3 : 16. 

« Wederstandbiedend vermogen tot aan het punt van vergruizing. 

« t oordeelkundigst gebruik hetwelk van gietijzer  ge-

maakt kan worden , is, om het aan sterke drukkin g weder-

stand te doen bieden; daarin overtreft het dubbel het 

gesnicdo ijzer  en strekt zich uit tot 100 kilogr . per 

vierk . streep. 

t wederstandbiedend vermogen vermindert in omge-

keerde reden van de hoogte, cn voor  praktisch gebruik 

doet men voorzigtig slechts der  waarde te nemen. 

« W a n n e er wij  de hoogte/Ten de dikt e D noemen, dan 

is het wederstandbiedend vermogen tot aan de vergrui -

zing aldus: 

uitgedruk t door  — — 
3

-. Vergelijken wij  dit niet de 

gevonden formul e voor  de grootste belasting zonder  schadelij-

b d1 

kedoorbuiging  4 — — , en stellen wij  = GO kilogr. , 

dan zien wij  dat wij  in dit geval een gewigt zouden moeten 

aanwenden, dat tienmaal grooter  was om den legger  te ver-

breken dan om hem de grootste doorbuiging zonder 

schadelijke belasting tc doen ondergaan. Voor  praktisch 

gebruik , als  = 12 is, zal dit gewigt dus slechts twee 

malen grooter  zijn. 

Absolute wederstand pr. 

vierk . streep. 

Waarde pr. 
vierk. streep 

voor  de 

praktijk . in deelen der 
eenheid. in kilognunmen. 

Waarde pr. 
vierk. streep 

voor  de 

praktijk . 

11 = 1 100.00 25.00 

 = 4 7, GG.00 14.50 

 = 8 '/ 50.00 12.50 

11 = 30 '/« 6.G0 1.45 

« Wederstandbiedend vermogen tot aan het punt van door-

buiging of tot aan het breekpunt. 

« e wetten welke wij  omtrent de doorbuiging bij 

geslagen ijzer  gevonden hebben, kan men ook op het ge-
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goten ijzer  toepassen. Ofschoon wat het gegoten ijzer  be-

tref t er  niet zoovele en uitgebreide waarnemingen gedaan 

zijn als omtrent het gesmede ijzer , kan men toch gerust 

aannemen voor  praktisch gebruik, dat de wederstand van 

het geslagen ijzer  staat tot dien van het gegoten als 20 tot 12. 

« O f s c h o on dus veel minder  tot dragend ligchaam ge-

schikt, heeft men echter  door  het doeltreffend aanwenden 

van den vorm veel en met goed gevolg het gegoten ijzer 

tot dragende ligchamen gebruikt . 

« e formul e welke wij  voor  gesmeed ijzer  aanga-

ven, kan ook voor  gegoten ijzer  gebruikt worden wanneer 

de coëfficiënt slechts gewijzigd wordt . Was  voor  ge-

slagen ijzer  = 00 kilogr. , dan zal voor  gegoten ijzer  de 

 - 28 kilogr . moeten zijn en de waarde voor  praktisch 

28 
gebruik >/=» of'  wel  = ^ = 5.G0. 

«U i t hetgeen wij  hierboven hebben aangegeven leerden 

.wij  het geslagen ijzer  als zeer  veerkrachtig kennen. 

r  verder  uit proeven bekend is dat de pijlen van door-

buiging van gesmeed ijzeren leggers aan de boven- en on-

derzijde der  leggers dezelfde zijn , mogen wij  daaruit af-

leiden dat het trekkend en wederstandbiedend vermogen 

van deze stof van gelijke waarde is. Wi j  meénen alzoo 

te mogen bepalen dat in de gewone gevallen de beste 

vorm voor  balken van geslagen ijzer  die is, waarbij  de 

dwars-doorsneden aan de boven- en onderzijde gelijk zijn ; 

met andere woorden de in de praktij k bekende 1 vorm, ter-

wij l de hoogte der  balken over  de geheele lengte dezelfde 

zal moeten zijn. t gegoten ijzer  daarentegen bleek 

veel wederstandbiedend vermogen te hebben, maar  veel 

minder  veerkrachtigheid te bezitten. l men nu 

gegoten leggers zal willen gebruiken, zal men het ge-

brek aan veerkrachtigheid moeten te gemoet komen, door 

aan de onderzijde der  leggers de massa te vermeerderen , 

om hierdoor  zoo veel mogelijk evenwigt tusschen het we-

derstandbiedend en veerkrachtig vermogen daar  te stellen, 

waartoe dc omgekeerde J. (t) vorm ons als de meest ge-

schikte in de gewone gevallen zou voorkomen. 

« Wat nu betreft het bepalen der  afmetingen voor  de 

voorkomende verschillende gevallen, hiertoe zal men steeds 

bij  zamengestelde konstrukt ië n door  berekening en proef-

nemingen moeten geraken, daar  deze in direk t verband 

staan met den last welken de leggers hebben te dragen; den 

afstand van de steunpunten; hoe en op welke wijze do 

last over  dezelve verdeeld is, en meer  andere daarop be-

trekkin g hebbende oorzaken. r  zullen vorm en

meting steeds tot in net oneindige afwisselen. n bedenke 

echter  wel dat de schijnbaar  beste, naar  geometrische re-

gels ontworpen vormen hier  niet altoos het meest zijn te 

vertrouwen. Zoo moet men bij  voorbeeld niet uit het oog 

verliezen, dat de krimpin g welke bij  gegoten ijzer  gedu-

| rende de afkoeling plaats grijpt , reeds alleen dikwer f ge-

noeg is om destukken te doen breken: om deze reden ziet 

j  men de schijnbaar  beste stukken bij  zeer  geringe drukkin g 

- breken en daarom is het bij  het gebruik van gegoten ijzer 
1 vooral aan te raden, de voorwerpen vóór hunne plaat-

,; sing aan cene proef bloot te stellen. 

«Bi j  gesmeed ijzer  winnen de kleinste vormen het meestal 
1 op de grootere; dit is veelal omgekeerd bij  het gegoten 

ijzer  het geval: kleine stukken worden bij  de gieting dik -

 werf verbrand of wit en verliezen alzoo veel van hunne 

ij  deugdzaamheid, terwij l stukken van grootere afmeting met 

i' zorg gegoten en afgekoeld de beste eigenschappen opleve-

i! ren. Omdat de veerkrachtigheid bij  gegoten ijzer  zóóveel 

minder  dan bij  geslagen ijzer  is , dient men in de praktij k 

i! ook op zijn uitzettend vermogen te denken; vooral moet 

' dit bij  verbindingen niet uit het oog verloren worden, waar-
1 uit , indien het niet met oordeel gedaan wordt , veel onge-

j  mak ontstaan kan. 

« Op het laatste gedeelte der  vraag hebben wij  eene be-

denking in het midden te brengen. e zullen —wordt er  ge-

j  vraagd — de vloer  en het plafond aan de leggers bevestigd 

i worden? 

« Aangezien de prij s van het ijzer  voor  het gebruik in den 
! gewonen huishouw steeds nog veel hooger  is dan die van 

hout, kan men veronderstellen dat toepassing van ijzer  alleen 

,| in enkele gevallen zal aangewend worden: bij  eene brand-

'i vrij e konstrukti e zal men toch aan geen houten vloeren of 

gestukadoorde plafonds denken. n vochtige kelders of 

andere plaatsen waar  het hout spoedig verrot is, zal men 

: bij  gebruik van ijzeren leggers de vloeren evenmin van 

hout mogen nemen. Wi j  hebben echter, aannemende dat er 

!j  welligt gevallen kunnen voorkomen , waarin deze vraag ge-

daan kan worden, getracht door  bijgaande schets hierop te 

antwoorden. 

«N°. 1. Een gegoten logger, alwaar  do onder-cn hoven-

ribben breed genoeg zijn om daar  zonder  veel verbreking 

i| der  kracht eenige gaten door  te brengen, om daardoor 

i.' eenige bouten door  te laten tot bevestiging van op gelijke 

afstanden dwars over  de leggers heenloopende ribben (a). 

« N °. 2 ,3, 4, 5. s van geslagen ijzer. Ter  weder-

zijde van dc leggers zijn ter  plaatse waar  de koppelbeu-

 gels zijn aangebragt, vullingstukken (a), zie fig. 3, aan-

j  gebragt. Boven cn onder  op den legger  ligt over  hare gan-

sche lengte eene ri b (b), welke ribben door  de op onder-

scheiden afstanden aangebragte beugels stevig tegen de 

leggers bevestigd worden, zoodat de vloer- en de plafond-

schroten bevestigd kunnen worden. 

e figuren 7, 8, 9 en 9' zijn genomen uit het werk 

. F iguur  7 stelt de gewone manier  van 
; wulven ook bij  ons in gebruik voor; de figuren 8, 9 en 9' 

'"  zijn eene wuivin g door  middel  gebogen plaatijzer, waarin 

de ruimt e tusschen den boog en het vlak van den vloer 

met béton is aangevuld en waarover  een vloer  van te-

gels, klinkert s of'  cement wordt gelegd. 

e wijze van beankering zoo voor  gegoten als gesla-

gen ijzer  geschiedt meestal volgens fig. 0. t einde der 

veer  in tweeën gekloofd bevindt zich ter  wederzijde van 

den legger, en wordt alsdan door  twee of meer  klink -

bouten daaraan ve rbonden .» 

N a het houden dezer  voordragt, wordt door  den heer 

A . N . Y aangemerkt, dat het vergrooten van de 

benedenflens bij  gegoten ijzeren balken slechts dan behoort 

te geschieden, wanneer  de staaf'  horen de grens der  veer-

kracht wordt belast, hetgeen echter  nimmer behoort plaats 

te hebben, omdat het bewezen is door  proeven, dat door 

eene belasting boven de grens der veerkracht de wederstand 

werkelij k wordt benadeeld. j  meent echter  dat de 

reden, waarom de engelsche ingenieurs de benedenflens 

grooter  verlangen dan de bovenflens, moet gezocht wor-

den in de door  hen voorgestane meening, dat de weder-

stand van het gegoten ijzer tegen uitrekkin g of de zooge-

naamde volstrekte vastheid (absolute wederstand) geringer 

is, dan die tegen zamendrukking of'  de terugiverkende vast-

heid. t moge waar  zijn wanneer  de belastingen ach-

tereen worden opgedreven tot dat de staven bezwijken; het 

is nogtans uit de proeven door  fransche waarnemers geno-

men gebleken, dat dit het geval niet is wanneer  de belas-

tingen worden geregeld zoodanig, dat de veerkracht niet 

wordt benadeeld, hetgeen bij  bouwkunstige zamenstellin-

gen steeds behoort te worden in acht genomen. Ook 

blijk t uit dc vormen der  staven of balken voor  spoorweg-

bruggen hier  te lande, en o. a. ook uit die van de bru g 

over  den Singel voor  de Heisteeg alhier, dat de bovenflens, 

wel verre van kleiner  dan of gelijk te zijn aan de benedenflens, 

integendeel veel grooter is, hetgeen welligt moet worden 

toegeschreven aan de wijze van bevestiging van het brug-

gedek, welke wijze, naar  hij  meent, moeijelijkhedcn bij 

vernieuwingen kan opleveren. 

e heer  antwoordt, dat het zijns inziens 

wel degelijk geraden is den wederstand der  balken te re-

gelen met het oog op eene belasting, die in staat zou zijn 

eene breuk voort te brengen, zoo als bij  schokken het ge-

val zou kunnen wezen. Wat betreft de wijze van bevesti-

ging van het bruggedek, deelt hij  nog mede, dat bij  eene 

engelsche bru g het dek bestond uit losse houten platen, 

aan de einden op wederzijdsche bruglcggers als 'twar e 

vastgeklemd door eene gesmede plaat, dienende tot op-

sluitin g van de leunhigstijlen. 

e heer  G . u. , door  wien in der  tij d de bru g 

voor  de Heisteeg alhier  is uitgevoerd, merkt aan dat de 

wijze van bevestiging van het bruggedek, door  middel 

van boutjes vastgeschroefd aan de flensen van de gegoten 

ijzeren leggers, wel verre van moeijelijkhedcn op te leve-

ren, integendeel het uitvoeren zelfs van gedeeltelijke ver-

nieuwingen gemakkelijk maakt. 

Alsnu wordt in behandeling genomen de 2J"  vraag: 

« W a t heeft de ondervinding geleerd omtrent de zooge-

naamde zand/underitigen? E n welk nut kan men daaruit voor 

ons land afleiden ter  dienste der  burgerlijk e b o u w k u n s t ?» 

Namens de  afdeeling worden, ter  beant-

woording hiervan, door  den heer  F .  voorgedragen 

twee m e m o r i ë n, de eerste van den heer  w. A . , en 

de tweede van de heeren p. x en J . . 

Eerstgenoemd stuk, van den heer  w. A . , 

is van den volgenden inhoud: 

« W a t heeft de ondervinding geleerd omtrent de zooge-

naamde zandfunderingen? E n welk nut kan men daaruit voor 

ons land afleiden ter  dienste der  burgerlijk e bouw kunst? 

r  het zand de eigenschap heeft door  zijne bewege-

lijkhei d alle ongelijkheden of'  holligheden tc vullen en 

daarna een vasten grond oplevert, zoo kan het in de 

bouwkunst cn vooral in den huishouw, hoofdzakelijk ten 

platten lande of op vrijliggend e terreinen , op een slappen 

grond de liggende roosterwerken of zoogenaamde turffun -

deringen met voordeel vervangen. 

« N a d at de grond ter  vereischt wordende diepte en 

breedte is uitgegraven, vult men hem met rivier - of duin-

zand , waarover  dan eenige emmers water  gestort kunnen 

worden, door  welken maatregel de verschillende korrel s 

zich zeiven nog vaster  aan elkander  hechten. Niet dat met 

zulk eenen maatregel het daarop gestelde gebouw geene 

zakking of zetting zal ondergaan, maar  veelvuldige proe-

ven hebben bewezen, zelfs op onregelmatig moerassige 

gronden, dat het gebouw wel is waar eene zetting onder-

ging doch zonder  scheuren of verzakking, daar  het zand 

de eigenschap heeft naar  die plaatsen tc verschuiven , waar-

heen het door  grootere drukkin g gedrongen wordt 

en dat alzoo dit gebrek (evenwel tot zekere grenzen) 

wordt verholpen. Tot aanbeveling der  zandfunderingen 

zijn ook nog verscheidene punten aan te voeren. Ten 

eerste is zulk eene fundering minder  kostbaar  dan een lig-

gend roosterwerk. Ten tweede behoeft het metselwerk niet 

onder  den laagstelt waterstand begonnen te worden, hetwelk 

bij  het aanwenden van hout toch steeds het geval moet 

zijn , daar  door  eene gedurige afwisseling van droogte en 

vochtigheid het houtwerk spoedig tot bederf overgaat, te 

meer  daar  dc ondervinding heeft bewezen dat eene zand-

funderin g doorgaans niets daarvan te lijden heeft. Ten 

derde behoeft de funderingsgroeve niet steeds droog ge-

pompt te worden, hetwelk bij  aandrang van grondwater 
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bij  de meeste funderingswijzen liet onvermijdelijk e gevolg

is. n heeft zich evenwel te wachten zulk eene funde- j, 

rin g te kor t bij  een stroomend water  aan te leggen, zelfs 

dan wanneer  men tot voorzorg reeds damplanken geslagen 

heeft, daar  het zand zich ligtelij k langs den een of ande-

ren onvoorziencn weg een uitgang baant, die, al grooter 

en grooter  wordende, de schromelijkste gevolgen zou 

kunnen hebben; als ook dat damplanken in de meeste ge-

vallen de zijdelingsche drukkin g niet zouden kunnen weer-

staan en niet steeds onder  water  zijnde spoedig tot ver-

rottin g overgaan. 

« E e ne andere soort van zandfundoring, en welke met . 

goed gevolg wordt aangewend , bestaat daarin dat het ge- 1 

heele terrein voor  het op te rigten gebouw bestemd, na-

melijk 2 a 2.50 el buiten de oppervlakte er  van, 0.50 

wordt uitgegraven, waarop dan 1.00 a 1.50 el hoog het 

zand wordt aangebragt. n laat dit dan een jaar  l ig -

gen, opdat doorliet daarop vallende hemelwater  of sneeuw 

de zandbedding zich zeer  vast legere. Vervolgens grave 

men in het voorjaar , zoodra men niet meer  voor  vorst te 

vreezen heeft, den fundoringsput 4 li G palmen uit en be-

ginne daarop onmiddellij k het metselwerk, dat zooveel j 

mogelijk ter  gelijke hoogte dient opgetrokken to worden 

om eene ongelijke zetting te voor  komen. 

n de omstreken van Bremen wordt deze soort van 

bouwing menigvuldig gebezigd. e dus opgetrokken 

gebouwen zijn wel is waar  gewoonlijk van ééne verdie-

ping, maar  worden in den herfst meestal bijzonder  zwaar 

belast door  den alsdan binnenkomenden oogst, winter -

voorraad enz. 

e eerste mij  bekende zandfunderingen op groote 

schaal zijn die, welke bij  het kanaal  te

zijn gemaakt. e grond waarop dc kaaimuren langs dit 

kanaal moesten woren opgetrokken bestond uit kalksteen, 

die gewoonlijk op eene niet al te groote diepte aangetrof-

fen werd; doch hij  lag op sommige plaatsen zoo diep 

dat men hem niet kon bereiken (met de fundamenten 

namelijk) , en om nu den kaaimuur  niet op den lossen 

en onregelmatig opgeworpen grond te zetten, stampte men 

de fundamentsgroeve, nadat zij  zoo diep mogelijk uit -

gegraven was, vast aan, en bragt daarna eene zandlaag van 

wel eene ned. el hoogte, waarop de muur  dan onmid-

dellij k werd gebouwd. Ook bij  de in de laatste jaren 

aan do vestingwerken tc Bayonne uitgevoerde werken, 

waar  het terrein zich door  zijne moerassige en elastieke 

eigenschappen zoer  ongunstig voordeed, werden de zand-

funderingen aangewend. Ook in turf - of'veengrond wordt 

deze fundering gebezigd, onder  anderen is dit geschied bij  het 

bouwen van het kanaal-wachtershuis in het veenachtig dal | 

Benrronne, alwaar  door  het aanbrengen van wel 2 ned. 

ellen hoogte zand een gunstig resultaat verkregen werd, 
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daar  zij  het gebouw zonder  spoor  van ongelijkmatige 

zetting droeg. 

« Bij  de bouwing der  kriminel e gevangenis te

is eene zandfundering aangewend. Nadat namelijk de moe-

rassige grond op eene diepte van circa 2 ned. ellen was 

uitgegraven en de fundoringsput 1.50 el buiten het op te 

rigten gebouw verbreed was, wierp men in de met water 

weder  aangevulde groeve een zuiver  scherp-korrelig zand; 

daar  evenwel het hechte , twee verdiepingen hooge gebouw 

dadelijk moest opgetrokken worden, zoo liet men niet 

alleen de muren langzaam, maar  ook ter  gelijke hoogte 

opmetselen, waardoor  de beste verwachting niet werd 

teleurgesteld. 

« U i t deze voorbeelden kan men reeds eenigermatc bij 

het bezigen van zandgrondslagcn de wijze opmaken, hoe zij 

in den vreemde aangewend worden. Niettemin waagt do 

steller  dezer  memorie het daaromtrent zijne gevoelens 

mede te deelen. Nadat de grond op de gewone wijze met 

de grondboor  of het visiteerijzer  onderzocht is, om zich 

te overtuigen of er  zich ook vuile aderen, gedempte grach-

ten, welputten bevinden, waarnaar  men dan zijne maat-

regelen neemt, grave men de fundament-sleuf ter  diepte 

van 1.50 el uit , ter  breedte van 3 a 4 maal het banket of de 

fundaments-aanlagen, hetwelk wij  bij  eene diepte van 1.00 

el op een aanleg van 3 maal do dikt e van den daarop 

te rigten muur  bepalen, welke dikt e natuurlij k naar  de 

slapheid van den grond en de zwaarte van het daarop te 

rigten gebouw dient gewijzigd te worden; daar  het eene 

uit de statica bekende waarheid is, dat de indrukkin g der 

ligchamen op ieder  punt van het zich daarop bevindend 

vlak in omgekeerde reden der  vlakken staat en deze dus 

naar  mate de basis kleiner  is ligter  kunnen indrukken : 

uit w-elke grondstelling men kan opmaken, welken invloed 

eene verbreeding der  aanlage op do indrukkin g van ge-

bouwen heeft. Na alzoo do breedte bepaald te hebben, vult 

men deze groeve met een scherp-korrelig zand, welke 

zandlaag men zoo mogelijk tot het voorjaar  moet laten 

liggen tot meerdere legering van den ingeworpen grond; 

waarna deze sleuf, zoodra men niet meer  voor  vriezend weder 

te vreezen heeft, ter  vereischt wordende diepte en breedte 

wordt uitgegraven, waarop alsdan onmiddellij k het metsel-

werk met de gewone versnijdingen kan begonnen worden, 

ten zij  men tot meer  zekerheid eene doorgaande dennen 

plaat, volgens een goed oordeel overeenkomstig de zwaarto 

van het daar  op te rigten gebouw, geraden vindt . Vooreen 

gebouw met vele separatie-muren is het beter  het geheele 

terrei n uit te graven en op de voorschrevcne wijze met 

zand op te vullen. Bij  zeer  ligte gehouwen, waarbij  tege-

lij k eene verhooging van het terrein is voorgenomen, kan 

men volstaan door  er  eene zandlaag van 0.50 el hoog 

op te werpen, waarop ter  diepte van 0.25 el eene laag 
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goed doorbakken baantegels gevlakt wordt , op welke dan 

onmiddellij k kan voortgewerkt worden. e wijze van 

bouwing is ook hier  te lande met goed gevolg aangewend, 

als onder  anderen bij  de dienstgebouwen van den holland-

schen ijzeren spoorweg alhier, waarbij  ik geloof dat de 

baantegels niet zijn gebezigd. e meen ik naar 

vermogen, naar  aanleiding der  tweede vraag, eenige in-

lichtin g omtrent de zoogenaamde zandfunderingen in het 

midden gebragt te hebben, in de hoop dat ervaren prac-

tic i tot wezenlijk nut der  bouwkunst hunne gevoelens om-

trent deze en de andere vragen zullen doen kennen tot eer 

der e afdeeling van de maatschappij  Tol be-

vordering der Bouwkunst.» 

e tweede memorie, van de heeren p. N en 

J. , luid t als volgt: 

n de vergadering dezer  afdeeling in de maand Fe-

bruar y 11. gehouden, hebben eenige leden op zich geno-

men, eene of meer  vragen te behandelen, welke door 

het bestuur  der  maatschappij  Tot bevordering der Bouw-

kunst zijn voorgesteld, om na dc algemeene vergadering 

der leden tc Amsterdam in dit jaar  te worden besproken. 

e ondergeteokenden hadden het stout bestaan ook een 

deel van dien arbeid op zich te nomen en wel bepaalde-

lij k de vraag : Wat heeft de ondervinding geleerd om-

trent de zoogenaamde zandfunderingen, en welk nut kan 

men daaruit voor  ons land afleiden ter  dienste der  bur -

gerlijk e bouwkunst? 

« W el wenschton de ondergeteekenden toen te hebben ge-

zwegen, zij  waren thans bevrij d gebleven om te spreken; 

dit nu echter  eenmaal zoo zijnde, zullen zij , hoe gebrekkig 

dan ook, hunne zienswijze over  de onderwerpelijke vraag 

mededcelen, in de zekere verwachting dat hun weinig 

beduidende arbeid gelukkiger  en betere denkbeelden bij 

velen uwer  zal uitlokken . 

« W i j  behandelen de zaak 1°. in algemeene doch kort e 

trekken; 2". daarna wijzen wij  op de ondervinding 

voor  zoo veel wij  die hebben opgedaan; en 3». zullen wij 

over  het nut spreken, hetwelk uit het maken van zandfun-

deringen kan ontstaan. 

« T en eerste beschouwen wij  iedere zandfundering te 

zijn een goede bouwgrond, indien die bodem eene betrekke-

lij k aannemelijke dikt e heeft, op eene goede aardlaag rust 

en doo de slappere bovengronden niet zijdelings kan 

uitwijken . 

t welzand is boven alle bedenking een hechte 

grondlaag; doch de zee diepe ligging doet ons dien grond 

niet bereiken, dan nadat wij  aan een gedeelte van den 

bodem zijn zich trotsch in de lucht verheffend boomgewas 

hebben ontnomen, om de stammen in den zeer  vernede-

renden staat, met het hoofd benedenwaarts, juist zoo veel 

. X. 
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] ellen den grond in te drijven , als zij  nog maar  kort gele-

: den zich daarboven verhieven. 

n dien zin worden zeker  de zandfunderingen niet 

gewild. 

« W a n n e er wij  dan aannemen dat zand een goede 

bouwgrond is, op voorwaarde dat de zandlaag op een 

vri j  vasten bodem rust en zich niet zijdelings kan ver-

plaatsen, dan kunnen kunstmatig aangebragtc zandbed-

dingen als zoo vele funderingen worden beschouwd en 

geschikt om zelfs zeer  aanzienlijke lasten te dragen. 

n de tweede plaats. e ondervinding die wij  hebben op-

gedaan bevestigt dit . Een viertal voorbeelden voeren wij  aan : 

« l o. n 181G werd aan het  bij  den Helder 

het stoom-machine-gebouw, van het drooge scheepstiin-

mer-dok uit nooddwang op welzand gebouwd, en tot 

heden heeft het nog geene verzakking ondergaan. (Vroeger 

reeds in deze afdeeling behandeld.) 

«2». Toen in 1840 de eerste sleephelling e lande 

op het eiland Fijenoord werd aangelegd, moest daarbij 

tevens een gebouw worden opgerigt voor  den direkteur . 

Zoo als u bekend is, ligt het terrein buitendijks ; de 

hooge stormvloeden hebben dus hun vri j  spel, en ten 

einde den direkteur  cn diens gezin te vrijware n tegen 

het lastige daarvan, moest de begane grond hoog bo-

ven het omliggende terrein wezen, waarvoor  bepaald werd 

4.20 el -f- . P ., overeenkomende met 0.70 el ongeveer 

boven den hoogst bekenden vloed van 1825; maar  daartoe 

waren hooge of liever  diepe grondmuren noodig; en wilde 

men het gebouw op eene houten, al of niet beheide, 

funderin g doen dragen, dan waren de kosten beneden 

den grond te besteden, welligt hooger  dan die boven den 

grond voor  den verderen opbouw zouden vereischt worden. 

e ontwerper  kwam op het denkbeeld het gebouw 

als op een heuvel te plaatsen, cn dit denkbeeld vond in-

gang. e werd als het ware een bak gemaakt, be-

staande uit een regthoek wiens zijden kleidijke n waren , 

hoog ongeveer  1.50 el, met ccne kruinsbreedte van 1 e l, 

en waarvan de tegenover  elkander  staande zijden, zoo ver 

van elkander  lagen, dat het gebouw, 1G el breed en 11 

el diep, rui m kon worden aangelegd. 

« e bak werd gevuld met plaatzand telkens niet wa-

it ter  ingewasschen. Op 0.60 cl beneden den beganen grond 

van het huis en dus 3.60 el - j - . P , werd de eerste 

j  metsellaag geplaatst, de muren werden breed aangelegd; 

i en telkens met klesoors versnijdingen opgetrokken, tot 

even beneden den beganen grond, alwaar  de buitenmuur 

! l ' / i en de binnenmuur  1 Uselsteen zwaarte hebben, en 

daarmede verder  zijn opgetrokken. t huis kan gezegd 

j  worden twee verdiepingen hoog te zijn , en voor  zoo veel 

wij  weten heeft het geene zakking, althans geene ongelijke 

i zakking ondergaan. 

9 
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« 3 ' . Een ander  voorbeeld op grootere schaal is ons 

allen bekend: wij  zien dit in de belangrijk e uitlegging van 

 tusschen de lenvehaven en den Veerdam; ook 

daar  is het zand als het ware in een bak geworpen, 

en hoewel niet elke laag werd ingewasschen, geschiedde 

dit toch, door  het water  zelf, in de afgesloten ruimt e 

opgehouden. 

«Aanz ien l i j k mogen de gebouwen genoemd worden 

op die zandbedding gesticht; pakhuizen zoowel als hoog 

opgetrokken woonhuizen en een tempel (hoewel in zeer  on-

hollandsche benaming) aan den bloei van hollandsch a l-

ouden zeeroem gewijd, rusten op het schrale zand, 

en de tonnen gouds die daar  verbouwd zijn , vergelij-

kende met de schatten die andere kunstmatige funde-

ringen zouden hebben gevorderd, komen wij  tot de slot-

som dat de zandfunderingen deze belangrijk e onderne-

ming krachtdadig hebben in de hand gewerkt, en een 

groot kapitaal hebben bespaard zonder  aan do hechtheid 

te schaden. 

«4°. Van dit kolossale voorbeeld valt ons oog op een 

luttel bestek. Een bestek waarnaar  te dezer  stede eenige 

jaren geleden een gebouw is opgerigt, aan de noord-

zijde van de Groote kerk , om den uiterlijke n vorm en 

de inwendigen bestemming, wel eens de geestelijke slagkooi, 

genoemd. 

e bestekmaker  veronderstelde op de plaats waar 

hij  bouwen moest afgestorvene stadgenooten te vinden, be-

schreef de opruimin g daarvan, en wanneer  die verhui-

zing heeft plaats gehad, zoekt hij  den vasten bodem op 

1.90 el beneden den beganen grond van het gebouw; dien 

gevonden hebbende, wi l hij  de sleuven met zand inwas-

schen en aanvullen tot op zekere hoogte, en daardoor 

een belangrijk deel grondmuur  hesparen. 

« e dooden echter  dwarsboomden de levenden; tal van 

kisten lagen opeengestapeld, eene algcheele opruimin g 

daarvan was wenschelijk, maar  niet wel mogelijk. Toen 

werd het denkbeeld van eene zandfundering opgegeven, 

uit vrees dat het ligt te verplaatsen zand iedere opening 

zou binnendringen van die kisten, welke de fundamenten 

omringen, van tij d tot tij d instorten, cn waardoor  de 

voet zou worden ondermijnd ; daarom heeft men toen 

besloten, de grondmuren op den vasten bodem aan tc 

leggen, hetwelk eene verhooging der  kosten van ƒ 877 

ten gevolge had. 

« W i j  halen dit voorbeeld slechts aan tot staving van 

onze meening, dat het zand zich niet zijdelings moet kun-

nen verplaatsen. 

« E n nu zal het ons gemakkelijker  wezen om na het 

aangevoerde de zandfunderingen als nutti g te kunnen 

aanprijzen. 

« W i j  zien dit nut, in de hechtheid en deugdzaam-

heid der  gebouwen, waarvan wij  spraken, en in de min-

dere kosten van aanbouw. 

n late zich evenwel door  dit laatste, en in onze 

dagen welligt te veel geliefkoosd argument niet mislei-

den. Grondi g onderzoek naar  de geaardheid der  gron-

den, waarop en waartusscben men houwt, moet vooraf-

gaan ; om eene zandfundering te willen, make men geene 

gewaagde kunsten, zoo als afheijingen van sleuven, ter-

reinen, cn wat dies meer  zij , die wel eens op schade 

en schande beide kunnen uitloopen. n raadplege het 

terrein , in voege zoo als wij  (al klink t het wat verme-

tel) dit bedoelen. Twijfe l mag hier  niet beslissen, waar 

die bestaat helle men over  tot het zekere, voor  zoo veel 

dit door  den houwkunstenaar  in onzen vaak bedriegelijken 

grond te vinden is. 

« E n hiermede, mijn e hoeren  eindigen wij  ons opstel, 

meer  toch is het niet; neemt het dus voor  niets meer  aan, 

maar  vult het aan met uwe ervaring en met uwe konnis, 

die wij  steeds op hoogen prij s ste l len.» 

e heer  C. E merkt aan dat een hoofdvereischte 

tot zandfunderingen is het gelijkmati g verdeden der  be-

lasting, daar  het hom bij  ondervinding is gebleken, dat 

van een kerkgebouw op eene zandfundering opgerigt, kor t 

na de voltooijin g de toren afscheurde, doch dat de scheu-

ren, na te zijn gedigt, sedert zich niet meer  geopend 

hebben. 

e heer  F .  zegt, dat de bedoeling van de 

opstellers der  voorgedragen memor iën ook is de belasting 

gelijk te verdoelen. 

e heer G herinnert aan een stuk, geplaatst 

in de Bouwkundige Bijdragen (2''° dl. , l e stuk) bevattende 

de beschrijving van het bouwen van een woonhuis zon-

der grondmuren, rustende op eene zandfundering, uitge-

voerd te Ginnekcn bij  Breda. j  meent zich te herinne-

ren dat de zetting bij  de voorloopige belasting, alvorens 

tot den bouw zeiven over  te gaan, zeer  ongelijk is ge-

weest, en is welligt in de gelegenheid eenige opgaven te 

ontvangen aangaande den tegenwoordigen staat van dit huis. 

e heer N mankt de opmerking dat de heer 

T in zijn opstel spreekt van duin- en rivierzand, 

terwij l de heeren N en N alleen rivierzand 

noemen. 

e heer E deelt eenige bijzonderheden mede, ver-

meld in dc Allgemeine Bauzeitung, aangaande de toepassing 

van zandfunderingen bij  vestingwerken te Bordeaux, al-

waar  de bovengrond slecht en met dikk e veenlagen be-

zet was. n zocht daar  eene minder  kostbare wijze van 

funderen dan door  paalbeheijing, en stelde daartoe voor 

de zandfundering, die hierbi j  voor  het eerst in

schijnt te zijn toegepast. Vooraf werd eene proef geno-

men , om de wijze te leeren kennen waarop de zandkorrels

tegen elkander  drukken . e bediende men zich van 

houten bakken met losse bodems, die met zand gevuld 

en met water  doordrongen werden cn in dien toestand 

bleven staan tot het zand wederom droog was geworden. 

e bakken werden toen met een werktui g opgeligt en de 

bodem er  afgenomen; toen bleef er  eene pyramide 

zand op laatstgenoemden staan, waaruit de fransche inge-

nieurs afleidden, dat de zandkorrels op elkander  werken 

en de drukkin g overplanten , even als de steenen van een

gewelf dit op de regtstanden doen. Naar  dit beginsel 

zijn zij  te werk te gaan. e bovengrond zeer  slap zijnde, 

werd de zandaanvulling ingesloten tusschen houten be-

schoeijingen en daarop dc revetementsmuren opgetrokken. 

Aanvankelij k was de zakking vri j  sterk en bedroeg wel-

ligt 80 duim; terwij l uit het bedoeld rappor t blijkt , dat 

deze wijze van funderen wel aan het doel schijnt te heb-

ben beantwoord. t gebezigde zand was duinzand. 

r  de nederlandsche genie is nog eene andere wijze 

van zandfundering toegepast, 6. a. door  den kapitein V A N 

G  te Breda. E r  worden taps toeloopendc 

palen van ongeveer  3 el lengte in den grond geheid, , 

welke daarna weder  worden uitgetrokken, en de daar-

door  gevormde gaten met zand aangevuld. 

o heer G voert aan, dat ook te

duin cene toepassing is gemaakt van zandfundering. n 

heeft waargenomen dat er  belangrijk e scheuren zijn ont-

staan in do gewelven der  kazematten, welke men meende 

te moeten toeschrijven aan het gewigt van den vuurtoren, 

die daarop was gebouwd. j  onderzoek is gebleken, dat 

de fundamenten rusten op houten platen, die boven het 

peil van vol zee gelegen, waren vergaan. e zijn 

opgeruimd en vervangen deels door  béton-, deels door 

*and-aanvullingen, hetwelk ongetwijfeld duinzand is ge-

woest. 

e heer N heeft uit de voorgelezen opstellen 

gehoord dat zandfunderingen eenigen tij d moeten rusten, 

alvorens belast te worden met het bouwwerk. t het 

oog op den veelal gevorderden spoed in uitvoering vraagt 

hij  of dit volstrekt noodig is. 

e heer  antwoordt, dat bij  het Zeemanshuis 

te  in plaats van de fundering gedurende den 

winter  to laten rusten, deze met de materialen kunstma-

ti g is belast geworden; doch geeft voor  zich zeiven de 

voorkeur  aan het eerste. 

e heer  meent dat zandfunderingen in het 

algemeen de voorkeur  niet verdienen. e vele voorzorgen 

daarbij  in acht te nemen, en het twijfelachtig e omtrent 

den uitslag, doen zijn inziens aan een heiwerk de voor-

keur  geven. t is niet alleen noodig de sleuven tot "op 

de diepte van een vasten grondslag uit te graven om ver-

zakking te voorkomen; maar  het is hem bij  ondervinding 

gebleken, dat do zijdelingsche uitwijking , ook hij  voldoen-

den ondergrond, de meeste zwarigheid oplevert. 

e heer  vraagt of men de sleuven te lood in -

steekt, daar  het hem voorkomt noodzakelijk te zijn dat 

het zand zijn natuurlij k talud hehoude, zoo als bij  spoor-

wegdammen het geval is. 

e heer  houdt dit laatste voor  een bepaald 

vereischte. 

e heer  merkt aan dat, om de zijdeling-

sche uitwijkin g te voorkomen, waarvan de heer

de schadelijke gevolgen heeft aangevoerd, het noodig is 

do breedte van aanleg der  zandfundering te vergrooten. 

e heer  houdt eene zandfundering op 'ter -

reinen met slappen bovengrond voor  goed en uitvoerbaar, 

mits men de slappe gronden geheel opru'unc en de zand-

aanvulling met water  doordringe, opdat zij  vaster  te za-

men pakke. t is door  hem met goed gevolg uitgevoerd, 

doch het middel is zeer  kostbaar. Verwaarloost men het 

opruimen van den slappen grond, dan blijf t het zand 

steeds indringen. A l s voorbeeld haalt hij  aan het dem-

pen van sloten met zand, waarbij  men steeds waarneemt 

dat de modder  omhoog rijst , terwij l het profi l der  zand-

beplemping als 't ware de gedaante van een dubbel tra -

pezium aanneemt. 

e heer  bevestigt dit door  hetgeen ge-

beurd is met eenen zanddam, aan het thans gebouwd wor-

dende Waschhuis te

e heer  voert nog aan, dat bij  den bouw 

van de kerk to Xicuiccndam een tas inetselsteenen als het 

ware in den slappen bovengrond grootendeels wegzonk; 

doch naar  gelang van het verbrui k weder  omhoog rees 

door  vermindering der  zwaarte, zoodat ten slotte er  bijn a 

geene noemenswaardige aanvulling van het terrein noo-

dig was. 

e heer N wijst op het gebeurde met den 

m nabij  Abcoude, alwaar  de zandaanhoo-

<iJng ook meerendecls in de bermsloten te regt kwam. 

e heer  noemt het zand een gevaarlijk ma-

teriaal voor  afdammingen, en staaft dit door  het gebeurde 

met den houw van een watermolen in den Schinkelpolder, 

nabij  deze stad. e zanddam ging tot 0 el beneden peil; 

de put was ontgraven en de eerste paal geheid; doch 

daags daaraanvolgende was de put vol water, en waren 

twee schepen daarin te regt gekomen. n schreef dit 

toe aan de derrie onder  den zanddam. 

e heer G wijst op het gebeurde met de 

zandaanhooging van het kerkhof buiten de Willeinspoort 

alhier , alwaar  almede de sloten rondom waren digt ge-

loopen, door  het rijzen van den ondergrond, ten gevolge 

der ongelijke belasting. 
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e lieer N bevestigt dit , doch merkt aan dat 

het gebouw op dit kerkhof is onderheid. 

e lieer Y voert aan, dat men bij  een goe-

den aanleg deze bezwaren niet zal ondervinden, en wijst 

op de belangrijk e aanvulling op zeer  slappe ondergronden 

bij  de  Gas-fabriek hier  ter  stede, die onder 

toezigt van den heer  T . W . V A N P zijn uitge-

voerd. e terreinen zijn zeor  zwaar  belast door  de be-

langrijk e hoeveelheden steenkool daarop aanwezig, zonder 

dat de vaart hierdoor  is benadeeld. E r  is echter, naar 

hij  meent, gezorgd voor  zware zanddammen tot inslui-

tin g der  terreinen, waartoe de slappe gronden, ter  be-

hoorlijk e diepte, zijn uitgebaggerd en daarna aangevuld, 

hetgeen wel zeor  kostbaar  is geweest, doch niettemin aan 

het oogmerk bleef beantwoorden. 

e heer N deelt de bezwaren van den heer 

; doch meent dat heiwerken somtijds onoverko-

melijk e bezwaren ontmoeten, zoo als o. a. aan den Hel-

der het goval is geweest met do drooge dokken voor 

de . 

e heer G voegt hierbij , dat heiwer-

ken somtijds zeur nadeelig voor  do bclendenden kunnen 

zijn , en door  de toepassing van een roosterwerk kun -

nen vermeden worden, zoo als te  het geval is 

geweest met een zwaren fabriekschoorsteen van 25 el 

hoogte, dien men aanvankelijk meende te moeten onder-

heijen. t bleek nogtans bij  onderzoek dat de onder-

grond bestond uit klei, en dat het mogelijk was ter  vol-

doende diepte een roosterwerk aan te leggen, dat steeds 

onder  water  bleef. p is deze schoorsteen niet goed 

gevolg aangelegd en opgetrokken, zonder  nadeelige wer-

kin g te hebben ondergaan. 

e heer G berigt dat zonder  beheijing door 

hem nog onlangs eene boerderij  is gebouwd in den

lemmermeerpolder, ter  lengte van 45 el bij  eene breedte 

van 10 el. e grond was zoo slap, dat men een paal 

van 6 ii 8 el lengte met gemak kon inslaan. j  het bo-

ren van den grond bleek dat de bovengrond ter  dikt e van 

1 el zeer  zacht was. p volgde 25 duim loopzand 

met klei gemengd, en vervolgons 75 duim slappe grond, 

en dan weder  1.50 el zand. e bovenste laag was daarop 

afgegraven, en het daaropvolgend met klei gemengde zand 

doorgestampt tot op de tweede zandlaag, waarover  vervol-

gens eene hoogte van 30 duim nieuw zand was aange-

bragt. n zijn vervolgens kespen en funderingpla-

ten gelegd en daarop is het gebouw met goed gevolg 

opgetrokken. 

e heer N meent, met betrekking tot het tweedo 

gedeelte der  vraag, dat de zandfunderiiigen voor  moe-

rassige streken veel kunnen bijdragen tot verbetering 

van den gezondheidstoestand. e bestrating in deze stad 

bewijst dat, door  herhaalde zandaanvulling, de moeras-

sigheid langzamerhand wordt weggenomen. Ook zou, 

naar  zijn inzien, de soliditeit der  hoekhuizen hierdoor  be-

vorderd kunnen worden, die nu door  den slappen grond 

veelal aan overzetting onderhevig zijn. 

e heer  acht dit aan veel bezwaar  onder-

hevig bij  gebouwen, tusschen belendende perceelen be-

sloten. e zandaanvulling zou veel nadeel aan do belen-

dende fundamenten kunnen toebrengen. 

e heer Y gelooft wel dat de zandaanvul-

lin g bevorderlij k kan zijn voor  dc gezondheid, en vindt 

er  hot bewijs voor  in de met zand overloopen terreinen, 

b. v. te Haarlem en omstreken. e ondergrond bestaat 

daar  evenzeer  uit veen en slappe gronden als hier  de bo-

vengrond, cn levert als 't ware proefondervindelijk hot 

bewijs, dat de dikt e der  zandaanvulling cene hoofdvoor-

waarde is tot het solied funderen van kapitale gebouwen 

zonder  beheijing, zoo als o. a. het gesticht voor  krankzin -

nigen te  nabij  Bloemendaal. 

G voorzitter  acht de vraag genoegzaam toegelicht 

en stelt eene rustpoos in. e heer  i .  verschijnt 

ter  vergadering. 

Bi j  het hervatten der  werkzaamheden wordt in behan-

deling genomen de 3'le vraag: «Pn hoeverre is, uit een 

aesthetisch oogpunt beschouwd, de vereeniging der  be-

ginselen van dc gothische en grieksche bouwstijlen mo-

gelijk en raadzaam?» 

e heer  n. w. VET  bekomt het woord en leest do 

volgende bijdrage: 

« T o en ik in het laatst des vorigen jaars de op deze 

vergadering ter  behandeling voorgestelde vragen doorlas, 

en onder  deze een tweetal vond, over  welke reeds zoo me-

nigmaal gesproken, zoo dikwer f geschreven is, en waarom-

trent de gevoelens steeds verschillend zijn gebleven, be-

sloot ik mijne denkbeelden hierover  op papier  te stel-

len , voornamelijk met het doel, door  onderzoek cn ver-

gelijkin g van vroeger  uitgesproken meeningen , eene vraag 

zoo mogelijk toegelicht te zien, die ik mij  zeiven zoo me-

nigwerf gedaan had en wier  beantwoording ik zoo vuri g 

verlangde. n uitslag van mij n onderzoek geef ik gaarne 

ouderen in jaren en rijpere n in ervaring ter  beoordee-

ling. 

« Om dan in do eerste plaats te onderzoeken, in hoeverre, 

uit een aesthetisch oogpunt beschouwd, de vereeniging der 

beginselen vau do grieksche en gothische bouwstijlen moge-

lij k cn raadzaam zij , dienc men die beginselen tc kennen en 

eerst afzonderlijk te behandelen, waarom wij  met den 

griekschon, den oudsten der  beide stijlen, zullen aanvan-

gen. Bij  de beschouwing dier  klassieke monumenten ont-

waren gevoel cn verstand beide eene bevrediging, die 

men bij  naauwlettende beschouwing, zoowel in de geluk-

kige schikking van het geheel, als in het onderling ver-

band der  eenheden, in de versierende karakteristiek , er-

kent te moeten zoeken. Alles toch is in den tempelbouw, 

tot in het dekoratieve gedeelte streng redegevend; niet dan 

het hoog noodzakelijke is aangebragt om het denkbeeld regt-

streeks, en zoo in betoog loopende als mogelijk aan te 

geven; en die spaarzaamheid in het gebruik der  middelen 

bij  die kracht van uitdrukkin g is het juist , die ons zoo 

onwillekeuri g aantrekt en tot nadere ontleding van het 

bouwwerk noodigt. n beschouwe den opklinimenden 

onderbouw, krepidoma , die door  zijne hoogte, den heiligen 

tempel, als der  Godheid gewijd, van de omgeving isoleert, 

en zóó eene waardiger  standplaats biedt. n sla het oog 

op de zui l , die zich onder  de schoonste verhoudingen naar 

den draagbalk, het , uitstrekkende, op de meest 

geschikte wijze aan zijne dubbele bestemming voldoet: den 

toegang tot het heiligdom te verschaffen, en tevens het 

hoofdgestel op te houden en ten steunpunt te verstrekken. 

t eerste denkbeeld uitgedruk t in don planvorm dor 

zui l , het tweede nog versterkt door  de opwaarts strevende 

lijnen der  kanalen, in verband met het gedurig afnemen 

van den diameter  der  schacht. l iet kapitaal, dat door 

zijnen voorsprong het epistylion eene veiliger  legplaats 

biedt, en tusschen hetzelve en de schacht der  zuil den 

meest bevredigenden overgang daarstelt. e draagbalk, 

die als een breede spanriem, de op zich zeiven staande 

zuilen vereenigt, en zoo tot opname der  dwarsbalken als 

tot verderen steun van fries of triglyphen is aangebragt. 

e triglyphen zeiven, die als dragers van de overhan-

gende waterlijst , het wigt van laatstgenoemden aan de 

zwakke plaatsen van het epistylion ontnemen, en op de 

assen der  zuilen overbrengen; terwij l zij  verder  zinspelen 

op de ligging der  plafonddragonde dwarsbalken. e door 

hen gevormde tusschenruimten, indopen, laten, waar  zulks 

noodig is, het licht den vrije n doortogt, en dienen te-

vens tot opname van do der  godheid gewijde voorwer-

pen. e voorspringende waterlijst , ijeison, dio mot be-

trekkin g tot de triglyphen , dezelfde dienst van epistylion 

verrigt , bovendien op de legging van het plafond zin-

speelt, en het lager  gelegen gedeelte des gebouws ge-

noegzaam bescherming verleent tegen den oinniddellijke n 

invloed van wind en weder. Eindelij k het dak, aetoma, 

dat door  zijne schuinliggende vleugels den afloop van het 

regenwater  gemakkelijk maakt, en aan den tempel het 

karakter  van algehecle voleinding mededeelt, welk denk-

beeld door  do aangebragte palmetten nog versterkt wordt . 

E n vinden wij  niet in hunne overgangen cn bekleedin-

gen diezelfde waarheid van voorstelling? Zi e de kyma, 

den echinus, zie hunne anthemiün cn palmetten, en gij 

zult vinden, dat dc der  natuur  ontleende, en in beginsel 

 aangenomen bladvorm steeds gewijzigd wordt naar  den 

 aard zijner  plaatselijke bestemming, en van de meest vrij e 

opwaarts strevende beweging, als bekleeding van het slui-

tend li d des geisons, tot aan de sterkst gedrukte in den 

echinus van het dorisch kapitaal, alle graden van belas-

' ting en gevolgelijke doorbuiging doorloopt. Ziehier  in 

eenige voorbeelden onze bedoeling door  aanhalingen uit 

den griekschen tempelbouw verduidelijkt . t schoone 

dat den stij l boven alle andere kenmerkt, is zoowel de 

waarheid, waarmede het uit te drukken denkbeeld, de 

bestemming, in één woord het wezen van iedere eenheid 

in den kunstvorm wordt gekarakteriseerd, als de wijze, 

waarop die verschillende eenheden tot een samenhangend 

geheel verbonden zijn. E n daartoe nu hebben de Gr ie -

ken den eenvoudigsten weg ingeslagen. t scherpen 

bli k begaafd, volgden zij  in alles wat hen omringde, in 

de schoone natuur  zelve, iedere beweegkracht, die door 

geene menschelijke willekeur  gewijzigd, den eenvoudigsten 

weg gaat, om tot haar  doel te geraken; en zoo schiepen 

zij  zich eene vormentaal, bij  uitnemendheid geschikt het 

begrip van ieder  voortbrengsel hunner  kunst, hoe onbe-

duidend het schijnen moge, bij  belangstellende beschouwing 

en voldoende zaakkennis duidelij k in het oog te doen val-

len. Niet dat zij  hunne waarnemingen om zoo te spre-

ken letterlij k vertaalden en op het materiaal overbragten, 

waardoor  zij  aan iets, dat na zijne voleinding alle ver-

dere ontwikkelin g uitslui t « e e ne gelijkslachtigheid met de 

steeds bewegelijke natuur  « t o e g e k e nd zouden hebben; maar 

zij  hielden zich aan het algemeen ware, in ieder  denk-

beeld opgesloten, vast, en pasten het in boogen meer 

idealen stij l zóó toe, als hetzelve met inachtneming der 

technische b e z w a r e n» meest geschikt was tot bevrediging 

van verstand en g e v o e l »: eene voorwaarde, waarvan do 

kunst zoo geheel afhankelijk is. 

« U i t hot hier  voorafgaande maken wij  de gevolgtrek-

trekking , dat de grieksche stijl nooit zal ophouden bruik -

baar  te zijn. Waarom? Omdat zij  de vrucht is van een 

helder  verstand, eene naauwkeurige beschouwing der  na-

tuur , en een boven alles juist schoonheidsgevoel. 

« Vestigen wij  thans onzen bli k op de middeleeuwen, 

en zien wij  wat ons de gothische stijl in zijne beginselen 

verkondigt. 

s het de bevrediging van verstand en gevoel, dio 

ons bij  de grieksche monumenten niet zooveel genoegen 

doet stilstaan, minder  gemakkelijk is het, zich oogenblik-

kolij k rekenschap te geven van den indruk , dien een kerk -

gebouw in den besten spitsbogenstijl op ons to weeg brengt. 

n is als verstomd van bewondering door  den rijkdo m 

! en do majesteit dier  ontelbaar  opwaarts strevende lijnen , 

;! dio allen tot de vertegenwoordiging van een hoofd-denk-

j beeld behulpzaam zijn. e uitdrukkin g van de hoogstino-
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gelijke geestdrift, die slechts door  do godsdienst in de 

kunst zóó opgewekt kan worden, met eenen rijkdo m van mid-

delen, wier  aanwending zich alleen uit de onderlinge verhou-

ding der  staten cn op zich zeiven staande steden, uit den 

toenmaligen toestand van het openbare cn burgerlijk e leven, 

en vooral uit den invloed der  geestelijkheid op eene ligt -

geloovige menigte laat verklaren. n onbeperkte lan-

tazie en tot dweeperij  opgewonden godsvereering in den 

spitsbogenstijl de overhand op het helder  beredeneerde en 

altij d redegevende, dat wij  in de grieksche bouwkunst be-

wonderen, wij  mogen daarom niet voorbijzien, hoe onna-

volgbaar  schoon gedacht, hoe geheel overeenkomstig met 

het doel, do aanleg in al zijne deelen mag genoemd 

worden; noch vergeten hoe stoutmoedig en hoe solide te-

vens zijne konstrukt ië n zijn. Beschouwen wij , om ook 

hier  onze meening door  eenige voorbeelden op te helde-

ren , den toren, die of alleen of verdubbeld de facade in-

nemende , reeds van verre de standplaats van het godshuis 

op cene waardige wijze verkondigt. Ons oog valt al dadelijk 

op het afnemen der  verhoudingen, de meerdere slankheid 

en ligtheid naar  mate van de opwaarts strevende beweging, 

waartoe alle eenheden tot in de kleinste bijzonderheden het 

hare bijdragen, en het geheel eene grootere hoogte be-

reik t heeft. e achtkante in cene kruisbloem eindigende 

spits, de eenige oplossing van alle lager  zich ontwikke-

lende lijnen is geheel opengewerkt, om ieder  denkbeeld 

van tegenwerking der  pyramidale beweging door  zwaarte 

of massa weg te nemen. e gebeitelde ribben op het 

vlakk e muurwerk de vrijstaande tor-entjes of pinakels, door 

hunne ligte spitsen gemonteerd, allen schijnen, mede op-

waarts strevende, de kern te willen naderen, maar  plotse-

lin g door  hunne oplossing in dat verlangen teleurgesteld, 

bewijzen zij  hunne onmagt, en versterken daardoor  den 

adelen de majesteit van den hoofdbouw, die, in eene zich 

ontvouwende kruisbloem eindigende, op het doel zinspeelt, 

dat het menschelijk verlangen hier  niet vermogt te berei-

ken. e bloemen vertoonen zich op elke spits, op 

elke gevellijn of anderen pyramidaalvorm , waar  het begin 

ook der  minste zich oplossende beweging moet aangeduid 

worden. 

« S l a an wij  verder  het oog op den kruisvor m van het 

plan des gebouws: wij  bewonderen daarin het karakteri -

serend denkbeeld eener  uitsluitend christelijk e bouwkunst, 

dat zich reeds bij  den hoofdaanlcg openbaart en buiten 

deze schoone gedachte-zinspeling, het optisch effekt van 

het inwendige bij  uitnemendheid in de hand werkt . E n 

wenden wij  van daar  onze blikken naar  omhoog, en be-

schouwen wij  de streef bogen, die van de streefpijlers aan, 

zich moedig tegen den zijdelingschen dru k der  gewelven 

verzetten, en op die wijze den wederstand, in genoemde 

pijler s ontwikkeld , op het duidelijkst vervolgen, dan is men 

opgetogen over  de stoutheid van het denkbeeld, en de ge-

schikte wijze, waarop iu de betrekkelijk e ligtheid dor  mu-

ren, bij  de sterke zijdelingsche drukkin g der  gewelven 

voorzien is. 

e vorm van het dak is verder  in harmonie met de 

] stijgende beweging van alle deelen zeer  steil, en met het 

! noordelijk klimaat meer  overeenkomstig. Eene scherp ge-

il profdeerde, door  schaduw sterk verdeelde kroonlijs t sluit 

 de bovenste deelen van het muurwerk onder  het dak op 

|i eene geschikte wijze af, en wordt van afstand tot afstand 

gebroken door  de pinakels en vensterversieringen, die zich 

boven en tusschen iederen streefboog verheffen, om aan het 

; geheele bouwwerk de tc veel in het oog loopende hori -

zontale sluiting te ontnemen, die met de opwaarts stre-

 vende beweging in allen deele in tegenspraak zou zijn. Bi j 

het binnentreden van het kerkgebouw, trekt reeds de in-

gang onze opmerkzaamheid tot zich, die in harmonie met 

het grootschc der  facade, in dc dikt e van den muur meer 

en meer  afneemt, en op die wijze, in het voorvlak, der 

verhouding te gemoet komende, dieper  in , meer  prak -

tisch, beter  geschikt voor  het doel wordt , en eene werke-

lijk e verhooging van den ernst en de waardigheid van den 

bouw te weeg brengt. E n binnengekomen, hoe treft 

I ons daar  de stille grondtoon, die de altij d gelijksoortige 

j  beweging van pijler s en gewelfsribben zooveel duidelijker 

doet uitkomen, en door  de bonte kleuren van het rijkbe -

schilderde glaswerk, cn de reflektiën onder  de gewelven 

|; van het middenschip en de zich om het koor  scharende 

kapellen iets geheimzinnigs, iets bovennatuurlijk s ontvangt, 

, dat de zinnen boeit en bovenal in overeenstemming was 

 met de sombere en dweepzieke godsdienstbegrippen 

! dier  verledene tijden. j  beschouwing der  détai ls valt 

j' ons oog op de ligte zuiltjes, die zich veerkrachtig bij  de 

: kern aansluiten, om het gewigt der  gewelfsribben, tot 

j: welker  steun zij  zijn aangebragt, door  hunne meerdere 

of mindere dikt e te karakteriseren , en door  de uithollin -

jj  gen tusschen die zuiltjes, aan den hoofdpijler  als een bezield 
1 geheel, in overeenstemming met het kaneleren in den 

griekschen stijl , die rijzighei d te verleenen, die door 

alle andere vormen als voorwaarde van eenheid wordt aan* 

gegeven. e zuiltjes zijn op eene vernufti g uitgedachte 

|' wijze met het hoofdbasement verbonden, waaruit zich de 

i onderscheidene veelhoeken op bijn a onmerkbare wijze ont-

: wikkelen, die weder  naar  den aard der  op zich zeiven 

staande zuiltjes door  kleine veelhoeken afgelost worden, 

en zich zoo met de schacht van ieder  in het bijzonder 

verbinden. e kapiteelen zijn gevormd door  cene ligte, 

i omgaande bladkroon, die zich kelkvormi g uitbreidt , en 

slechts van weinig beduidende sluitende leden voorzien is, 

omdat de opwaarts strevende beweging van den pijler  en zijne 

bekleeding onmiddellij k in de gewelfsribben moet over-

gaan, en het kapiteel bijgevolg niet diezelfde. krachti g 

afsluitende beteekenis heeft als in den griekschen tempel-

bouw; veeleer  duidt het slechts het overgangspunt aan, 

waar  de beweging eene andere rigtin g neemt, en daarom 

is zijn vorm meer  dekoratief, minder  streng behan-

deld. Juist door  het onmiddellij k verband tusschen zuil 

en gewelfsribben is dan ook de stijgende profilerin g der 

eersten in laatstgenoemden vervolgd, echter  zoo, dat door 

de meerdere of wel grootere uithollingen, bij  het gebruik 

van schuine vlakken, die in eeno gemeenzame spits te 

zamen komen, tegelijk de spanning wordt uitgedrukt , die de 

zwaarte van het gewelf aan de ri b doet ondergaan, en waaraan 

door  de laatste krachtige wederstand moet geboden worden. 

« Z i e hier  in kort e trekken ook den spitsbogenstijl in 

zijne beginselen aangegeven. e vrome geestdrift, die, 

als gezegd, onder  alle klassen der  bevolking heerschte, 

en door  de geestelijkheid tot haar  hoogste toppunt werd 

opgevoerd, kon alleen volkomen bevrediging vinden in 

eenen stijl , die als de boven beschrevene door  zijne op-

waarts strevende lijnen en den rijkdo m der  gebezigde mid-

delen, de verbeelding boeide cn het hart hooger  opvoerde, 

wiens fantastische versieringen en geheimzinnige kleuren 

zeldzaam overeenstemden met de zonderlinge en bekrom-

pene godsdienstbegrippen dier  tijden. Eenen stij l op onze 

dagen te willen toepassen, die onder  zulke omstandighe-

den , door  zulke beweegredenen geboren werd, zou onzes 

inziens eene vruchtelooze poging zijn. Wi j  kunnen dien 

stij l bewonderen en navolgen, maar  niet scheppen, daar 

de omstandigheden onder  welke gene kunst ontstond, niet 

meer  dezelfde zijn , en het een hoog noodzakelijk vereischte 

is, dat de kunstenaar, zal hij  iets goeds vormen, van het 

idéé regt doordrongen zij , cn dat op deze wijze het 

volbragte werk de spiegel worde van de zeden en gebrui-

ken dos tijds , en van het karakter  des volks, voor  het-

welk hij  is opgetreden. En willen wij  den spitsbogenstijl 

voor  onze dagen omwerken, gelijk de groote  ons 

in zijne behandeling van den griekschen stijl is voorge-

gaan , dan zal het eerst duidelij k worden wat het onder-

scheid is tusschen eenen stijl , wiens komb ina t i ën, uit het 

noodzakelijke voortvloeijende, op een bolder  onbevooroor-

deeld verstand berusten, wiens eenheden meer  elke op 

zich zelve een denkbeeld uitdrukken , dat voor  omwer-

kin g vatbaar  is; en een anderen, wiens met den mees-

ten rijkdo m zamengestelde onderdeden tot de vertegen-

woordiging van een en hetzelfde denkbeeld medewerken; 

een denkbeeld, dat noch in wezen, noch in vorm, met de 

behoeften van onzen huishouw geschikt is overeen te 

brengen, en welks toepassing , bij  eene bloote aanwending 

van deuren, vensters, versieringen enz., iets ongerijmds zal 

doen ontstaan, dat aan het eigenlijke doel vreemd blijft , 

en den misstand te meer  in het oog doet vallen, naarmate 

het kunstwerk, waaraan zij  ontleend werden, trotscher 

en verhevener  is. 

« N a in het voorafgaande onze denkbeelden over  beide 

stijlen ontwikkeld te hebben, zullen wij  thans gevoegelijk 

tot de beschouwing kunnen overgaan, in hoeverre de 

vereeniging hunner  beginselen uit een aesthetisch oogpunt 

onzes inziens mogelijk en raadzaam zij . E n hiertoe wen-

den wij  onze blikken het meest geschikt naar  het overgangs-

tijdper k der  beide stijlen, het zoogenaamde tijdper k der 

renaissance, toen in het laatst der  14e eeuw in  waar 

het spitsboog-element zich door  de nabijheid der  antieke 

monumenten nooit zoo vri j  en zelfstandig had kunnen ont-

wikkelen, op nieuw het verlangen van algeheelen terug-

' keer  tot het oude duidelij k zigtbaar  werd. Vooral in het 

jj bovengedeelte van dat land, waar  de ordonnantie van het 

!: geheel meer  op germaanschen voet geschoeid bleef, de 

 eenheden of liever  de bekleedingsvormen en versieringen 
I

ij slechts den antieken stempel droegen , en dus de renais-

 sance nog niet volkomen gezegevierd had over  het 

christelij k beginsel der  noordelijker  gelegen gewesten , is 

het voor  ons doel bijzonder  geschikt, de meer  of min ge-

l lnkkig e pogingen der  toenmalige bouwmeesters na te gaan, 

j om eenheid tot stand te brengen tusschen twee stijlen , die zoo 

' volkomen heterogeen zijn. r  is het antieke zuilenstelsel 

i nog geene onverantwoordelijke bekleeding geworden van 

! een achtergelegen gewelfsbouw, zijn de voorwaarden der 

konstrukti e in vc.rband met hunne kunstvormen niet zoo 

jj  ver  vergeten, dat zij  muren zonder  contre-forten, gewelven 

1 zonder  streef bogen, in één woord, christelijk e kerken zon-

| der  die eigenaardigheden maakten, die, een onmiddellij k 

!! of middellij k gevolg van het hoofddenkbeeld, tevens door 

! het gebruik geheiligd, waren; maar  de ernst cn waardig-

! beid, het originele der  kompositie was verloren gegaan , 

als een natuurlij k gevolg van de vereeniging dier  beide 

elkander  vreemde elementen, die slechts van den kunste-

naar  eenig talent vorderde, om de antieke détai ls aan den 

noordelijken hoofdvorm ondergeschikt te maken, en eene 

der voornaamste oorzaken van het spoedig verval der  kunst 

werd. Om dit met een voorbeeld tc verduidelijken boschouwe 

men de kerk van St. Eustatius te  die na de te-

rugkomst van S  uit  in de laatste helft der 

1G"  eeuw gebouwd werd. r  heeft de bouwmeester  in 

één monument beide rigtingen, wier  bestrijders toen 

reeds overal gevonden werden, willen vereenigen, en 

wel zoodanig, dat beider  karakter  duidelij k onderscheiden 

bleef, met het bepaald plan, èn de stijfhoofdige partijgan -

gers van het verledene, èn de enthousiasten van het te-

genwoordige tegelijk te bevredigen. n het midden 

der zijfacade vindt men een portaal, dat men betrekking 

tot zijne algemeene ordonnantie eene vri j  naauwkeurige 

kopij  van den germaanschen stij l te noemen is; maar  de 
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spitsboog is overal in plaats van den rondboog gebezigd; 

de weelderige bladornamenten, die men anders fantas-

tisch langs de scherp geteekonde profilerin g zag opstijgen 

en zamensmelteii, zijn door  eijerlijsten en akantus-bladen 

vervangen, wier  beweging met het karakter  aller  lijnen | 

in strij d is. n vindt er  de streofpijler s en streefbogen || 

even zoo terug, maar  de pinakels zijn van de toppen ver-

dwenen, en de uitstekende mondingen der  goot worden 

door  antieke koppen voorgesteld, in plaats van de monsters 

en ideale hersenschimmen der  vorige eeuwen. E n treden 

wij  binnen, ons oog treft ook daar  dezelfde zonderlinge 

kombinat iën aan. Alvorens zich echter  van den ontvangen 

indru k rekenschap to kunnen geven, gevoelt men eene 

mengeling van bewondering en verrassing bij  het rijzige , 

dat door  de germaansche hoofdpropor t iën , en het nieuwe, 

dat door  do ongewone profilerin g der  zuilen en gewelfs-

ï'ibben wordt te weeg gebragt. Bij  nadere beschouwing 

cn ontleding van het bouwwerk intusschen, verminderen 

die indrukken , en eindelijk zelfs komt men op het denk-

beeld, dat men meer  smaak in de ordonnantie aan den 

dag had kunnen leggen, j a , dat men het regt heeft, bij 

al het nieuwe, aan den bouw geen oorspronkelijkheid toe 

te kennen. t is eene kerk in spitsbogenstijl, met behulp 

van antieke détai ls zamengesteld. Overal ontwaart men 

rondbogen, eijerlijsten, akantus-bladen, en wat vooral hin-

dert , zijn de ongeproportioneerde pijlers , die, bij  hunnen 

overgang in korinthische bladkapiteelen eindigen, en om 

hunne lengte, zoo niet op elkander  gestapeld, hier  en 

daar  door  verbindende leden aan elkander  gekoppeld zijn. 

« En stappen wij  van dit voorbeeld af, wij  zouden nog 

kunnen wijzen op eene groote zwarigheid, waarmede de 

architekten van de 16° eeuw, ondanks den niet te ontken-

nen rijkdo m hunner  fantazie, te kampen hadden, de za-

menstelling namelijk hunner  klokketorens. r  eerst 

ziet men de nadeelige gevolgen van het gebruik van ze-

kere détai ls tot een doel, waartoe zij  niet ontworpen zijn. 

e schachten der  antieke zuilen of pilasters, niet in het 

oneindige kunnende verlengd worden, zoeken te vergeefs de 

aanzienlijke hoogte te bereiken, endoor  opeenstapeling moet 

op de hinderlijkst e wijze in dat bezwaar  te gemoet worden 

gekomen. r  zelfs, waar  de architekt de moeijclijk -

heid onoverkomelijk achtte, heeft hij  den eenvoudigsten weg 

ingeslagen, en den ganschen klokketoren liever  wegge-

laten: een hulpmiddel, dat onzes inziens geen bijzonder 

vernuft verraadt en ook volstrekt niets afdoet aan do waar-

heid van het boven aangemerkte. 

n wij  ons derhalve niet verecnigen met het ge-

mengd gebruik van twee stijlen, wier  eenheden als het 

gevolg van een geheel verschillend hoofdbeginsel te zeer 

kontrasteren, gaarne waarderen wij  in beide datgene, 

waarin zij  volkomen overeenstemmen: nl . het redegevende 

der verordening, met betrekking tot den geest des tijds , 

het klimaat , het materiaal, en bovenal het karakter  en de 

zeden en gebruiken des volks. e toch hebben een 

wezenlijken invloed op de eigendommelijke vormen der 

bouwkunst, cn zijn juist oorzaak van de onderscheidene 

verschijnselen, die den toestand van hot land en het ka-

rakter  van het volk uit den aard der  kunst doen kennen. 

n dit opzigt dus, zal de studie der  beide tot zulk een 

hoogen trap ontwikkelde stijlen een eerste vereischte voor 

iederen bouwmeester  zijn , zullen zijne pogingen niet te leur 

gesteld worden , en zal hij , onder  den invloed dier  studie, 

tot de vereeniging van beginselen medewerken, die aesthe-

tisch mogelijk, zonder  grieksch of germaansch te zijn , 

volkomen aan klimaat , door  materiaal hedongene konstruk -

tieve voorwaarden, denkwijze en zoden des volks en des 

tijd s beantwoorden, én in hoofdvormen, én in eenheden, 

én in versierende karakteristiek met elkander  een over-

eenstemmend geheel vormen, dat al het overgenomene, 

wat niet passend en onredegevend is, met afschuw verre 

van zich werp t .» 

a houdt de heer  BOSS de volgende voordragt: 

« e heeren ! 

e vraag, zoo als zij  door  de j  Tot be-

vordering der bouwkunst is voorgesteld , geeft van zelve de 

verdeeling aan de hand. e verdeeling zullen wij  vol-

gen, omdat wij  daardoor  geleidelijk, als ware het van 

zeiven, tot het antwoord zullen komen, waardoor  het ge-

heel eene duidelijkhei d zal verkrijgen , die hier  wel ge-

vorderd wordt : want het geldt niet alleen de zamen vat-

tin g van het bijzonder  kenmerkende der  gothische en griek-

sche stijlen, maar tevens een algemeene beschouwing van 

de kern der  schoone bouwkunst, uit eeno zienswijze 

voortgesproten, die mogelijk niet zoo algemeen zal toege-

stemd worden, doordien zij  nog al verschilt met hetgeen 

men vroeger  als de grondslagen daarvan had aangenomen. 

e vraag volgende zullen wij  moeten onderzoeken: 

ten eerste : wat de aesthetische beginselen van de gothi-

sche en grieksche stijlen zijn , waarin zij  zich van elkan-

der onderscheiden, en het verschil hunner  kunstwaarde, 

wanneer  zij  met elkander  vergeleken worden; en ten 

tweede: of die beginselen vereenigbaar  zijn , en of dit 

raadzaam zou wezen voor  de bevordering der  schoone 

bouwkunst. 

o waarde van die beide stijlen kan door  ons 

het best beoordeeld worden, wanneer  wij  ons een of meer 

der merkwaardigste monumenten uit de beste tijdperke n 

dier  stijlen voor  oogen stellen. 

« O m nu deze vergelijkin g geleidelijk te maken, komt 

het ons het meest geschikt voor, om met de vormen, 

die zij  gebruikten, een aanvang te maken, ten einde zoo 

tot het meer  afgetrokkene op te klimmen. 

e hoofdvormen van den gothischen stijl zijn meestal 

prismatisch of pyramiedaal, zelden cilindervormig , en 

nooit halfbolvormig , of van eenige gedaante die tot de 

omwontclingsligchamen kan gebragt worden; daardoor  krij -

gen de hoofdvormen iets hoekigs, want al die prismaas 

en pyramieden zijn drie- , v ier- , of veelhoekig; somtijds 

met in- of uitgebogen zijvlakken , doorgaans regelmatig, 

en hoewel men dit laatste, in vele gevallen, niet met 

wiskunstige strengheid moet nagaan , is het toch voldoende 

regelmatig voor  het oog. 

« W i j  kennen geen genoegzaam aantal zuiver  griek-

sche gebouwen, om zoo stellig het gebruik hunner  hoofd-

vormen te durven bepalen, maar  voor  zoo veel wij  er 

over  mogen oordoelen, was dit niet bij  die gebouwen 

het geval; er  werd veel minder  gebruik gemaakt van 

veelhoekige prismaas cn pyramieden, daarentegen wel van 

omwentolingsligchamen, waardoor  de hoofdvormen een 

minder  streng voorkomen verkregen. 

n den gothischen stij l waren die hoofdvormen goed 

gekozen, doorgaans rijzig , dikwer f groot. t rijzig e 

vooral is bijzonder  kenmerkend in dien stijl ; het geeft aan 

de hoofdvormen eene waarde, schoonheid en edelheid, 

waaruit gemakkelijk, mot bijvoeging van groote afmetin-

gen, het verhevene kan ontwikkeld worden. t is waar, 

dit rijzig e wordt somtijds misbruikt , en tot het slanke, 

dunne en tecdere gebragt, hetgeen niet altoos van over-

drijvin g is vri j  te spreken, maar  dit geschiedt meer  bij  de 

vormen der  eenheden dan bij  die der  hoofdvormen. 

e rigtin g der  hoofdvormen is bij  de Grieken veel 

minder  rijzig , dikwerf'zelf s zeer  weinig, en het is niet 

te ontkennen dat zij , in vergelijkin g van den gothischen stijl , 

in dit opzigt zeer  ten achteren staat. 

t geldt, wat de vormen der  eenheden aanbelangt, 

bij  beide stijlen , in nog hoogere mate ; alleen de omwento-

lingsligchamen zijn in den gothischen stijl niet zoo volstrekt 

uitgesloten, zoo als de schachten der  zuilen in de meeste 

van onze kerken kunnen bewijzen; maar  dit is ook een 

soort van anomalie, want het is onharmonisch in vorm met 

het overige, en de prismatische of bekleede zuilen zijn 

in dien stij l meer  overeenkomstig met zijnen geest. 

e geest wordt bijzonder  hier  gekenmerkt door  het 

hoekige en rijzige , b. v. bij  al de opening vormende of 

sluitende eenheden, zoo als vensters, deuren, arkades, vak-

vullingen, nissen enz. n het grieksch daarentegen is 

alles vierhoekig of trapezium-vormig; in het gothische is 

alles met een puntboog gesloten. t rijzig e blijk t nog 

sterker  bij  de kolommen en styla's dier  twee stijlen, zoo 

als bij  al het overige, dat tot de dragende en schoo-

rende eenheden behoort, cn in het bijzonder  de gewelven, 

. X. 

|| die een geheel anderen indru k op ons maken, dan het 

j' grieksche plêron. 
« W i l men een sterk sprekend verschil tusschen den 

geest van die stijlen leeren kennen, men vergelijke slechts 

een grieksche aetóma met een gothisch frontaal : boido 

zijn driehoekig en hebben nagenoeg dezelfde bestemming; 

en toch welk een hemelsbreed verschil ligt er  in het 

karakter  en de uitdrukkin g van dio twee eenheden. 

e gothische ornementen zijn ernstig, dikwer f stroef, 

bijn a nooit bevallig, met veel gebrek aan strengheid in de 

uitvoering, waardoor  dikwer f do kromme lijnen onzuiver 

zijn ; desniettemin is er  toch een groot gemis aan vrijheid , 

hetgeen door  de regels, die te veel naar  wiskunstige werk-

stukken gelijken, wordt veroorzaakt. 

« B i j  al het rijzig e der  eenheden is er  toch een vol-

slagen gebrek aan vlugheid en losheid der  versieringen; 

de bogten der  kromme lijnen volgen te kor t op elkan-

der, waardoor  zij  iets wilds en iets krampachtigs ver-

krijgen ; terwij l weder  op andere plaatsen eene slapheid en 

weekheid bestaat, dio strijdi g is met het ernstige en 

krachtige. t zelfde is met dc bekleedingen het geval. 

t is als of de ernstige geest der  middeleeuwsche kun-

stenaars niet heeft begrepen wat versieringen zijn , of 

wel als of zij  er  te weinig achting voor  hadden, om er 

eene bijzondere studio van dc maken, dio hen ongetwijfeld 

geleid zou hebben tot de erkenning, dat men het ernstige 

kan verkrijge n met meer  strengheid, en zonder  dat men 

schoone kromme lijnen en bladvormen, die een edel en 

gezond voorkomen bobben, behoeft to vermijden. 

e versieringen zijn zeker  wel het zwakste gedeelte 

van den gothischen stijl , hetgeen nog sterker  uitkomt , wan-

neer  men ze vergelijk t met die van den griekschen stijl , 

omdat deze juist in dat opzigt nooit in schoonheid is over-

troffen geworden: daar  gold de stelregel in zijne volle 

kracht , dat het doel dor  beeldende kunsten steeds moet 

zijn het veredelen van den vorm. 

o Grieken hebben getracht dit te bereiken, door  de 

meest mogelijke zuiverheid aan hunne kromme lijnen te 

geven; door  bijn a nooit van eeno regte lij n gebruik te 

maken, maar  ze zoo weinig in-, uit- of opwaarts te buigen, 

dat het inderdaad regte lijnen schenen te zijn , zoo als do 

naauwkeurigo opmetingen van den beijerschen architekt 

B voldoende hebben bewezen. (Al/g. Bauzeilung.) 

e vorm van ieder  deel, van ieder  li d van het lijst -

werk , en van iedere bekleeding, was bij  hen beschaafd, 

veredeld, doeltreffend en redegevend; daardoor  werd het 

donkbeeld in de schoonste gedaante uitgedrukt ; niets was 

verwaarloosd, en hierdoor  ontstond, met veel strengheid 

in de uitvoering, eene bevalligheid, losheid en sierlijkheid , 

die verwijder d was van het stroeve, sombere of verwaar-

loosde der  middeleeuwsche stijlen. 
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t optisch schoone, of de werking van licht en 

schaduw, is in heide stijlen zeer  merkwaardig, hoewel in 

dit zoo belangrijk gedeelte van de kunst tie gothische stijl 

do meerderheid heeft boven den griekschen stijl : dit ligt in 

den aard dier  beide stijlen. j  den griekschen stij l heerscht 

de buitenbouw, bij  den gothischen de binnenbouw. t 

is zelfs oorzaak dat, de hypacthraal-tcmpels nitgezonderd , 

de werking van het licht in de tempels der  Grieken zoo 

goed als onbeduidend was , daar  het alleen door  de deur 

en de geopende metopen in de naos kon binnendringen. 

« n den gothischen stij l daarentegen is dit zoo overheer-

lijk , zoo krachti g en afwisselend, dat het ons een gerui-

men tij d zou ophouden , om do werking van het licht der 

zij - en licht-beukvensters, die der  transepts en westgevel-

lichten, maar  bovenal dat wat uit du kruistoren-vensters 

in de kerk afdaalt, te willen beschrijven, en te willen 

aantoonen, hoe die met de verschillende vormen der 

eenheden, die in de kerk aanwezig zijn , een waarlij k 

begoochelenden en tot een ernstige stemming verhef-

fenden indru k moeten te weeg brengen. 

« r  dit alles is genoegzaam waargenomen en aan 

u bekend, zoodat wij  daarbij  niet behoeven te verwijlen. 

« e konstruktieve verdiensten zijn bij  beide zeer  groot, 

maar  ook in dit opzigte wint het de gothische stijl . e 

zamenstellingen hebben zelfs een buitengewone weten-

schappelijke verdienste, die nog niet is overtroffen gewor-

den. Alleen winnen de Grieken het in het voltooide en 

zorgvuldige van de uitvoering, waarin zij  onovertroffen 

zijn gebleven. 

r  dit alles behoort tot de wetenschappelijke en 

technische verdiensten dier  stijlen , en hoeveel invloed die 

ook op de aesthetische waarde van een kunstvoorwerp 

mogen hebben, kan men het toch alleen vermolden en ont-

wikkelen, wanneer  er  overvloed van tij d voorhanden is, 

en dit is hier  het geval niet. 

e harmonie bestaat in den gothischen stijl vri j  alge-

meen, cn in genoegzame mate; maar  het is niet te ont-

kennen, dat zij  in den griekschen stijl een hoogeren graad 

van volmaaktheid heeft bereikt: zij  is daar  zuiverder  en 

fijne r  gevoeld ; men vindt er  niet die dikwer f overdadige 

afwisseling, zoo als bij  den gothischen stijl wordt aange-

troffen ; men denke slechts aan het verschil der  kapiteelen 

in dezelfde ri j  arkaden; daarvoor  bestaan geen genoeg-

zame redenen en te veel afwisseling kan ligt de harmonie 

verstoren. 

t de verhouding of' eurythmie is het in den gothi-

schen stij l over  het algemeen beter  dan met de harmonie 

gesteld, vooral wat do hoofdvormen aangaat; daar  is zij 

dikwer f heter  begrepen dan bij  de eenheden; zelfs staat 

zij  in dit opzigt bij  de grieksche eenheden ten achteren; 

liet redegevende [ is bij  deze laatste altoos voldoende, en 

 ook is zij  meer  getrouw aan een algemeenen vcrhouditigs-
: vorm, hoewel die vorm zelf in den gothischen stij l dik -

! werf meer  rijzi g en edel is dan in den griekschen stijl . 

t verband is in den griekschen stij l niet onmiddel-

lij k , en daardoor  minder  oogenschijnlijk dan in den gothi-

schen stijl . e Grieken hebben het verband verkregen, 

door  do zamenstelling der  eenheden te regelen naar  het 

redegevende der  onderdeelen en der  leden van de lijst -

werken, voorts in het symbolische der  hicratische teekens, 

die men aan hunne tempels aantreft. t alles vordert een 

grondige studie van dien stijl , en het symbolische heeft 

altoos iets, dat meer  aan het verstand dan aan het ge-

voel voldoet. 

n dat opzigt wordt de grieksche stijl dan ook door 

den gothischen verre overtroffen, en wel zoo, dat er  nog 

geen stijl bestaat, die zelfs in de verte bij  dezen kan ver-

geleken worden. n zou zelfs moeite hebben om te 

gelooven, dat het verband in dien stijl , zonder  de orde 

belangrij k te verstoren, nog vollediger  zou kunnen go-

maakt worden. 

« W a t nu do orde aangaat, zij  is in den griekschen 

stij l duidelijker , eenvoudiger  en strenger  dan in den go-

thischen stijl ; daardoor  is dan ook alles veel sneller  en ge-

makkelijke r  te begrijpen, dan hij  dezen laatsten, bij  welken 

zij  wel bestaat, zelfs tot in de onbeduidendste détai ls der 

lijstwerken , maar  veelal vri j  zamengesteld, waardoor  men 

lang werk heeft, en er  veel oefening gevorderd wordt , 

om den regel of de wet te kunnen aanwijzen, waarop die 

orde gevestigd was. 

t is dan ook de oorzaak geweest, dat men vroe-

ger  meende dat in dezen stijl veel willekeur  heerschto, 

j a zelfs dat een vri j  onbepaalde f'antazie het scheppend 

beginsel was geweest; wij  weten thans echter  dat dit eene 

dwaling was: er  is mogelijk geen stijl , waar  zoo vele 

regels bestaan, als in de dri e laatste perioden van den go-

thischen stijl . r  de regels alleen zijn niet voldoende om 

de schoonheid te vormen. e orde moet eenvoudig zijn , 

de regelmaat zelfs in de afwisseling en tegenstelling dade-

lij k blijken , en in het geheel moet eene helderheid bestaan, 

die door  te voel en te digt bij  elkander  geplaatste voor-

werpen en versieringen bcnioeijclijk t wordt , en het is niet 

[ te ontkennen dat dit wel in den gothischen stij l wordt 

aangetroffen. 

e eenheid is in heide stijlen aanwezig. Wanneer 

zij  in den gothischen stij l wordt gemist, is dit doorgaans 

veroorzaakt, doordien men aan hetzelfde gebouw gedeel-

ten aantreft, die in verschillende perioden van dien stij l 

zijn uitgevoerd. t vermindert wel de waarde van het 

gebouw, maar  niet van den stijl . 

t hoofdstreven was in den gothischen stijl de binnen-

bouw. e buitenbouw werd daarvan afhankelijk gemaakt, 

en hoewel deze in de dri e laatste perioden rij k en prach- i 

ti g is geweest, hadden toch alle eenheden, die men 

buiten aantrof, zoo als schraagpijlers en luchtbogen, 

eene bestemming om hetgeen inwendig werd opgerigt te 

ondersteunen. A l het overige, zoo als de frontalen, pi -

nakels, hogels, tooten, kruisbloemen enz., bestaat uit ver-

sieringen die de strekking hadden om een denkbeeld te ge-

ven van hetgeen inwendig veel rijke r  en prachtiger  werd 

aangetroffen. 

e grieksche gebouwen waren kleiner, bestonden 

uit minder  hoofdvormen, en bepaalden zich hoofdzakelijk 

tot den buitenbouw'; bijgevolg was do eenheid ook met 

minder  moeite te verkrijgen . 

« E n eindelijk wat do hoofdvoorwaarde in de schoone 

kunsten aangaat, namelijk de waarheid, die is in beide 

stijlen voortreffelijk , waardoor  zij  dan ook altoos, en in 

alle tijden , een onuitwischbare aesthetische waarde zullen 

blijven behouden. 

n moet echter, bij  de beoordeeling daarvan, den 

geest van het volk van dien tij d nooit uit het oog ver-

liezen. 

e Grieken hebben niet alleen hunne tempels inge-

rig t naar  de behoeften van hunne ceredienst, zoo als 

hun verstand ze regelde en aan hun gevoel eene ruim e 

bevrediging verschafte, maar  zij  hebben er  zelfs het my-

thische element in gebragt, door  bij  do meest moge-

lijk e schoonheid er  tevens eene zamenstelling aan te geven, 

als of het een organisch wezen geweest ware. t is het 

toppunt hetwelk het redegevende in de kunst kan berei-

ken, waardoor  het naauwste verband tusschen het Gods-

beeld en den tempel zei ven ontstaat, en er  ook niets bijge-

voegd of afgelaten kan worden, zonder  het kunststuk te 

verminderen. 

« Z oo iets bestaat in het gothische ook, maar  niet zoo 

streng en niet zoo bepaald; desniettemin is de waarheid 

sterk sprekend, j a eigenlijk veel meer  dan in den griek-

schen stijl , doordien het effekt veel grooter  is, waardoor 

ons gevoel krachtiger  wordt aangegrepen. 

n de subjektieve waarde, die de kerken in 

gothischen stijl , in de middeleeuwen, voor  de gcloovigen 

mogten gehad hebben, hetgeen afhankelijk was van hunnen 

godsdienstzin en hunne denkwijze, beide sedert aanmerke-

lij k gewijzigd, en waardoor  die gebouwen bij  hen een ge-

voel van eerbied, ontzag en bewondering opwekten, dat 

zelfs tot een zekere mate van vereering opklom, hetgeen 

thans ons als overdreven zou voorkomen, — is het toch 

niet te ontkennen, dat het moeijelijk e vraagstuk van 

het verhevene in de kunst, nooit beter, grootscher, vol-

lediger  en treffender  is uitgevoerd geworden dan door  dien 

stijl , en dit is een objektievo waarde, zoo groot en zoo 

buitengewoon verdienstelijk, dat zij  altoos nog onze hoog-

ste bewondering en achting verdient. t ernstige, hoog-

statelijke, eerbiedwaardige en grootsche zoo volkomen 

daar  te stellen, dat het op het gemoed van alle gevoeligu 

wezens steeds dien indru k blijf t uitoefenen , dien wij  christe-

nen van een aan God gewijd gebouw verlangen, van 

welke verschillende zienswijze wij  dan ook mogen zijn , is 

iets dat wij  niet genoeg kunnen erkennen, en waardoor 

die stijl ons altoos meer  zal bijblijve n dan de grieksche, 

waarvan de waarheid wel door  ons versland wordt be-

grepen, maar  met ons godsdienstig gevoel onmogelijk 

kan overeenstemmen. 

« U i t de beschouwing en vergelijkin g van die twee stij -

len volgt: 

« T en eerste. t er  een verschil in do hoofdvormen 

is gelegen, hetwelk niet wel te vereenigen is, zonder  het ken-

merkende van beide op te offeren, en in de laatste periode 

van den rotnaanschen stijl gedeeltelijk te doen overgaan. 

« T en tweede. t blijk t nog sterker  in de vormen 

der eenheden. e puntbogen en de met kluizen overdekte 

ribbon-gewelven, zijn met geen mogelijkheid met de vlakke 

sluitingen en zolderingen van den griekschen stijl in over-

eenstemming te brengen. 

« T en derde. o versieringen en bekleedingen kun-

nen, onzes bedunkens, in den gothischen stij l gezuiverd en 

veredeld worden, zonder  dat zij  daardoor  hun ernstig ka-

rakter  behoeven te verliezen. e grieksche ornementen 

daarentegen streven naar  bevalligheid en losheid, cn druk -

ken een geheel anderen geest uit : zonder  beide op te offe-

ren komt ons eene vereeniging onmogelijk voor. 

« T en vierde. Wat het optisch schoone aanbelangt, 

daarin laat het gothische niets te wenschen over; maar  hoe 

dit met den griekschen stij l te vereenigen, zonder  den bin-

nenbouw tot eene hoofdzaak te maken, hetgeen tegen den 

geest van dien stijl is. 

« T en vijfde. c konstruktieve verdiensten van den go-

thischen stijl leggen aan de vereeniging dier  beide stijlen 

een bijzonder  groot bezwaar  in den weg, en inderdaad, 

de wetenschap, de behoeften van onzen tijd , de soort van 

bouwstoffen die wij  gebruiken, verzetten er  zich tegen om 

ons tot de grieksche konstrukti e te bepalen; en de gothi-

sche op de grieksche toe te passeif is onmogelijk, zonder 

beide stijlen geheel te miskennen. 

« Ten zesde. e harmonie en euryihmie kan in den go-

thischen stij l verbeterd worden, zonder  den geest van dien 

stij l te benadeelen. 

« T en zevende. t verband, in eene vertikal e rigting , 

zou in het grieksche sterker  te voorschijn kunnen komen , 

maar  nooit tot die volmaaktheid gebragt kunnen worden, 

die het in het gothische heeft bereikt. e oorzaak daar-

van ligt in het eigenaardige dier  beide stijlen; de griekscho 
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zoekt zijne hoofdrigtin g in eene horizontale strekking, de 

gothische daarentegen in eene vertikale. e zal men dit 

nu vereenigen? e tegelijk aan te wenden is onmoge-

lijk , want het is natuurlij k dat er  geen twee tegenstrij-

dige hoofdrigtingen kunnen bestaan. 

« T en achtste. e orde kan in het gothisch eenvou-

diger  zijn , zonder  dat het effekt er  bij  zou verliezen; 

integendeel de ernst zou er  bij  winnen, hetgeen dus het 

algemeen karakter  van dien stij l zou versterken. 

« T en negende. e eenheid is in beide voldoende, 

maar  beide eenheden kunnen niet vereenigd worden. 

« T en tiende. e reden van deze niet-vereeniging is 

het verschil van de waarheid in beide en daar  waar 

dat verschil bestaat, is alle eenheid onmogelijk. n 

zou dus in beide stijlen dezelfde waarheid moeten kun-

nen voorstellen, en na al hetgeen wij  hieromtrent gezegd 

hebben, zal het wel overbodig zijn om aan te tooncn, 

dat dit volstrekt onbestaanbaar  is met den geest van ieder 

van die stijlen. 

e klassische rigtin g heerscht in den griekschen, de 

romantische in den gothischen stijl . e eerste bedoelt de 

veredeling van den vorm, en daarin het denkbeeld on-

middellij k te plaatsen. o romantische tracht door  de 

vereenigde werkin g der  vormen, met dat van licht en 

schaduw, een sterken indru k te maken, die de beste uit -

werkin g doet, wanneer  het doel een hooge ernst is. e 

indru k moet tot een hooger  denkbeeld leiden, hetgeen 

dat is, hetwelk men eigenlijk bedoelt. e rigtin g staat 

op een hooger  standpunt dan die van de klassische stij -

len ; maar  het denkbeeld dat men eigenlijk bedoelt ligt 

er  niet onmiddellij k in , zoo als in dezen laatsten; het bezit 

daardoor  hoogere verdiensten, voor  hen welke die indrukke n 

kunnen ontvangen, en in den geest van den gothischen stij l 

eene overeenkomst vinden met hun godsdienstig gevoel. 

(d'] r  zijn denkbeelden die zoo hoog staan, of zoo diep 

in het menschelijk gemoed schuilen, dat zij  niet onmid-

dellij k kunnen worden uitgedrukt , en eerst door  de kracht 

van een ander  denkbeeld kunnen worden opgewekt. n 

de verschijning van dit einddenkbeeld ligt iets betoovc-

rends, iets verrukkends, en tevens iets geheimzinnigs, 

dat alleen door  de romantische rigtin g kan worden ont-

wikkeld , en waardoor  voor  ons christenen denkbeelden 

het aanzijn kunnen verkrijgen , die anders niet uitgedruk t 

kunnen worden. 

« E n dit maakt het onraadzaam om de beginselen van 

die twee stijlen met elkander  te vereenigen, al ware zulk 

cene vereeniging zelfs mogelijk. 

« A l l e s strijd t dus tegen die^vereeniging. Voor  beide 

is veel te zeggen, beide hebben hunnen aanhang en 

hunne voorstanders; aan wie van beide moet nu de voor-

keur  gegeven worden? of met'andere woorden: in wel-
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ken stij l moeten wij  voortaan onze gebouwen ontwerpen? 

n ik daaromtrent met bescheidenheid mijn e mee-

ning mag mededeelen, dan zou het deze zijn : in geen 

van beide. 

« W i j  zijn zoo verwijder d van de tijden der  Gr ieken, 

wij  denken, gevoelen en handelen zoo geheel anders, onze 

behoeften en levenswijze zijn zoo geheel verschillend met 

de hunnen, dat wij  den geest, die in dien stijl ligt onmo-

gelijk den onzen kunnen noemen. 

n is dit verschil wel minder  groot met 

die van de mensehen die in de middeleeuwen leefden, maar 

toch groot genoeg om ook met hen niet genoegzaam te 

kunnen overeenstemmen. e geest was zeer  ernstig, zelfs 

dikwer f tot het sombere opklimmende, zoodat het be-

vallige, het zachte en beminnelijke bij  hen weinig of niet 

werd voorgesteld. e hartstogten werkten toen zeer  sterk, 

en daar  de zedelijkheid over  het algemeen zwakker  was 

dan in onze dagen, werden zij  dikwer f wi ld , woest en 

wreed, hetgeen even zoo zeer  blijk t in hunne vreugde-

bedrijven, maaltijden en feesten, als in hun onderling ver-

keer, hunne regtspleging, hunne straffen en oorlogen. 

« Ook de godsdienstige denkbeelden der  middeleeuwen 

verschillen te veel met de onzen, dan dat deze niet eene 

geheel andere ontwikkeling , opvatting en voorstelling van 

denkbeelden ten gevolge zouden moeten hebben. n één 

woord, wij  zijn andere burgers en andere christenen, 

dan zij  die in de middeleeuwen leefden, en overeenkom-

stig mijne zienswijze zeg ik met een Gode dankbaar 

hart : wij  zijn beschaafder, kundiger, minder  bevooroor-

deeld, zachter, verdraagzamer en bijgevolg zedelijker  dan 

onze voorvaderen waren, die in de riddertijde n hebben 

geleefd. 

t volgt dat de gothische stijl evenmin onzen 

geest kan uitdrukke n als de grieksche, en dus kunnen 

wij  ook niet in deze de voorstelling daarvan aantreffen. 

« N u zou men nog kunnen vragen: hoe moeten wij 

dan onze ontwerpen zamenstellen, om dien geest uit te 

drukken ? 

e vraag is zeker  hoogst belangrijk , en uwe aan-

dacht en overweging dubbel waard, maar  zij  ligt niet 

in de vraag, die wij  thans hebben trachten te beantwoor-

den; ook zou hare beantwoording ecnc verhandeling op 

zich zelve vorderen, die zeker  geene geringe uitgebreid-

heid zou verkrijgen . 

« W i j  gelooven dus hiermede te moeten besluiten, na 

het bestuur  dank te hebben gezegd, dat het onder  de voor-

gestelde vragen van dit jaar  ook wel heeft willen opne-

men dezulken, die meer  onmiddellij k tot de schoone bouw-

kunst behoo ren .» 

Ofschoon, in verband met de zoo even behandelde 
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onderwerpen, dc behandeling der  4"  vraag: s het bou-

wen in den zuiver  gothischen stij l bevorderlij k aan de 

schoone bouwkunst in onze d a g e n ?» zeer  gepast geacht 

wordt , meent de voorzitter  nogtans, om het vergevorderde 

uur , te moeten aandringen op de behandeling der  7" 

vraag, die door  den voorsteller  van veel belang wordt 

geacht. e vraag luid t aldus: « B i j  het vri j  algemeen 

aangenomen stelsel, om openbare werken zooveel moge-

lij k bij  aanneming te doen uitvoeren, is en wordt dit ook 

op de onderhouds-v/erken toegepast. Bi j  het onzekere en 

onbepaalde van die werken vraagt men: welke wijze van 

aanbesteding het meest geschikt te achten is, zoowel in 

het belang van het algemeen als in dat van den aan-

n e m e r ?» 

e heer  G . .  bekomt in de eerste plaats het 

woord, en houdt de navolgende voordragt, zijnde het 

rappor t der  te dier  zake door  de afdeeling Amsterdam 

der j  Tut bevordering der bouwkunst benoemde 

kommissie, bestaande uit de bh. l \ V A N , .7. -

N en den spreker: 

«Bi j  het lezen dezer  vraag was ik voor  mij  zeer  ver-

heugd dat ik tot li d der  kommissie behoorde, daar  het 

voor  mij  in het bijzonder  in het oog vallend was dat 

men hier  op zulk een schoone wijze op het eerste gedeelte 

der vraag een bevestigend antwoord leverde, geheel in 

overeenstemming met een uitgebragt rappor t door  mij  des-

tijd s in kommissie op de vraag gedaan door  het hoofd-

bestuur  der  tot bevordering der bouwkunst 

(in 1854), en wel of aanbesteden de voorkeur  verdiende; 

dit blijk t voorzeker  nu ten volle uit den vooruitgang van 

dit stelsel in de laatste jaren, daar  het nu genoemd wordt 

een vri j  algemeen aangenomen stelsel; beter  bewijs kan 

men er  niet voor  vinden. 

« Ook het aanbesteden van onderhoudswerken zal naar 

het oordeel der  kommissie allengs meer  ingang vinden; 

dit ligt in den aard der  zaak en onzes inziens is de op-

lossing zeer  gemakkelijk te verkrijgen , wanneer  men slechts 

nagaat, dat dc meeste werken door  een bestuur  of eene 

kommissie worden beheerd, welke kommissie of bestuur 

veelal in de noodzakelijkheid is vooraf cene bepaling van 

kosten van onderhoud der  onder  hun beheer  staande wer-

ken op te geven; daar  dit veelal het geval is zoo is het 

ook oen vereischte, dat men iemand vinde, die zich ver-

bindt om voor  een bepaald cijfer  een dergelijk werk te on-

derhouden, waardoor  men dan ook in dc gelegenheid 

is dc middelen tot herstel dadelijk te kunnen aanwenden. 

« Z i e d a a r, mijne heeren! een der  redenen van den 

vooruitgang ook bij  het aanbesteden van onderhouds-

werken. 

« En nu tot de beantwoording der  vraag zelve. 

« t zoude overdreven zijn , zoo wij  meenden u een ge-
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heele verbetering aan de hand te kunnen doen, of ons 

rappor t te beschouwen als een volledig antwoord op de 

vraag bij  de uitvoering van een zoodanig onderhoudswerk; 

het volmaakte daarin moet door  wederzijdsche ondervin-

ding en met den tij d als van zelf komen. 

« W i j  achten ons hiertoe in geen geval bevoegd. 

« E c h t er  willen wij  gaarne u onze zienswijze of mee-

ning tot eene gedeeltelijke verbetering kenbaar  maken. 

« W e l k e zijn de vereischten bij  de aanbesteding van 

een onderhoudswerk? 

« T en eerste. Van den aannemer niet te vorderen 

iets dat men zelf'  niet berekenen kan, en daardoor 

geene onzedelijkheid in het stelsel van aanbesteden te weeg 

te brengen. 

« T en tweede. Geene artikelen te beschrijven, die aan-

leiding geven tot eene dubbelzinnige uitlegging. 

« T en derde. n aard van het werk zoo duidelij k 

mogelijk in het bestek kenbaar  te maken. t ontbre-

ken dier  duidelijkhei d geeft veelvuldig aanleiding tot we-

derzijdsche onaangenaamheden en schade, of tot ongeoor-

loofde winsten voor  een van de beide partijen , en bedoeld 

gebrek wordt helaas! maar  al te dikwijl s in de onder-

houdsbestekken aangetroffen. 

« A l deze zwarigheden kunnen onzes inziens zeer  ge-

makkelij k uit den weg geruimd worden, vooreerst door 

het kontrak t zoo duidelij k mogelijk en in overeen-

stemming met den aard van het werk te omschrijven, ten 

andere, door  voor  die zaken, die door  omstandigheden 

van verschillenden aard eene onvoorziene schade kunnen 

bekomen, zekere grenzen vast te stellen en ze niet ten 

laste van den aannemer te beschrijven. 

n stelle hiervoor  een maatstaf, b. v.: wanneer  de 

schade grooter  is dan een zeker  getal vierkante of kub. 

ellen of ponden, of het bedrag eener  vooruit bepaalde 

som, dan zal de schade door  den besteder  gedragen, en 

door  den aannemer op een vooraf geakkordeerden tarief-

prij s moeten hersteld worden. r  verkrijg t men eene 

dadelijke hulp en alweder  een vooraf geakkordeerd cijfer , 

en de aanbesteder  betaalt niet meer  dan wanneer  hij  be-

taald zoude hebben indien dit werk niet was aanbesteed. 

n wordt de schade nu gedragen door  dengeno 

wien zij  billij k toekomt, en de zaak zelve zal zeer  naauw-

gezet kunnen behandeld worden. 

n de meeste gevallen zoude men voor  onvoorziene 

schade als maatstaf'  kunnen aannemen een zeker  bedrag 

percenten g e ë v e n r e d i gd aan de aannemingssom, b. v. wan-

neer  de schade grooter  is van 4 of 5 percent van de aan-

nemingssom, dan zal zij  door  den besteder  gedragen 

worden, en uitgevoerd op den maatstaf zoo even bepaald. 

« l i e t onderzoek van de schade kan overeenkomstig 

het bepaalde tarief geschieden; hierdoor  ontstaat a l-
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weder  een goed verdrag en geen versciiil van zienswijze. 

« Eeno bepaling mout hierbi j  onzes inziens niet verge-

ten worden: namelijk dat do schade buiten schuld des 

aannemers geschied is; in geval van twijfe l zoudo dit door 

twee deskundigen dadelijk kunnen bewezen worden; mogt 

dit hot geval niet zijn , dan moet du schade voor  des 

aannemers rekening geheel worden hersteld. 

r  deze stelling zal men groote schade voor  de 

beide partije n uit den weg ruimen, en meer  nabij  de 

waarheid en tot eene kleinere afmeting geraken, hetgeen 

het zedelijke beginsel veel zal bevorderen en naar  het in-

zien der  kommissie wel voor  een gedecltu beantwoordt het 

laatste gudeelte van de vraag: welke wijze van aanbeste-

ding het meest geschikt tu achten is, in het belang van 

hut algemeen zoowel als in dat van dun aannemer. 

« Ten andere wenschen wij  nog eene opmerking tc maken, 

betreffende iets dat ook de ondervinding geloerd heeft als 

zeer  nadeelig en onzedelijk te werken, namelijk de bepa-

lin g van een algemeen tarief in du uitvoering van een onder-

houdswerk. t is eene erkende behoefte dat daarvoor  een 

tweeledig tarief bestaat, namelijk tweeledige prijzen , als 

zijnde een prij s geschikt om er  werken van eene kleine hoe-

veelheid naar  tc berekenen, en een tariefprij s voor  meer 

algemeene of grootere zaken; het is ook een vereischte 

dat dusdanige tarieven naar  waarheid gesteld zijn en niet, 

zoo als men ze somwijlen voor  kleinere hoeveelheden vindt , 

50 % beneden de waarde. t is een algemeen ge-

brek in het tariu f en geeft zoo veelvuldig aanleiding tot 

misbrui k van afmeting, soms van den een of anderen aard, 

terwij l het bovendien in ieder  guval zuur  onbillij k is, als men de 

overtuiging kan verkrijge n dat het voor  de bepaalde prijzen 

niet gemaakt kan worden. t inachtneming ook van deze 

zienswijze zal du zaak in zijne uitvoering een veel ver-

trouwelijke r  en regtvaardiger  karakter  aannemen en zal 

door  beide partije n muur de waarde naar  waarheid betaald 

worden. 

« A l s eene opmerking wenschen wij  er  nog bij  te voe-

gen, dat hut verschil van tariu f zoo beduidend is, omdat 

als de prij s VÉWT een guwoon tariefwerk naar  behooren 

gestuld was, als zijnde b. v. de koop van materialen >/j 

bij > v o o r arbeidsloon of 6G bij  33 pet., daarentegen 

bij  eene kleinere afmeting, die beneden eene zekuru 

eenheid is gesteld, het omgekuordu moest plaats vin-

den en men met andere woorden van 33 o/„  materieel 

G6 "/o arbeidsloon moest ontvangen. t voorbeeld strekko 

tot een globalun maatstaf voor  eun tweeledig tarief , dat 

naar  dun aard der  zaak of van het work meer  naar  de 

waarheid kan gewijzigd worden. 

« T en derde wenschte do kommissie nog in bedenking 

te geven en zoude zij  gaarne zien , dat voor  dc aangeno-

men werken in het algemeen, maar  voor  onderhoudswer-

ken in het bijzonder, vooral gelet werd op du uitvoerende 

personen van beide zijden. j  het veelvuldig worden der 

aanbestedingen spreekt het als van zelf dat de konkurrenti e 

vermeerdert, waardoor  dan ook de gelegenheid bestaat 

om personen tot du aanneming te krijge n van mindere bu-

kendheid en mindur  genoegzaam vertrouwen. t vertrouwen 

ligt veelal in het cijfer  waarvoor  het werk wordt aangeno-

mun; wannucr  du aannemingsoni nu bij  hut cijfer  der  waar-

heid is, dan zal du zienswijze der  beide partije n meer  overeen-

stemmend zijn en dan lijd t het guen twijfe l of de aard en 

de bedoeling van het werk is naar  waarde begrepen. 

m is hot een vuruischte dat de personen met het op-

zigt belast, in overeenstemming van hut zoo oven gunoemdo 

en naar  dun aard en omstandigheid van het werk han-

delen; hierdoor  zal het veelvuldig verschil van zienswijze 

ophouden en men du zaak begrijpen zoo als zij  in waar-

huid bestaat. 

t zal toch aan geen twijfe l onderhevig zijn , dat 

bij  een onderhoudswerk de belangen van hut algemeen of 

van den aanbesteder  met die van don aannemer in een 

naauw verband staan. 

« Bij  elk defekt toch, op du eeno of andere wijze ontstaan, 

zal de aannemer verlies hebben en schade lijden ; maar 

zeer  dikwijl s kan zulk een defekt niet zoo goed her-

steld worden als het oorspronkelijk gemaakte, waardoor 

derhalve het gebouw, du brug , sluis of wat het ook zijn 

mogo, in vele guvallen zulfs na de herstelling van hut de-

fukt e deel, niet zoo goud, sterk en net is als vóór het 

ontstaan daarvan. 

« U i t dien hoofde is hut in hut belang van don busteder 

even als in dat van den aannemer, dat er  zoo min mo-

gelijk defekten of gebreken komen; ontstaan zij  echter, 

dan is liet almede in beider  belang het gebrekkige zoo 

spoedig mogelijk te herstellen, daar  de schade anders vri j 

zeker  hoe langer  hoe grooter  wordt . 

t is naar  ons inzien zeer  gunstig, wanneer  de 

verstandhouding tusschen dun aannemer en dun persoon 

bulast met het opzigt niets te wenscliun overlaat; dit 

zal niut alluen het goede verband en de deugdzaamheid 

van het werk bevorderen, maar  daarenboven zal men 

de zaak begrijpen zoo als zij  overeenkomstig de strekking 

i| van het werk behoort te bestaan, en zich niet vasthouden 

 aan de letter  van het bestuk, dat somwijlen om den vorm 

i: van een of ander  zeer  sierlij k geschreven is en voor  de 

deugdzaamheid van het technische doel der  zaak het te-

gendeel bewijst. 

« Zoo als iede bouwkundige weet, zijn er  veel soorten 

van werken, waarop hot onderhoud kan worden toegepast: 

1°. dijkwerken , stuenglooijingen, 2°. straatwegen, 3". slui-

l zen en bruggen, 4°. watermolens, 5°. torens, G°. kazernen 

en hospitalen, 7°. verschillende gebouwen. 

l de genoemde voorwerpen veel van elkander 

verschillen, komt echter  over  het algemeen de wijze van 

onderhoud op hetzelfde neder. 

« O m nu niet te veel uit te weiden willen wij  echter 

u in eenige kort e trekken mededeelen, wat de ondervinding 

geleerd heeft niet te kunnen vermeden worden, b. v.: 

voor  een onderhoud onder  n°. 7 voor  verschillende ge-

bouwen: vooraf echter  is, naar  ons oordeel, het onderhoud 

zamengesteld uit twee klassif ikat iën, waarvan de eerste on-

der do bepaling van dagelijksch onderhoud doorgaat en 

deze geheel ton laste van den aannemer behoort te ko-

men, terwij l het onderhoud in do tweede klasse, geheel 

ten laste van den aanbesteder, door  den aannemer be-

hoort verrig t te worden. 

« V o or het dagelijksch onderhoud in de eerste klasse 

bepaald , en dat guheul ten laste van den aannemer moet 

komen, verstaat de kommissie voor  een gebouw het rein-

en schoonhouden der  waterlozingen en waterleidingen , 

het digthouden der  goten en daken, platten enz., het 

in orde houden der  bestratingen, het gang- en sluitbaar-

houden van allo deuren en ramen, het in orde houdun 

van alle buiten- en binnenmuren , hetzij  pleister  of voegwerk, 

het schoonhouden van du schoorsteenen, in één woord al het-

geen tot de dagelijksche behoeften van een gebouw behoort. 

r  alvorens dit onderhoud ten laste van den 

aannemer gerekend kan worden, behoort het gebouw 

van al de bovengenoemde gebreken hersteld te zijn ; dit 

nu kan geschieden naar  den maatstaf van een tarief. A ls-

nu komen de belangen van dun besteder  met den aan-

nemur in een naauw verband, dat wil zoggen, dat hij 

aannemer zorgt dat het goed gemaakt worde, daar  het, na 

in orde te zijn gebragt, geheel voor  zijne rekening komt. 

« W i l men nu deze herstellingen niet op een tarief' 

laten verrigten, dan behoeft men ze slechts naauw-

keuri g op te nemen en duidelij k tu omschrijven; dan 

kunnen zij  bij  het onderhoud op de gewone wijze aan-

besteed worden. t tarief '  is echter  onzes inziens voor 

beide partije n hut juistu waarnaar  men handelen kan. 

« W a n n e er er  nu verder  schade aan dit gebouw, door 

onvoorziene stormen, brand of anderzins, mogt komen, 

dan moot naar  do meening der  kommissie gehandeld wor-

den naar  den maatstaf door  mij  reeds boven genoemd. 

B . v. het onderhoud van een gebouw bedraagt per  jaar 

/ 3000, dan stelle men dat als do aangebragte schade is 

4 pet. van de aannemingssom, en buiten schuld des aan-
s is geschied, zij  dan gedragen moet worden 

door  den besteder  en betaald op het gestelde tariuf ; be-

draagt zij  minder  als 4 pet., dan moet du schade , hoe ook 

aangebragt, door  dun aannemer hersteld worden; op 

deze wijze kunnen er  geene ongeoorloofde winsten voor 

eene der  partije n plaats hebben. 

« T en slotte wenschte de kommissie nog in bedenkinc 

te geven, dat het voor  een onderhoudsliestek vooral noodza-

kelij k is, dat du voorwaarden duidelij k en met weinig woor-

den omschreven zijn , zoodat niet, zoo als dikwijl s het geval 

is, een en hetzelfde artike l bij  herhaling gelezen behoeft 

j  te worden. 

t geeft meestal aanleiding tot onaangenaamheden 

en schade voor  een van beide partijen ; hot is daarom een 

vereischte dat de maker  van het bestuk ook de opzigt 

hebbende persoon is. 

« E n hiermede, mijne hoeren! vertrouwen wij , dat de 

vraag voor  het grootste gedeelte beantwoord is; veel zou-

den wij  er  nog over  kunnen zeggen, maar  dit zoude ons 

rappor t te uitgebreid doen worden, en is overigens voor  de-

genen die met een onderhoud bekend zijn, geheul overbodig. 

« W i j  hopen dat de steller  van de vraag, al is het ook 

slechts maar  voor  een gedeelte, in zijne verwachting moge 

voldaan zijn. 

« E n hiermede zegt de kommissie u dank, met de ver-

klarin g dat zij  zich gelukkig zal achten, zoo uenige van 

hare opmerkingen die alle op ondervinding gegrond zijn , 

van toepassing kunnen worden gemaakt. » 

a is het woord aan den heer  O. r . E -

, die het volgende verslag voorleest: 

n den afgoloopun winter  heeft zich op eene der 

bijeenkomsten van de jonge vereuniging Architectura et 

AmiciUa eune kommissie gevormd tot hut onderzoeken van 

een en ander  betrekkelij k vraag 7, uitgeschreven dooi-

de  Tot bevordering der Bouwkunst. e 

kommissie, bestaande uit de heeren E , 

VAN T en , heeft daarop, op eene der 

vergaderingen van genoemde vereeniging, bij  monde van 

den heer , rappor t nitgebragt, en, na hut 

vourun van diskussiün dienaangaande nam zij  tevens op 

zich, hut bedoelde rappor t in de algemeene bijeenkomst 

van de  Tot bevordering der Bouwkunst ter 

meur  algemeene kennis tu brengen. 

« T er voldoening aan duzu aangename verpligtin g en in 

de overtuiging, dat elke poging tot medewerking, hoe ge-

rin g ook, door  de vergadering mot genougun ontvangen 

zal worden, wagen wij  hut dit rappor t mede tu deelen. 

n verband met het boven gezegde, gaan wij  thans 

over  tot de medudeeling van hut resultaat onzer  afzonder-

lijk e rapporten en zamensprekingen over  vraag n". 7, 

die aldus luidt : 

« « B i j  hut vri j  algemeen aangenomen stelsel, om de 

openbare werken zooveel mogelijk bij  aanneming te doen 

uitvoeren, is en wordt dit ook op du onderhoudswerken 

toegepast. Bij  het onzukure en onbepaalde van die wer-

ken , vraagt men, welke wijze van aanbesteding het 
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meest geschikt te achten is, zoowel in hot belang van het 

ahzemeen als dat van den a a n n e m e r ? »» 

«B i j  nadere beschouwing en uiteenzetting der  boven-

gemelde vraag, hebben wij  ons eerstelijk afgevraagd, of 

het wel bepaaldelijk in de bedoeling der  vraag lag opge-

sloten, eene geheel nieuwe methode voor  de aanbesteding 

van dergelijke werken aan te geven; — dan wel of hot 

meer  in de bedoeling der  vraag zoude liggen, in eene 

beschouwing te treden, om naar  het oordeel van daar-

toe bevoegde personen, van de bestaande, en in deze 

gevolgde wijzen van aanbesteding, de naar  hun inzien 

meest voldoende aan te geven, en wel bepaaldelijk die, 

welke het meest geschikt zoude zijn bevonden, zoowel in het 

belang van het algemeen, als in dat van den aan-

nemer. 

« Ons overeenstemmend gevoelen over  den zin, te hech-

ten aan hetgeen in do vraag is vervat, was meer  overhellende 

tot het laatst aangevoerde, namelijk , dat men van de be-

staande en zeer  uiteenloopende wijzen, om dergelijke wer-

ken te besteden, de door  ondervinding als het meest vol-

doende bevondene wenschtc te kennen, mot dien verstande, 

dat de beantwoording der  vraag eene geheel nieuwe ziens-

wijze volstrekt niet uitsloot. 

s in verband met de vraag komt het ons niet 

ongepast voor, het navolgende hierbi j  aan te halen: na-

melijk , dat het ons allen bekend zal zijn , dat reeds voor-

lang, en wel voornamelijk in de laatste jaren bekwame 

cn bevoegde personen, speciaal met dergelijke zaken be-

last, zich onledig hebben gehouden met do bestekken 

tot aanbestedingen voor  onderhoudswerken naar  do ver-

schillende daarbij  voorkomende omstandigheden te wijzi -

gen en te verbeteren, en dat deze door  het regtstreokscho 

belang, dat zij  bij  de besprokene zaak hebben, en dooi-

de ondervinding in deze geleid, zeker  wel de meest be-

voegde beoordeelaren zullen zijn. 

« O ns komt het voor, dat men er  nimmer in slagen 

zal, eeno wijze aan te geven, die algemeen voldoet, 

of van allo risico voor  den aannemer ontdaan zal zijn. 

e belangen toch van besteder  en van aannemer zijn 

te uiteenloopend, om voor  beide in alle deelen de 

voorwaarden zoodanig te regelen, dat zij  niets beters 

zouden kunnen wenschen. 

« £ v e n z oo is het met de risico, daar  de meest loyale 

aanbesteding daarmede toch gepaard zal gaan; want welke, 

zelfs zeer  geoefende, aannemer kan vooraf den prij s der 

materialen met naauwkeurigheid en het juiste bedrag van 

alle arhcidsloonen bepalen? 

« E n alzoo, mijne heeren! zou het in verhand met 

het aangevoerde wel een vermetel waagstuk mogen hee-

ten, daarvoor  door  ons iets bepaalds beter  te zien aan-

wijzen; iets, geheel ontdaan van de gewone, en mogelijk 
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!; wel onafscheidbare struikelblokken , aan dergelijke onder-

nemingen verbonden. 

« E n het is dan ook meer  met het oog op de vraag 

zelve, waaruit men besluiten mag dat men nog niet go-

heel naar  wensch in deze geslaagd is, dat wij  het wagen 

onze gevoelens en beschouwingen te dezer  plaatse, met 

inachtneming van de meeste bescheidenheid, meer  be-

paald uiteen te zetten. 

t het vooraf gesprokene in verband, hebben wij 

ons voorgesteld het navolgende over  het gestelde en het 

in do vraag vervatte aan te voeren, als zijnde het résumé 

van onze reeds voren vermelde rapporten, zamensprekin-

gen enz., en hebben wij , tot eene geleidelijke en zoo wij 

hopen duidelijk e voorstelling der  besprokene zaak, ons 

voorgesteld de navolgende punten to behandelen, als: 

« T on eerste: Welk e bepaalde beteekenis men wel moet 

hechten aan de bewoording onderhoudswerken, en wat men 

wel deugdelijk moet vooronderstellen daaronder  begrepen to 

worden, en als daartoe meer  bepaaldelijk te behooren. 

« T en tweede: Welke stelsels voor  de aanbesteding van 

onderhoudswerken tegenwoordig algemeen de gebruikelijk -

ste zijn en toegepast worden, — en hoedanig zij  zijn 

ingerigt. 

« T en derde: E n welke van die bestaande stelsels, in 

verband met onze beschouwingen, als de meest geschikte 

de voorkeur  zouden verdienen, en welke mogelijke verbete-

ringen of'  wijzigingen in de bestaande konden aangebragt 

worden, zoowel in het belang van het algemeen als in 

dat van den aannemer. 

« A l s nu overgaande tot het eerst aangevoerde, wat 

men door  onderhoudswerken in het algemeen dient te 

verstaan, —en wat hieronder  begrepen kan worden, moet, 

naar  ons inzien, hieraan de meest algemeene beteeke-

nis worden gegeven, en bijgevolg door  onderhoudswerken 

niet alleen het onderhoud van gebouwen, maar  ook van 

wegen, dijken , waterwerken enz , worden verstaan, te 

meer  daar  het zich in den regel zelden zal voordoen, dat 

zoodanige werken door  partikulioren , maar  wel meesten-

tijd s door  maatschappijen, stedelijke- of rijksbesturen zul-

 len worden uitbesteed, en dit ook geheel in de bedoeling 

der vraag, zoo het ons toeschijnt, ligt opgesloten, door 

de daarbij  aangehaalde bewoordingen openbare werken. 

« Betreffende het aangevoerde omtrent de verschillende 

gebruikelijk e stelsels tot de aanbesteding der  onderhouds-

werken , en welke van die stelsels de voorkeur  zouden 

verdienen enz., zijn meer  bepaaldelijk de navolgende 

; stelsels, in de laatste tijden , over  het algemeen, zoo 

[ wij  vermeenen, van toepassing geweest; als, ten eerste: 

j  tn massa voor  eene overeen te komen som; ten tweede: 

ij  volgens tarief, door  of van wege de aanbesteders opge-

\ maakt en ingevuld, waarbij  het werk gegund wordt aan 
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den minsten inschrijver , percentsgewijze gerekend; ten 

derde: volgens tarief, door  of van wege de aanbesteders 

opgemaakt en door  de inschrijver s zeiven in te vullen; 

en ten vierde: door  eene kombinatie van eenige werk-

zaamheden in massa en een tarief . 

«B i j  het besteden in massa, vooral van onderhoudswer-

ken, is het zeer  moeijelijk den aannemer het te verrigten 

werk naauwkeurig te omschrijven, en in vele gevallen is 

dit oj) verre na niet te bepalen. 

r  het plaatsen van zeer  algemeene bepalingen in 

bet bestek, waardoor  de aannemer als het ware genood-

zaakt wordt allo mogelijke schade, in een bepaald tijds-

verloop voorkomende, ten zijnen koste te herstellen, en de 

bestcders van alle risico ontslagen zijn , gevoelt men zich 

in zeer  grooto verlegenheid eene deugdzame en wettige 

begrooting van kosten te maken; men schuift alle risico 

op de schouders van den aannemer; en is dit zoowel in 

het belang van het algemeen als in dat van den aannemer? 

Wi j  vermeenen hierop ontkennend te moeten antwoor-

den. r  hier  van openbare werken sprake is, is het be- , 

lang van het algemeen dat van het publiek cn meer  be-

paaldelijk der  gemeente- of'  rijksbesturen. Naar  dc ver-

schillende inzigten cn het meerder  of minder  doorzigt der 

inschrijvers, worden door  hen, de aannemers, sommen \ 

gevraagd, en zeer  zelden zal het na afloop dier  werk-

zaamheden blijken , dat die sommen evenredig aan het 

door  den aannemer verrigt e werk zijn. l ontvangt 

de aannemer óf'  te veel <>f te weinig; het eerste geval 

werkt nadeelig voor  de gemeente of het rijk , en het

tweede geval is nadeelig voor  den aannemer, wiens ach-

teruitgang als individ u evenzeer  hot algemeen benadeelt. ! 

e men de zaak ook beschouwe, deze wijze van i 

besteding zal dan voorzeker  wel de beste zijn , waarbij 

èn besteder  èn aannemer de meest mogelijke sekuriteit 

en de minste risico zullen hebben. 

e aanbesteding volgens tarief alleen, hetzij  voorge- i 

steld op de wijze sub n°. 2 of'  sub n°. 3, verdient, vol- i 

gens onze meening, geene bepaalde aanprijzing. 

n de eerste plaats moet men dan ten volle over-

tnigd zijn dat het te houden toozigt volkomen zij , en 

men met juistheid bij  de opmotingen van het aangenomen 

onderhoudswerk is te werk gegaan; en dit aannemende, 

ZOO is, naar  wij  vermeenen, het grootste bezwaar  nog 

gelegen in het doen dier  opmetingen zelven. t vele i 

aannemers zal men gedurig in onaangename konflikte n j 

geraken, en het zal ten minste dikwerf '  tot verschil van 

gevoelen, omtrent het al of'  niet uitgevoerde, aanleiding 

geven; het werk kan door  niets meer  benadeeld worden 

dan door  verdeeldheid tusschen den aannemer en den : 

persoon, aan wien de leiding of de surveillance is opge- [ 

dragen. 

. X. 
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« W i l d e men al tot oen tarief overgaan, dan zouden 

wij  bepaaldelijk de voorkeur  geven aan dat sub n°. 2. 

«Bi l l i jkerwi jz e mag men veronderstellen, dat diegene, 

welke belast is geweest met het opmaken van het bestek 

en de begrooting van kosten, een der  zaak kundi g per-

soon is, even als men dit van den aannemer mag ver-

onderstellen. 

« E en zaakkundig persoon zal het tarief gevoegelijker 

en moer  naar  billijkhei d kunnen opmaken dan de aan-

nemer, daar  de eerste zich meer  tij d daartoe zal cn 

moet gunnen; voegt men bij  dit tarief eene tabel van de 

vermoedelijke hoeveelheid materialen , in verhand met de 

arhcidsloonen, even als in het tarief rubrieksgewijze ge-

steld , en tot meerdere zekerheid dat deze met niet meer 

dan 10 pet. overschreden of verminderd mogen worden, 

dan kon de aannemer ligtelij k eene goede rekening 

maken , en in theorie is het zeker  eene voldoende wijze 

van besteding. 

o aannemer schrijf t dan percentsgewijze in , dat is 

en gros voor  eene bepaalde hoeveelheid percenten van 

het tarief. 

t men het tarief door  dc aannemers zelveu r u -

brieksgewijze invullen, dan zal het mogelijk zijn te bepalen 

wie de minste inschrijver  is, uit hooide de invullin g der 

tarieven zeer  voel kan uiteenloopen, en echter  op het 

hoofdcijfer  op nagenoeg hetzelfde getal kan neerkomen. 

t is niet te verwonderen, dat de aannemers per  tarief' 

hunne rekening zoodanig maken, dat zij  over  do werken, 

die, naar  zij  verwachten, in do twee of dri e onderhoudsjaren 

het meest zullen voorkomen of geordonneerd worden, 

een hoog cijfer  op het tarief stollen; om echter  te kun-

nen konkurreren , moeten omgekeerd andere artikelen van 

het tarief'  eene aanmerkelijke daling ondergaan, in het 

geheel niet in verhouding tot de werkelijk e prijsbe-

paling. 

t hij  aannemer zich nu vergist, en worden juist 

die werken het moest gevorderd, die veel te laag in het 

tarief gesteld zijn , dan zal hij  aanmerkelijke schade lijden; 

in hot omgekeerde geval, is die schade voor  rekening 

van den aanbestedcr. Alzoo zijn er  reeds genoegzame ge-

gevens, om het zeker  in de meeste gevallen schadelijk 

te doen zijn , hetzij  dan voor  de eene of'  voor  dc andere 

partij . 

t opzigt, het opnemen en het bepalen der  te ver-

rigten werkzaamheden van den kant des aanbesteders, 

komt ons voor  tot groote mooijelijkheden en omslagtige 

werkzaamheden aanleiding te geven; voor  elk onder-

houdswerk, hoe dan ook genaamd, is een opzigter  be-

noodigd, hetgeen de zaak voorzeker  zeer  kostbaar  zal 

maken, en, met al het reeds aangevoerde in verband, 

geheel tegen het belang van het algemeen is. 

U 
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« N og dient men bij  openbare werken vooral eene 

groote onpartijdighei d in het oog te houden, en deze wijze 

van aanbesteding geelt veel bezwaar  voor  eene strikt e 

uitwijzin g wie de minste inschrijver  is. Onzes inziens 

zou men misschien door  later  ingediende bezwaren der 

konkurrente n tot eene andere meening komen. 

« B e h a l ve de genoemde bezwaren voor  het uitbesteden 

volgens tarief , hetzij  dan volgens het aangevoerde sul» 

n" . 2 of sub n" . o, komt nog, dat het hoogst moeijelijk 

te bepalen is, tot welk bedrag die werken zullen wor-

den opgevoerd. t levert voor  stedelijke- of rijksbestu-

ren groot bezwaar  voor  de regeling der  financiële aange-

legenheden. 

« O ok nog. alhoewel ingevolge het hier  voren aange-

voerde, de reparation enz. rubrieksgewijze worden opgesomd, 

kan zich wel het geval voordoen, dat op verschillende 

plaatsen, door  nalatigheid van den aannemer, schade 

wordt veroorzaakt; zoo de aannemer nu verpligt was alle ge-

wone schade te herstellen, en hiervoor  niet volgens ta-

rief betaald werd, zouden vele aannemers de zaak met 

meel'  zorg en overleg behandelen. 

« N a opsomming van alle nadoelen, dient men toch 

eene wijze aan te geven, die dan mogelijk meer  verkies-

lij k zoude wezen, en hoewel de denkbeelden hierover  zeer 

verdeeld zullen zijn , gelooven wij  dat het eigenbelang 

hierbi j  altij d de hoofdrol zal spelen. Terwij l wij  het nu 

aan ieder  vrijlatende, na gedaan beraad zijn oordeel mede 

te deelen , wagen wij  het op dien grond onze gedachten over 

dit lang besproken punt kortelij k nog uiteen te zetten. 

« l i e t bestek, hetwelk ons het geschiktst voorkomt 

voor  welk onderhoudswerk ook, diende voorafgegaan te ; 

worden door  eene zooveel mogelijk juiste beschrijving, 

des noodig met eene uitvoerige lijst van alle werkzaam-

heden, die tot het onderhoudswerk konden gerekend wor-

den te behooren. Zeker  blijf t hierbi j  wel eenige risico, 

doch voor  den bekwamen en in dergelijke zaken bedreven 

aannemer, za! het eene gemakkelijke taak zijn , deze en 

vooral de gewone zaken te taxeren. 

n een afzonderlijk artike l konden dan al de ver-

nieuwingen volgen, die over  den onderhoudstijd moesten 

geschieden, en waarvan dan ook meer  bepaaldelijk de 

afmetingen, bouwstoffen enz. moesten omschreven zijn , 

met de vermelding van het tijdstip , waarop de uitvoering 

verlangd wordt . r  dit naar  eisch te omschrijven, ver-

valt alle risico. 

« B e h a l ve de gewone werkzaamheden van onderhoud 

of vernieuwing, kunnen zich door  buitengewone geval-

len, of wel eenvoudig op order  van de verschillende 

betrokken administration, werkzaamheden voordoen, 

waarvoor  de aannemer per  tarief zoude betaald moeten 

worden. 

t tarief diende door  een zaakkundig persoon, zoo 

mogelijk speciaal bekend met het te besteden onderhouds-

werk , te worden opgemaakt, aan wien tevens het invullen 

der prijzen opgedragen wierde, met vermelding van het 

maximum der  som, die men zich voorstelt te verwerken, 

l iet heeft misschien wel eenige moeijelijkheid, het juiste 

cijfer  voor  deze som te bepalen. maar  men zal hiertoe 

bijopenbare werken gerustelijk kunnen overgaan, daar 

het bedrag op het budget moet worden uitgetrokken. 

e inschrijvin g is dan tweeledig: in massa voor  al 

het onderhoud en de vernieuwingen, en percentsgewijze 

voor  het tarief , tot voorziening in de buitengewone ge-

vallen, en op deze wijze is het zeer  eenvoudig te bepa-

len wie de minste inschrijver  is. 

« O m dit door  een voorbeeld aan te toonen, stellen wij 

dat er, na opsomming der  onderhouds- en vernieuwingswer-

ken, bepaald was b. v. ƒ 5 00 ingevolge tarief te verwerken. 

« V o l g e ns deze wijze van inschrijvin g moeten de bi l -

jetten ingevuld worden: 

« Voor reparation en vernieuwingen b. v. f 10,000.— 

tarief 105 pet. 

« O m nu te oordeelen wien het werk te gunnen, 

voegt men bij  het bedrag der n en vernieuwingen 

het maximum van het tarief , tot de percenten der  in-

schrijvin g teruggebragt, 

d men een tweede inschrijvingsbilje t van: 

« Voor onderhoud en vernieuwing ƒ 10,020.-— 

tarief 95 pet. 

« d an komt n". 1 op ƒ 1 0 , 0 0 0 .— 

« ƒ 5 00 ad 105 pet. « 525 — 

/10,525.— 

«en n". 2 

« V o or onderhoud en vernieuwingen ƒ 10,020. — 

« ƒ 500 ad 95 pet. « 475. — 

ƒ 1 0 , 4 9 5 .— 

alzoo is n" . 2 minder  in bedrag dan n°. 1. 

t werk moet alzoo aan den aannemer n". 2 gege-

ven worden. 

« O f wel de inschrijvin g zoude in massa kunnen plaats 

vinden, met de bijgevoegde bepaling van eene zekere 

som gelds, die buitendien volgens tarief zoude moeten 

worden verwerkt ; en ingeval zulks niet zoude plaats vin-

den, dat van deze vastgestelde som, hetzij  het geheel of 

het gedeeltelijke, naar  mate er  geene of wel eenige werk-

zaamheden volgens tarief'  verrig t waren, zou ingehou-

den worden bij  de uitbetaling van den laatsten termij n der 

aannemingspenningen, 

« A l s algemeene aanmerking komt het ons voor, dat 

het zoowel in het belang van het algemeen, als in dat 

van den aannemer zal zijn , den duur  van het onderhouds-

werk , zoo het met den aard van dat werk en met de ad-

ministrati e vereenigbaar  is, zoo kor t mogelijk te stellen; | 

en wel uit hoofde het mogelijk verschil in de prijsbepa-

lin g dor  verschillende bouwstoffen, hetgeen voorzeker 

geen betoog behoeft, om het belang van beide partije n j 

hierbi j  aan te wijzen. 

« O ok dient men bij  de gunning van het werk , hoogst 

onpartijdi g te werk te gaan, daar  het voor  gemeente- en 

rijksbesturen bijn a onuitvoerbaar  is personen als aanne-

mers te weren, hetzij  tegen hen gegronde klagten zijn 

ingediend. Evenzoo is het bezwaarlijk deze werken bij 

uitnoodiging aan to besteden, kunnende dit niet dan in 

speciale gevallen door  de respektievo besturen worden 

toegestaan. 

n hiermede, mijne heeren! /.uilen wij  besluiten met 

de slotsom, dat, naar  ons bescheiden gevoelen, de aan-

besteding van onderhoudswerken voorzeker  ten allen tijd e 

wel eenige bezwaren zal opleveren, niettegenstaande do 

verschillende administration telkens genoopt zullen wor-

den er  hare tocvlugt toe te nemen, en is onze eind-

beschouwing omtrent de zaak, dat, op welke wijze men 

ook de onderhoudswerken laat uitvoeren, bij  uitbeste-

ding, in eigen beheer, of hoe dan ook, men wel 

deugdelijk de ondervinding in deze opgedaan zal moeten 

raadplegen, om die vereenigde belangen zoo veel moge-

lij k te verkrijgen , welke bepaaldelijk bedoeld worden met 

het gestelde in de vraag : de belangen van het algemeen 

en de belangen der  aannemers .» 

e heer G heeft beide voordragten met 

belangstelling aangehoord, doch de zaak is er  voor  hem 

niet veel helderder  door  geworden. e rapporten bevat-

ten te veel algemeene gezegden en bepalingen. Bi j  ieder 

onderhandsch bestek zullen steeds de tarieven mot zorg 

worden opgemaakt. j  stemt volkomen toe, dat èn opzig-

ters èn aannemers kundige en eerlijk e mannen behooren 

te zijn. j  zoude liever  een model-bestek zien ontworpen 

en voorgeslagen. l iet is en blijf t steeds een kontrakt, dat 

voor  verschillende uitleggingen vatbaar  is, en waardoor 

het legio advokaten steeds bezigheid zal vinden. Een on-

derhoudsbestek voor  bruggen, sluizen of bestratingen zou 

meer  leering bevatten dan het gehoorde, hetwelk, hoe juist 

ook in de beschouwingen , nogtans te algemeen is om voor 

direkt o toepassing te kunnen dienen. j  verzoekt dat 

men zijne aanmerkingen ten goede boude, en beveelt deze 

zaak aan in de overweging des bestuurs. 

e heer  F . , namens de  afdee-

ling , leest daarop voor  het navolgend opstel van de hee-

ren j . A . N . en A , V A N  P O T : 

«B i j  het vri j  algemeen aangenomen stelsel om open-

bare werken zooveel mogelijk bij  aanneming te doen uit -

voeren , is en wordt dit ook op do onderhoudswerken toe-

gepast. Bi j  het onzekere en onbepaalde van die werken, 

vraagt men, welke wijze van aanbesteding het meest ge-

schikt te achten is, zoowel in liet belang van het alge-

meen als in dat van den aannemer. 

« N a a r d i en de vraag in haar  eerste gedeelte up het 

besteden van openbare werken betrekking heeft, is het 

aan de ondergeteekenden niet ondoeltreffend voorgekomen, 

de wijze van aanbesteding hoedanig die, zoo niet algemeen, 

dan toch veelal plaats heeft,, in beschouwing te nemen. 

«Zi j  wagen het, daarbij  een onderzoek te doen naar 

dc ware bedoelingen , die hij  aanbestedingen op den voor-

grond moeten staan. 

«Zi j  verineenen deze aldus te kunnen verklaren: 

t aanbestedingen moeten zijn eene poging om op 

geoorloofde wijze eenige zaak op de minst kostbare wijze 

of in den kortst mogelijken tij d te verkrijgen , en hier-

toe te moeten geraken door  iu alles duidelijk e beschrijvin-

gen en teekeningen over  te leggen, en de mededinging 

aan te bieden aan konkurrenten , die de bewijzen kunnen 

leveren hunner  bekwaamheid en soliditeit. Zoo doende zijn 

de adminis t rat iën verantwoord; zij  kunnen goed en spoe-

dig werk verwachten, en zullen de ontwikkelin g van in-

dustri e bevorderen, daar  elk zal trachten onder  den rei 

van bekwame en soliede aannemers te worden gerekend. 

r  deze grondslagen voor  aanbestedingen aan-

beveling verdienen, worden zij  juist niet wel opgevolgd. 

Wanneer  men let op de wijze, waarop de bestedingen ge-

schieden, zoude men het er  voor  houden dat zij  vri j  alge-

meen worden verzuimd: want hoedanig wordt er  hij  het 

aanbesteden van werken gehandeld? t overwegende, dan 

merkt men op: eene onbepaalde toelating van konkurren -

tie, zonder  tc letten op behoorlijk e kennis, en met ter-

zijdestelling van het morele; hoofdzakelijke neiging om tot 

het minste cijfer  te besteden, zonder  in overweging te ne-

men of de ware bedoeling van het bestek daarvoor  kan 

worden bereikt; het doorstralen van een geest van spo-

kulatie , èn bij  hesteders èn bij  aannemers. 

« Onderzoeken wij  nu wat de gevolgen van deze laatst-

genoemde wijze van handelen over  het algemeen zijn , dan 

vindt men, dat uit deze gewoonte een wedstrijd wordt 

geboren niet tusschen de hesten en kundigsten in eenig 

vak, maar  tusschen hen die op goed geluk af het wagen 

eenig werk te ondernemen. Niet zelden wordt de eer-

lijk e en kundige man op deze wijze schijnbaar  overscha-

duwd door  iemand, die zonder  beginsel handelt, en 

waant in het cijfer  dat hij  aanbiedt, een aanbevelings-

brie f te bezitten, die hem aangenaam in bet oog van be-

stederen maakt. e voorbeelden zijn toch voorhanden en 

wij  gelooven dat zij  wel zullen worden gekend, zonder  zo 

daarom te noemen, dat bijaldien het door  een getrouw 
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opzigt mislukt liet work naar  eigen wensch daar  te stel-

len , dan de schadepost op den leverancier  wordt overgebragt. 

« e zulke handelingen ook zijn af'  te keuren, zij 

worden inderdaad toch dikwijl s aangetroffen. t ge-

beurt niet zelden, dat de ontwerper  van eenig werk, 

die, wil hij  verantwoordelijk handelen, nimmer ver-

zuimen zal in zijn bestek de eigenschappen van den 

aannemer en de soliditeit der  borgen te bepalen, ol'  eene 

besteding de getuige moet zijn dat het bestek aldaar  met 

de daad van besteding zelve reeds wordt overtreden; dit 

werkt zoo vaak den spekulatiegeest in de hand. t het 

tot de uitvoering, dan ontdekt hij  al spoedig de gevolgen 

van de in waarheid ligtvaardige handeling die bij  do aan-

besteding heeft plaats gehad, want met eene besteding 

vermeenen de besteders hunne taak te hebben volbragt, 

de uitvoering wordt aan de direkti e overgelaten, die dan, 

met onhandige aannemers en onsoliede of nun soliede 

borgen, moet trachten het werk uit te voeren. 

« V an zoodanige bestedingen kunnen zelden de gevol-

gen aangenaam, en het werk gelukkig zijn. 

« n zijn de overtredingen dier  bestekken (de 

ondergeteekenden kennen daarvoor  geen anderen naam) 

verr e van zeldzaam. n weet bij  ondervinding dat onder 

anderen eenig aardwerk werd aangenomen door  een 

schipper  of handelaar  in aardappelen, en dat hij  tot bor-

gen stelde een barbier  en een schaarslijper. 

e bedongen som was verre beneden de begrooting, 

het werk geraakte in het ongereede, de tij d verliep, de 

aannemer onttrok zich aan het werk, de soliditeit der 

borgen was gelijk nu l : na veel sukkelens moest eindelijk 

het werk later  in het saizoen door  een ander  worden ge-

maakt, en de rekening was boven de begrooting. 

t door  aldus te handelen het morele dat steeds het ka-

rakter  van iedere zaak moet zijn , wordt ter  zijde gesteld 

zal geen betoog behoeven. n ieder  geval waarbij  aan de 

goede trouw niet wordt gedacht of dezen op den achter-

grond wordt geplaatst, is geen eerlijk e handeling te ver-

wachten; het wordt een spel van dusgenaamde gevatheid; 

men bespiedt elkander; er  wordt getracht zich aan de ver-

pligtingen door  een bestek opgelegd te onttrekken, en het 

aangenomen werk, waaraan goede zorgen en oplettendheid 

moesten worden ton koste gelegd wordt , als een handels-

artike l beschouwd, waarop men zoo veel mogelijk tracht 

af te dingen om tot eenige winst te geraken. t dit 

op de eene plaats, gelijke kunst wordt daarna elders 

beproefd. 

« N og een nadeelig gevolg hebben zulke ligtvaardige 

handelingen met de aanbestedingen: het is namelijk de 

beoefening der  ambachten. Op de werklieden druk t ook 

niet zeldzaam het laag bedrag der  aannemingssommen, 

sommen, gelijk reeds is opgemerkt, niet het gevolg van 
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eene goede berekening, maar  onberekend ter  neder  ge-

schreven. Behoorlijken tij d laat men den ambachtsman 

niet; eene bestendige aansporing belet hem de werken 

met die zorgen te behandelen welke zij  vorderen; indien 

eenig werk binnen een betrekkelij k korten tij d is uitge-

voerd, acht men het voldoende; op de wijze hoedanig 

het werk bestaat wordt minder  gelet. 

« Z o o d a n ig moeten de ambachtslieden ontaarden, of 

zoo dit bij  dezelfde personen het geval niet is, dan 

toch zal men zelden op de bedoelde werken bekwame 

ambachtslieden ontmoeten: deze onttrekken zich liever 

daaraan, en trachten elders arbeid te bekomen. 

n wij  nu op de gevolgen die de aanbestedingen 

zullen hebben wanneer  daarbij  de regelen, eerst door 

ons voorgesteld, worden opgevolgd. 

« A l dadelijk springt het in 't oog, dat dan eene andere 

bedoeling dan bij  uitsluitin g het minste cijfer  op den voor-

grond zal worden gesteld ; bij  de aanbieding daarvan zal er 

op worden gelet door  wien dit geschiedt: men sluit geene 

konkurrente n u i l , alleen dezulken worden vermeden die, 

omdat zij  de vereischten missen van naar  goed werk 

mede te dingen, moeten geweerd worden. 

t schijnt als geen ondoeltreffende maatregel te 

kunnen worden beschouwd, wanneer  men konde besluiten 

om, alvorens iemand tot konkurren t op eene besteding toe 

te laten, van hem een bewijs van bekwaamheid te vorde-

ren, welke bewijzen konden worden uitgereikt wanneer 

het afleggen van examen voor  daartoe te benoemen au-

toriteiten werd aangenomen. 

« B i j  zoodanige grondslagen zullen werkelij k kennis en 

industri e worden ontwikkeld . Een aannemer zal trachten 

door  de kortste middelen zijn doel te bereiken, het genie 

zal ten goede worden geleid, en de geest, wel verre 

van zich met middelen bezig te houden, die buiten de 

bedoeling liggen of daarmede strijden , zal nuttige hulp-

middelen aanwenden, die besparingen doen ontstaan , zon-

der in het minst de deugd van het werk te benadeelen. 

k ontstaat de bedenking dat, wanneer  dit be-

ginsel steeds geldende was, om alleen mannen van erkende 

bekwaamheid tot de konkurrenti e toe te laten, men dan 

gevaar  zoude loopen eenig kundi g doch onbekend of'minder 

bekend man daar  buiten te sluiten; een jong mensch b. v. 

die zijne loopbaan intreedt, die kundi g is, en met ijver 

voor  zijn vak is bezield; doch dit gevaar  is niet te vree-

zen, want persoonlijke verdiensten zijn zeldzaam zoo ge-

heel onbekend, en daarenboven kan zoodanig iemand, 

door  getuigschriften en door  soliede borgen te stellen, zich 

van de toelating tot de besteding verzekeren, daargela-

ten nog het overleggen van bewijzen van een afgelegd 

examen. 

« t op deze wijze eenige administrati e of bestuur  voor 
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het beheer  der  toevertrouwde fondsen allezins is verantwoord, 

gelooven wij , zonder  daarover  veel te zeggen, te kunnen 

aannemen; het doel van iedere administrati e kan niet 

anders dan een goede huishouding zijn : dat doel zal 

worden bereikt, wanneer  eenig werk aan den minsten 

eischer, mits bekwamen man wordt toegewezen. 

« T o t dusverre hebben de ondergeteekenden alleen 

over  besteders en aannemers gesproken, maar  daartus-

schen handelen ook andere personen die slechts met een 

enkel woord zijn genoemd, namelijk do d i rekt iën . e 

hebben ook hare verpligtingen. Aan de besturen is het voor-

namelijk aanbevolen het steeds daarheen te sturen, dat 

ieder  werk goed en deugdzaam wordt uitgevoerd. e 

bedoeling moet vooral in de bestekken doorstralen; het 

is niet genoeg dat eene direkti e kundig is, zij  moet ook 

onzijdig en eerlijk handelen; bet is haar  pligt , zich 

zoo veel mogelijk op de hoogte van den tij d te plaatsen; 

aansporing tot ontwikkelin g van kennis moet haar  streven 

zijn , en waar  zij  deze ontdekt, behoort zij  haar  te eerbie-

digen; zich er  op toeleggen om met kennis van zaken te 

handelen, is eene eerste behoefte. t moeten de regelen 

zijn , die bij  het ontwerpen der  bestekken worden opge-

volgd; kor t en duidelij k deze zamen te stellen is een 

vereischtc; voor  wisselvalligheden eenen aannemer verant-

woordelij k te stellen is schadelijk; strenge uitdrukkinge n 

of bepalingen, als wilde men zich tot onbeperkt regent 

verheffen, zijn in een goed bestek misplaatst; geen dusge-

naamde /wciw-geest mag daarin doorstralen; er  mag geen 

schijn der  bedoeling bestaan, als ware een direkti e ge-

neigd zoo veel maar  mogelijk van eenen aannemer te vor-

deren; billijk e bepalingen, waardoor  aan eenen aannemer 

ook zijn goed regt wordt verzekerd, zijn onmisbaar; het 

moet aan de konkurrenten duidelij k zijn wat er  wordt 

gevorderd : het moet blijke n dat eene direkti e zich voorstelt 

met den aannemer gemeenschappelijk te handelen, en zich 

geene meerderheid bijn a als een predikaat toeeigent. 

« N a alzoo hun gevoelen over  bestedingen, aannemers 

en di rekt ië n te hebben ontwikkeld , gelooven de onderge-

teekenden te kunnen overgaan tot het behandelen van 

het aanbesteden van onderhoudswerken en het onzekere 

en onbepaalde dat daarin is gelegen. 

e werken die in onderhoud worden aanbesteed zijn 

van onderscheiden aard , als : Zeewerken , waaronder  wor-

den verstaan, dijken aan zee of zeeboezems gelegen; para-

bolische dammen, wier  bestemming het is de stranden voor 

verminderin g te bewaren; houten paalhoofden, ten einde 

de golven te breken om daar  binnen liggende dijken zoo 

veel mogelijk te beveiligen. e genoemde werken zijn 

voorzien met bekleedingen van bergstoenen onder  den 

naam van bazalt bekend, of wel zijn zij  daarvan zamen-

gesteld of'  er  mede beladen. — Havenwerken. Voorname-
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| lij k behooren hiertoe de havenhoofden, uit eenige kun-

: stige en zware hout-konstrukti e zamengesteld. — Jïivier-
1 werken. Tot deze behooren de bekende kribbe n bollen, 

oever-voorziening door  zinkstukkon en andere rijswerken. — 

Aardwerken. Voornamelij k bestaan deze uit rivierdijke n 

! en de wallen der  vestingen. — Werken van gemeenschap. 

Tot dezen behoore de wegen, hetzij  straatwegen, grind -

wegen of m wegen; kanalen met de jaagpaden 

daarnevens, dc sluizen en bruggen; voorts werken tot den 

inwendigen waterstaat behoorende, welke bestaan: in do 

boezems met de ontlasting-sluizen, de molenwerken, 

stoomwerktuigen, ook binnenlandsche of polderwegen met 

de bruggen daartoe behoorende. — Gebouwen. e 

behooren magazijnen en arsenalen, kazernen, stallen, ge-

vangenissen, en sommige gebouwen van publieke admini-

stration. 

« U i t deze opsomming blijk t de verscheidenheid van 

werken, die over  hot algemeen in onderhoud worden aan-

besteed; het schijnt moeijelijk voor  deze werken van ver-

schillenden aard en bestemming regelen aan te geven, 

zoodanig dat zij  op allen van gelijke toepassing zouden 

zijn ; het is toch duidelij k dat de toekomst voor  al deze 

soorten van werken geene gelijke uitkomsten kan opleveren ; 

bij  een arsenaal b. v. , hecht gebouwd, kan in zeker  getal 

jaren geene beschadiging van eenig belang te wachten 

zijn ; daarentegen zijn molenwerken, hoe hecht zij  ook 

mogen zijn , aan zeer  onverwachte onheilen blootgesteld ; 

van sluizen is dit in den regel minder  te verwachten, 

hoezeer  aan schutsluizen door  de scheepvaart en andere 

oorzaken rampen kunnen ontstaan; evenzeer  zijn rivierwer -

ken ook aan wisselvalligheden onderhevig, ijsgang en het 

verloopen der  stroomen kan daaraan onverwachte schade 

veroorzaken; zeewerken hebben dewisselvalligstetoekomst; 

werken nog nieuw kunnen bij  het woeden van eenen 

storm, even zoo worden beschadigd als die reeds jaren 

hebben bestaan. e geldt ook voor  haven- en dijk -

hoofden; sommige aardwerken, gelijk de dijken aan de 

zeeboezems en groote rivieren , b. v. die aan de Zeeuwsche 

eilanden, bekomen tloor  het ondermijnen van den stroom 

op het onverwachtst aanzienlijke gebreken, niettegenstaande 

zij  in een goeden toestand zich bevonden; stormvloeden 

kunnen daaraan mede veel nadeel toebrengen; omgekeerd 

zullen rivierdijke n op sommige plaatsen hoogst zelden 

aan buitengewone nadeelen onderworpen zijn , terwij l 

andere bedijkingen de nadeelen van ijskeeringen moeten 

lijden , en wederom zijn de wegen en bruggen zelden 

aan bijzondere nadeelen onderworpen. 

t men nu op deze verschillende soort van werken, 

hunnen aard en hunne bestemming, de buitengewone nadeelen 

| welke aan sommigen dikwijls , aan anderen zeer  zelden 

doch steeds onzeker  te verwachten zijn , dan voorzeker 
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moet men diet voor  hoogst moeijelijk achten met stellige 

zekerheid gelijke beginselen voor  alle werken te doen 

gelden; wij  zullen echter  trachten zoo voel ons mogelijk 

is aan het verlangen der  vraag te voldoen, en eenige 

doorgaande regelen aangeven, die mogelijk als algemeene 

beginselen kunnen gelden. Wi j  gaan dus over  om de 

beste wijze van aanbesteding van onderhoudswerken te 

overwegen. 

« U i t de opnoeming van de onderscheidene werken hier 

boven gedaan, schijnt het, dat zij  in twee hoofdaf'deelingeu 

kunnen worden gesplitst, als: 

« a. n zoodanige werken die, behalve dal zij  aan 

de gewone slijtaadje door  den duur  van tij d onder-

worpen zijn , daarenboven aan bijzondere groote 

en onverwachte schade zijn blootgesteld. 

«4. n zoodanige werken die, behalve dat zij  aan de 

gewone slijtaadje door  den duur  van tij d onder-

worpen zijn , daarenboven een slijtaadje door  ge-

brui k ondergaan. 

e wijze van aanbesteding welke men daartoe het 

meest geschikt zou achten (waardoor  do bepalingen en 

beschrijvingen van het bestek worden verstaan, en geens-

zins ot'  er  bij  opbod of'  inschrijvin g of'  met beide moet 

worden besteed) behoorde onzes inziens deze te zijn : 

e ontwikkelin g dor  bedoeling van hot bestek, 

waartoe wij  voornamelijk brengen de bewijzen van zaak-

kennis en bekendheid met de lokaio aangelegenheden; ge-

heele vermijdin g van onbepaalde uitdrukkingen , en terzij -

destelling van bet begrip om de risico van eenig werk dooi-

den aannemer te doen dragen. 

t aanbesteden van het onderhoud voor  oen zeker 

getal jaren, doch verschillende naar  den aard en de be-

stemming der  werken; b. v. de werken hiervoren onder 

. a opgenoemd voor  dri e jaren; die onder . b ge-

noemd, voor  vijfjaren . 

« e beginselen zullen wij  trachten nog kortelij k voor 

zoo veel noodig toe te lichten. 

« Wi j  hebben gezegd dat eeno duidelijk e ontwikke-

lin g der  bedoeling in een bestek ook voor  werken van 

onderhoud noodzakelijk is; wij  gebruiken alhier  liet woord 

bedoeling, en meenen dit in de plaats te moeten stellen 

van eene ontwikkelin g der  werken zeiven, omdat dezo 

als voorwerpen reeds bestaan en de werkzaamheden ten 

deele onzeker  zijn. t kan onzes inziens nimmer tot eene 

voordeelige aanbesteding leiden, alle voorkomende onge-

vallen, die of niet te voorzien of slechts zeldzaam zijn te 

verwachten, ten laste van eenen aannemer te willen bren-

gen, maar  wel de gewone herstellingen, die uit den aard 

en de bestemming der  werken, daaraan , hetzij  jaarlijks , hetzij 

binnen eenigen anderen tijdkring , te verwachten zijn. Zoo-

danige bedoeling nu behoort duidelij k ieder  bestek voor 

ji onderhoud te bevatten, en dit zal het geval zijn , wanneer 

\ kennis der  zaak en der  lokale aangelegenheden met de 

ondervinding worden geraadpleegd. r  de ondervinding 

te raadplegen, bestaat de mogelijkheid om ton minste 

eene doorgaande of gemiddelde waarde van het gewone 

onderhoud te kennen; dit doende zullen onzekerheden 

worden vermeden, en genoegzame gegevens zullen er 
1 voorhanden zijn om daarop eene som van de aanneming 

te kunnen vaststellen. n zal, wanneer  een be-

 stek de blijke n oplevert van kennis van zaken, het voor 

iederen belanghebbende van voldoende duidelijkhei d zijn ; 

; men loopt dan geen gevaar  zich tot een zeker  getal 

konkurrente n te bepalen, die anders alleen worden opge-

leverd door  den krin g waarin de werken zijn gelegen. 

t bij  vele werken ondanks alle ondervinding nog 

bijzondere gebreken kunnen ontstaan, is van eene genoeg-

zame bekendheid; de genoemde zee-, rivier - en mo-

len werken zijn daaraan onderworpen. j  mag het 

onzekere niet op den aannemer worden overgedragen. 

Behalve dat hiermede tegen den goeden regel wordt ge-

' handeld, is het ook uit een financieel oogpunt onraadzaam; 

indien toch bij  de bedoelde werken, gedurende een zeker 

getal jaren in onderhoud aanbesteed, tevens alle buiten-

gewone schade ten laste van den aannemer komt, zul-

len de konkurrenten daarnaar  hunne berekening maken; 

maar ontstaat er  geene schade, immers van eenig be-

lang, dan heeft de administrati e schade, en de aan-

nemer buitengewoon voordeel; het is reeds aangemerkt 

dat eene besteding in geen spel van spekulatie mag ver-

andoren, en dit zal het geval zijn wanneer  er  hij  onder-

houdswerken onbepaald alle gevallen op den aannemer 

worden overgedragen. 

« Eene duidelijk e grens moet in het bestek aanwijzen 

tot hoeverre de verpligtin g van eenen aannemer strekt, en 

' in voorkomende buitengewone gevallen moet door  een ta-

rief worden voorzien, of'  de herstellingen geheel huiten 

de verpligtin g van den aannemer blijven. 

e keuze tusschen deze twoo beginselen zal worden 

bepaald door  de kennis van zaken en van de lokale aan-

gelegenheden. Bij  het eene werk zal een tarief gunstiger 

werken, zoo als bij  molen werken, sluizen, gebouwen en 

verdere werken die ook door  gebruik aan slijtaadje onder-

worpen zijn. Zul k een tarief behoort met zorg te wor-

den opgemaakt; het mag niet te laag zijn gesteld, omdat 

dan een aannemer, die volgens het bestek voor  de be-

paalde prijzen moot werken , nadeel zoude lijden , en omge-

keerd niet te hoog, omdat dan het nadeel op de admini-

stratie zal drukken . Een tarief moet zoodanig zijn , dat de 

aannemer ten vollo schadeloos is gesteld. 

« A l l e werken kunnen niet vatbaar  voor  de toepassing 

van een tarief worden geacht, omdat sommigen aan zoo-

danige wisselvallige omstandigheden onderworpen zijn , 

dat ook een tarief moeijelijk , immers met zekerheid daarop 

kan worden toegepast. Onder deze behooren vooral de 

meergenoemde zeewerken, b. v. die aan de stranden van 

Zuid- en Noord-Holland, de kusten van Zeeland en elders. 

Wel kan in sommige gevallen door  het aannemen van een 

tarief '  worden voorzien, maar  bij  de zoodanigen schijnt 

het raadzaam eene tweede grens aan te nemen, waarbij 

het tarief ophoudt van toepassing te zijn , en kunnen daarbij 

onmogelijk te voorziene voorvallen ontstaan , zoodanige 

die zich geen menschengeslaoht kan herinneren. en die 

te vergeefs in historische aanteekeningen, bijaldien dezo 

al bestaan, zullen worden gezocht, maar  die echter  uit 

de lokale l igging, de bestemming en den aard van het 

werk kunnen worden verwacht; zulke gevallen beboeren 

buiten het bestek tc worden gehouden , en hiertoe is de 

kennis van de lokale toestanden van veel gewigt 

t zijn niet alleen de genoemde werken die aan 

buitengewone rampen blootstaan , ook anderen zijn daar-

aan onderhevig, onder  anderen de molenwerken. e 

voorbeelden bestaan toch dat molens voorwerpen zijn 

waarop het onweder  kan vallen: zulke aanvallen hebben 

gewoonlijk het verlies van den molen ten gevolge. -

zeer  nu eenige molens reeds meer  dan eene eeuw mogen 

hebben bestaan, zoo kan men daaruit het gevolg niet af-

leiden dat zij  nimmer door  het onweder  zullen worden 

getroffen. Een bestek voor  het onderhouden van molens 

nu behoort een tarief te bevatten, waarbij  in bijzondere 

vernieuwingen wordt voorzien; maar  om nu een tarief van 

zoodanige toepassing te maken dat daarvoor  een geheele 

molen zoude moeten worden gebouwd, achten wij  te moe-

ten afkeuren. 

« Wanneer  de mogelijkheid bestaat dat aan werken 

voorwerpen van buitengewone afmetingen kunnen worden 

beschadigd of onbruikbaar  gemaakt, kan het voor  eene 

administrati e raadzaam zijn de leverantie daarvan aan zich 

voor  to behouden, en alleen den arbeid bij  tarief'  te be-

palen, en wel, omdat het dan voorwerpen geldt, die niet 

in den handel als gewoon voorhanden zijn , ergo ook door 

eenen aannemer eerst dan moeten worden aangeschaft, en 

waarvan de prijzen somtijds in hetzelfde jaar  aanmerke-

lij k kunnen verschillen, zoodat het niet doenlijk is daar-

van bij  een tarief , dat voor  zeker  getal jaren gelden 

moet, in redelijkheid te voorzien. 

« Wat eindelijk de bovengenoemde tijdperke n voor 

het besteden van onderhoudswerken betreft, hiervoor  ver-

trouwen wij  de volgende gronden te kunnen aangeven. 

« W a n n e er men tot een korteren, dan genoemde tijdon 

voor  de aanbesteding van onderhoudswerken besloot, dan 

konden welligt tevens eenige buitengewone werken in het 

bestek worden opgenomen, en ware men van het vaststel-

len van een tarief mogelijk ontslagen: maar  dan ook kan 

men gevaar  loopen, de konkurrenti e minder  algemeen 

te maken: de sommen kunnen zich dan te gering voor-

doen, of de tij d van onderhoud kan te kor t zijn , om voor 

zulk een tijdper k nabij  eenig werk eene vestiging aan te 

leggen, die toch het tc onderhouden werk vorderen kan: 

beide redenen die eeno algemeene mededinging zouden bui -

tensluiten , en de besteding enkel door  konkurrenten uit 

den omtrek zal doen bezoeken, bijaldien deze al van 

voldoende kapaciteit aanwezig mogen zijn. 

« Een tijdper k van dri e jaren is door  ons aangegeven 

voor  voorwerpen, die aan groote en onverwachte schade 

zijn blootgesteld : het zal niet gezegd behoeven te wor-

den dat daaronder  zee-, haven- en rivier-werke n worden 

gerekend. 

« r  nu bij  deze werken het rijsmateriaal eene voor-

name plaats bekleedt, en dit in den regel hoven water  om 

de dri e jaren vernieuwing vordert . zoo is eeno direkti e 

bij  h et aanneme van zoodanig tijdper k in de mogelijk-

heid tevens de vereischt wordende vernieuwingen bepaal-

delij k aan te geven: ook bekomt men do gelegenheid om 

wenschelijke verbeteringen niet te lang te moeten uitstel-

len, waartoe anders bijzondere bestedingen of bedingen 

kunnen noodig zijn. 

« V o or de overige werken is een tijdper k van vijf '  ja -

ren aangegeven. e hebben gelijke redenen geleid. 

Bi j  gebouwen, van welken aard of bestemming ook, is 

onder  anderen het uitwendig verwen om de vij f jaren 

door  de ondervinding aangeraden. Andere voorwerpen 

kunnen in den loop van zoodanig tijdper k bepaaldelijk 

worden aangewezen als vernieuwing te behoeven; bij 

straatwegen onder  anderen, kan eene zekere bepaalde 

lengte bestrating moeten vernieuwd worden; hierdoor  zal 

vermeden worden het te veel toepassen van een tarief. 

r  een tijdper k van vij f jaren voor  de bedoelde 

werken te bepalen, kunnen ook werken anders minder 

uitlokkende, meer  belangstelling opwekkon. hoedanig de 

diepvverken van kanalen of havens zijn , welke werken ook 

tot de zoodanigen behooren. die zekere verrigtingen of' 

aanschaffing van gereedschappen of hulpmiddelen vorde-

ren; ook omtrent deze kan worden gezegd, dat bij  het 

aannemen van tijdperke n van vij f jaren geene verbeterin-

gen lang behoeven tc worden uitgesteld. maar  op den 

verlangden tij d zijn aan te brengen. 

« Z o o d a n ig zijn de beschouwingen waartoe de behan-

deling en overweging der  voorgestelde vraag hoeft ge-

leid; mogelijk zijn do ondergeteekenden niet van omslag-

tigheid of uitgebreidheid vri j  te pleiten, dan zij  oordeel-

den het tot hunne verpligtin g om de zaak zoo veel mo-

gelijk van verschillende zijden te beoordeelen: misschien 

hebben zij  niet alles gezegd, of'  wel niet alles behandeld 
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wat hot belang der  vraag wel zoude vorderen; zij  ver-

zoeken de vergadering alleen deze ontwikkelin g te wil -

len aannemen als de vrucht van hun beste weten .» 

r  het uur  te ver  verstreken is om de behandeling 

der 4'1"  vraag aan de orde te stellen, neemt de vergade-

rin g genoegen met het voorstel van den sekretaris, om 

den heer E uit te noodigen tot overlegging van hetgeen 

des betreffende door  hem is op schrift gesteld, en waardoor 

de leden het voordeel zullen hebben reeds nu met 

zijne denkbeelden dienaangaande te worden bekend ge-

maakt, zonder  nogtans de bevoegdheid uit te sluiten van 

op de eerstvolgende algemeene bijeenkomst dit onderwerp 

nog nader  te behandelen. 

e heer E legt daarop over  een opstel van den 

navolgenden inhoud: 

e vraag bevat verscheidene andere, zoo als: 

« T en eerste. "Wat is zuiver  gothische stijl , beschouwd 

in overeenstemming met de geest der  middeleouwen, en 

zoo als hij  toen werd uitgevoerd? 

« T en tweede. t welken geest moet een kunste-

naar  bezield zijn , om een kunststuk te kunnen voortbrengen ? 

« T en derde. n men zich, in den geest, zooda-

nig in ver  vervlogen tijden verplaatsen, dat het bij  ons 

dezelfde uitwerkin g te weeg brengt als of wij  werkelij k 

in die tijden leefden? 

« W a n n e er die vragen beantwoord zullen zijn , zouden 

naar  ons bedunken, de gevolgtrekkingen dio daaruit afge-

leid kunnen worden, van zeiven tot het antwoord op de 

voorgestelde vraag leiden. 

« W i j  willen naar  ons vermogen daartoe eene poging 

aanwenden. 

e bouwkundige stijlen hebben niet allen dezelfde 

waarde, want dit hangt af: 1'. van de zelfstandigheid of' 

oorspronkelijkhei d van den stijl ; 2''. van zijne konstruk -

tieve verdiensten, on 3". van den graad dien zijne acsthe-

tische ontwikkelin g heeft verkregen. 

« W e i n i g stijlen zijn bij  ons als oorspronkelijk bekend, 

en onder  dogenen die daartoe behooren, zijn er  velen, i 

die geen groote konstruktieve of aesthotische waarde be- jl 

zitten, zoo als de hindoesche, de mexikaansche en de 

chinesche stijl . c grieksche, die ook daaronder  ge-

rangschikt wordt , maakt, in vergelijkin g met de opge-

noemde, eene schitterende uitzondering; hij  is niet al-

leen oorspronkelijk , maar heeft zich zelfstandig ontwik -

keld, hetgeen zich bijzonder  daardoor  kenmerkt, dat zijne 

kunstwerken niet alleen beantwoorden aan de behoefte i 

van hunnen tijd , en geheel ingerigt zijn naar  de bouw-

materialen die men destijds bezat, maar  bovenal geheel 

den geest van het volk uitdrukte n in het tijdva k toen die 

stij l den boogsten bloei bereikt had. n dat opzigt bezit 
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de gothische stij l geen mindere waarde; hij  is wel geen 

oorspronkelijk e stijl , want hij  is van den roniaanschen 

stij l afkomstig, en wij  weten dat de eerste periode van 

den gothischen stij l zeer  veel heeft, dat hij  met het ro-

maansche gemeenschappelijk bezit. 

r  in zijne voortgaande ontwikkeling , begint hij 

zich weldra zeer  kennelijk ervan te onderscheiden, waar-

door  hij  een geest ontwikkelt , hem bijzonder  eigen, en 

daarmede steeds geleidelijk en getrouw is hij  voortge-

gaan, tot dat hij  zijnen bloeitij d had bereikt; zoodoende 

heeft hij  een zamenhangend volledig geheel daargesteld, 

en daarom kan hij  als een zelfstandige stijl kan beschouwd 

worden. 

« O ok in zijne konstruktieve waarde heeft hij  groote 

verdiensten. V ó ór dien stijl had men nooit zoo hoog en 

zoo ligt gebouwd. n stelle zich slechts eene gothische 

kerk voor; het is van binnen geheel hol, de ranke zuilen 

dragen den muur van de lichtbeuk en van het gewelf. 

e gewelven zijn kluizen en rusten op ribben; die ribben 

zelven zijn bogen, zoodat wanneer  men het dak en de 

kluizen wegnam, men uit de kerk den hemel zoude kun-

nen aanschouwen, zonder  dat een enkele dor  zoo menig-

vuldige ribben van het gewelf'  gemist of daardoor  ver-

broken zou worden. Eene waarlij k bewonderenswaardige 

zamenstelling, en veel stouter  gedacht en uitgevoerd. 

dan de romeinsche en byzaiitijnsche koepelgewelven. e 

zijwanden zijn zeer  l igt , en daarin bevinden zich zulke 

groote openingen voor  vensterlichten, dat deze nimmer 

vóór of'  na dien tij d in afmetingen zijn overtroffen ge-

worden. n zijn die muren niet alleen zwaar 

genoeg, maar  men zou ze des noods geheel kunnen weg-

nemen, zonder  dat het gebouw daardoor  in gevaar  werd 

gebragt; want do geheele zijdelingsche drukkin g wordt 

door  de schraagpijlers en luchtbogen in evenwigt ge-

houden. 

n zou zich dus de kerk kunnen voorstellen, be-

vrij d van do kluizen en van de wanden, die tusschen de 

schraagpijlers zijn geplaatst, en dus werkelij k als een soort 

van kolossaal geraamte. Wi j  kennen geen anderen stijl 

die het konstruktieve tot die volledigheid hoeft gebragt, 

en waarbij  de konstrukti e tevens zoo innig verbonden is 

aan den geost van dien stijl . 

« W i j  gelooven dat het overbodig is over  de torens 

van dien stij l te spreken; het zal genoeg zijn hier  slechts 

te herinneren, dat het tot nog toe de eenige stijl is, 

waarin men werkelij k schoone torens heeft gebouwd, 

en ook de eenige die daartoe bijzonder  geschikt is. n 

alle andere stijlen is het eene opeenstapeling van hoofd-

vormen, met gebrek aan genoegzaam aesthetisch verband, 

o fwel eene kolossale massa, eenvormig, eentoonig, kaal, 

koud en dreigend, en bijgevolg alles behalve schoon of 
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een indru k van eerbied en bewondering te weeg brengende. 

Ook is die kunst sedert zeer  weinig ontwikkeld gewor-

den, zoodat nog altoos de gothische torens de hoogste en 

indrukwekkendste zijn . 

« W at de aesthetische waarde van dien stij l aanbelangt, 

moeten wij  vooreerst in het oog houden, dat er  5 

verschillende perioden van dien stijl zijn geweest, waarvan 

de 1". wel de kiemen van dien stij l in zich draagt, maar 

die eerst in de 2". tot genoegzame ontwikkelin g is geko-

men , en in de 3". en 4". periode, die men ook gewoon-

lij k de rayonnant- en flamboyant-s\\]\cn noemt, zijn hoogste 

standpunt heeft bereikt, en in de 5e. periode tot eene 

weelde en overdrijvin g is geraakt, die bij  alle stijlen het 

kenmerk van den ondergang is geweest, hetgeen dan ook 

bij  deze niet is uitgebleven. 

« B e h a l ve deze vij f perioden, kan men in de beste 

tijdvakke n van den gothischen stijl , zeer  goed een onder-

scheid zien tusschen kerkstijl , burgstij l en huisstijl . T rou -

wens het gezond verstand zoude reeds, op zich zelf ge-

nomen, genoegzaam zijn , om te doen veronderstellen, 

dat zoo iets, bij  een stij l die zoo krachti g de waarheid 

heeft weten uit te drukken , moet bestaan bobben, want 

dat onmogelijk de vormen der  eenheden, die geschikt 

zijn om de toen heerschende denkbeelden in eene kerk 

voor  te stellen, even zoo geschikt zouden zijn voor  een 

gewoon woonhuis of'  kasteel, die beide iets geheel anders 

bedoelen, en dus ook andere karakter s moeten uitdrukken . 

« N e e mt men nu dit alles wel in aanmerking, en be-

schouwt men dus ieder  voortbrengsel naar  de verschil-

lende perioden en de onderscheidene einden waartoe 

het is gebouwd geworden, dan zal men over  het alge-

meen eene redelijk e overeenstemming, eene genoegzame 

verhouding, een onovertroffen verband, eene goede maar 

vri j  zamengestelde orde, veel eenheid, en eene waarheid in 

de meeste kunstvoorwerpen opmerken, die voortreffelij k 

mag genoemd worden. 

« B i j  dit alles moet de geest van het tijdva k der  we-

reldgeschiedenis, waarin zich die perioden ontwikkeld heb-

ben, in aanmerking genomen worden, althans voor  zoo 

ver hij  toen in dat gedeelte van  heerschende was; 

want die geest heeft op de ontwikkelin g en uitbreidin g 

van den gothischen 'stij l invloed gehad, en verschilde 

aanmerkelijk met dien van onzen tijd . 

e geest van eenen tijdva k kenmerkt zich het best, 

door  het streven der  menschen naar  een of meer  alge-

meene einden, vooral wanneer  er  overeenstemming in 

dat streven bestaat, waaruit men dan duidelij k dien geest 

zich ziet ontwikkelen. 

n dit het best doet kennen, zijn de gods-

dienstige en zedelijke denkbeelden. n dat opzigte is het 

niet te ontkennen, dat deze anders waren dan in onze da-

l i . X. 
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 gen. n het godsdienstige bestond een ontzag, dat meer 

 naar  vrees dan naar  liefde voor  God in S over-

| helde; daarbij  voegde zich veel bijgeloof, dat nog van 

den heidenschen tij d was overgebleven. e eerbied 

voor  de magt en den rijkdo m van de geestelijkheid, de 

invloed dien deze op het geheele leven van de menschen 

uitoefende, onderdrukt e ten sterksten het individualismus, 

en bevorderden daardoor  wel een algemeenen zin, maar 

tevens ook eene overdrevene gehechtheid aan vormen, 

die een sterken invloed uitoefende op de godsdienstige 

zienswijze. r  kreeg echter  alles wat daartoe be-

hoorde eene hooge waarde; men begreep algemeen, dat 

men daarvoor  nooit genoeg had gedaan, hetgeen tot op-

offeringen van allerlei soort leidde, zoowel geldelijke als 

ligchamelijke; van daar  boetedoeningen , vrijwillig e pijnigin -

gen , afzonderingen, bedevaarten en kruistogten; maar 

tevens ook stichting van kerken, kloosters on kapellen, 

en verder  wijgeschenken van dikwer f zeer  aanzienlijken 

aard, zoo als b. v. afstand van goederen en grondbezittin-

gen. r  dit alles wilde men de geestelijkheid, en bij -

gevolg naar  de zienswijze van dien tijd , den hemel win-

nen. e geest was overal werkzaam, en dat mot een 

verbazende kracht , waardoor  het alleen te verklaren is, 

dat men in eenen tijd , zoo veel minder  rij k dan de onze, 

zulke buitengewone zaken heeft uitgevoerd en kathedra-

len heeft opgerigt, waartoe wij  thans niet zoo gemakke-

lij k een algemeene medewerking zouden vinden. 

e invloed dien dit alles op de zedelijkheid, en bijge-

volg op de gemoedsstemming der  menschen had, was min-

der gunstig. Wel is waar  waren de behoeften minder  en de 

gebruiken eenvoudiger, maar tevens waren zij  veel ruwer  en 

zinnelijker ; daardoor  waren de zeden hard tot het wreedo 

toe; van daar  ook die overdrijvingen in de beschouwingen, 

oordeelvellingen en handelingen der  menschen van dien tijd , 

| dio tot snelle afwisselingen en tegenstellingen leidden, het-

i geen onrust en onzekerheid veroorzaakte, en aanleiding 

'\ heeft gegeven tot groote beroeringen en bijn a nimmer 

;i eindigende veten, die in de middeleeuwen een voortdu-

' renden staat van oorlog hebben voortgebragt, en daardoor 

dikwer f verwilderin g der  zeden, en somtijds eene geheele 

ontbindin g der  maatschappelijke orde moesten ten ge-

volge hebben. t vuistregt was heerschende, de veiligheid 

zeer  onzeker, zelfs binnen de steden en woningen. e 

regtspleging was zeer  gebrekkig, en door  de ordaliën of 

godsgerigten waren zelfs de onschuldigste personen nooit 

verzekerd tegen valsche aanklagten. e wetenschappelijke 

kennis was zeer  beperkt, niet alleen bij  den burgerstand, 

maar zelfs bij  het grootste gedeelte van den adel en de 

aanzienlijken was zij  onbeduidend: alleen een deel der 

geestelijkheid bezat wetenschappelijke beschaving, en deze 

staat van zaken heeft lang geduurd. 

12 
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(( r  was de gezigtskring der  mensehen beperkt, 

hunne kunde gering, hunne ligte bijgeloovigheid daaren-

tegen zeer  groot. j  kwam dat hun vertrouwen op 

de wereldlijk e magt te veel teleurgesteld was geworden, 

om in hun algemeen streven een nutti g maatschappelijk 

doel te kunnen beoogen. r  dit alles was al hunne 

hoop, troost en toovlugt alleen op de zigtbare en onzigt-

bare kerk gevestigd; hoe meer deze in magt en aanzien 

klom , des te beter  werden zij  tegen groote en kleine 

dwingelanden beschermd, en hoe grooter  en prachtiger  de 

kerken werden uitgevoerd, hoe meer  dit hare magt aan 

de geheele christenwereld verkondigde. 

«B i j  de mensehen heerschte dus wel een geest van 

vrees en ontzag voor  de kerk , maar tevens eeno begeerte 

om te verheffen wat hun hulp en ondersteuning ver-

leende. Voegt men hierbi j  het ruwe, zinnelijk e dier  tijden, 

en de overdrevene begrippen omtrent de waarde van het 

formalisme in de godsdienst, dan laat het zich begrijpen, 

dat die geest altoos ernstig, dikwer f somber  en meestal 

ingetogen was, want de losbandige en ligtzinnige uitspat-

tingen behoorden niet tot dc dagelijksche gebreken; meer 

algemeen heerschten toen ruwheid, onstuimigheid, onma-

tigheid en wreedheid. 

t kenmerk van een zelfstandigen stijl is dat hij 

uitdruk t den geest van het volk dat dien stij l tot ontwik -

keling heeft gebragt. t wordt ook in den gothischen 

stij l bewaarheid. 

« O v er den burgtstij l zullen wij  slechts in ' t voorbijgaan 

spreken; het doel van de meeste burgten was dat deze 

gebouwen als kasteden moesten kunnen worden verde-

digd; dit vorderde bijzondere krijgsmans-inrigtingen, die 

als van zei ven het karakter  van het gebouw aanduidden. 

t men zich hierbi j  liet hooge en zware der  hoofd-

en algemeene vormen, dan worden die voorwerpen niet 

alleen ernstig, maar  stug en dreigend, en bijgevolg het 

tegenovergestelde van hetgeen aangenaam en bevallig 

kan genoemd worden. 

r  zelfs de huizen hadden geen vrolij k voorko-

men; de moesten waren van hout, waarbij  de verdiepingen 

in o\erstand op elkander  waren geplaatst, waardoor  de 

reeds naauwe straten boven bij  de toppen der  huizen nog 

meer  versmald werden, en dus zeer  weinig licht in de 

woningen konden brengen. e deuren en vensters waren 

meestal klein; de deuropening, veelal met een punt-

boog gesloten, had eene zware welvoorziene deur, met 

sterke hengsels, grendels, sloten en kettingen voorzien, 

en dikwer f met spijkers en ijzeren platen bekleed. e ven-

sters waren doorgaans vierkant en hadden kruisramen met 

kleine ruiten in 't lood gezet, die door  buiten-blinden 

werden gesloten; bovendien waren die der  benedenste ver-

dieping dikwer f met ijzeren staven voorzien, alles om zoo 
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veel mogelijk het huis tegen gewelddadige aanrandingen te 

beschermen. e schieters der  ankers waren in den gevel 

zigtbaar, terwij l die gevel zelf in eene punt eindigde, 

die met staggon of trappen was voorzien, waarop som-

tijd s geveltinnen geplaatst waren, zoo als dit ook op de 

hoek- en nokkepers wel eens geschiedde. 

g waren de vertrekken niet zeer  hoog; de 

zolder  werd door  moer- en kinderbintje s opgehouden, 

die somtijds bij  rijk e lieden met snijwerk versierd waren; 

de vloeren waren van steen of eikenhout; de venster-

borstweringen waren vri j  hoog; de meubels, zoo als al 

het houtwerk, van eikenhout en ongeverfd in gothische 

vormen vervaardigd, hoog en donker  van kleur ; dit was 

ook het geval met de wanden, hetzij  met hout of op 

eene andere wijze bekleed. 

t alles mag doeltreffend, naar  de behoefte van dien 

tij d geweest zijn , en het geheel gekonstrueerd wezen 

naar  den aard der  bouwmaterialen, maar  vrolijk , opwek-

kend of liefelij k was het zeker  niet. 

« n ernstigen geest tro f men in de kerken aan; 

echter  kreeg hij  aldaar  eene andere rigting , door  de dik-

werf groote afmetingen, het rijzig e van al de vormen, 

de buitengewoon sterke uitwerkin g van licht en schaduw, 

de slanke zuilen en het hooge gewelf: dit alles te zamen, 

met de pracht die bovendien in de kerk werd ten toon gespreid, 

voerde het geheel tot eenen trap van verhevenheid, die te 

voren nooit in die mate was bereikt geworden. -

temin wordt er  niets in gevonden, zelfs niet aan de 

versieringen der  verschillende eenheden, dat men bevallig 

of bekoorlij k kan noemen; integendeel de gothische ver-

sieringen zijn wel het zwakste gedeelte van dien stijl , 

hare kromme lijnen hebben veeltijds een zeer  gebrekkig 

beloop, de bekleedingen zijn dikwer f gezocht en onaange-

naam van vorm, en de blad vormen vervallen niet alleen 

in deze gebreken, maar  zijn of slap even als of zij  ver-

lept waren, of wel zij  zijn krampachtig te zamen getrok-

ken en fantastisch dooreengcslingerd. 

t alles stemde met den geest van den tij d volkomen 

overeen; men verlangde sterke indrukken , maar  onder  de 

voorwaarde, dat zij  met de heerschende gemoedsstemming 

overeenkwamen. 

e profilen der  lijstwerken, die van de bekleede 

zuilen, van de gewelfsribben, van de dekstukken, van de 

eggebekleediiigen der  deuren en vensters, van de bogen 

en frontalen, zelfs de venster- en deurtraceringen, alles 

stemde daarmede overeen, en was naar  bepaalde regels, 

cn bij  overhoekstelling van den driehoek, het vierkant , of 

den zeshoek ontworpen, hetgeen wel eene groote regelma-

tigheid en eene noodzakelijke orde daarstelde, maar  waarbij 

het schoonheidsgevoel zeer  aan banden werd gelegd. 

e verhoudingen waren rijzig , somtijds zelfs in die 

— 181 -

rigtin g overdreven. n overtreft bet verband dat 

van alle andere stijlen, en wel in die mate, dat er  geen stijl 

bestaat, die er  zelfs in de verte bij  vergeleken kan worden. 

t verband is zoo groot, dat indien wij  het alleen uit 

beschrijvingen kenden, men het voor  ongelooflijk zou hou-

den ; maar  dit is zoo algemeen bekend, en men weet thans 

zoo goed wat daarvan de oorzaak is, en hoe men tot 

iets dergelijks kan komen, dat wij  ons daarbij  niet behoe-

ven op te houden. 

e orde die er  in dien stijl heerscht, is niet zoo in 

het oog loopende als in de klassische stijlen. Om die re-

gelmaat te vinden is eene meer  naauwlettende opneming, 

en somtijds eene uitvoerige ontleding noodig; maar  bij 

een zoodanig onderzoek blijk t het weldra, dat de orde 

tot in de geringste kleinigheden is gehandhaafd. t laat 

niet na, dat deze te veel ingewikkelde regeling der  vor-

men en bekleedingen een gebrek is, want bij  de beschou-

wing van een kunstvoorwerp, moet het niet alleen spreken 

tot het gevoel, maar  even snel aan het verstand voldoen, 

en dit is bij  eene zeer  zamengestelde wijze van schikking 

niet mogelijk. t verstand heeft anders te veel en te 

lang werk, eer  het zich bij  het gevoel kan aansluiten, 

en daarmede gaat de eerste indruk , die de beste is, dik -

wijl s verloren. 

« m moet men dien stijl goed bestudeerd hebben, 

wi l men er  het ware genot volledig van smaken, en 

weinig mensehen in onze dagen gunnen zich daartoe den 

noodigen tij d en moeite, waardoor  niet zeldzaam personen 

worden aangetroffen, die van den gothischen stijl wei-

nig begrijpen en hijgevolg er  niet zeer  mede ingenomen 

kunnen zijn. 

e eenheid is gelegen in het bestaan van hetzelfde 

karakter  in al de hoofdvormen van het kunstvoorwerp, 

welke de bijzondere bestemming ook daarvan moge wezen. 

n dat opzigt bestaat er  dikwer f gebrek aan eenheid, door-

dien de verschillende deelen niet in hetzelfde tijdva k ver-

vaardigd zijn geworden, waardoor  men gothischen stijl van 

verschillende perioden aan hetzelfde monument aantreft. 

t bewijst dat men zelden het eerst ontworpen plan 

volgde, maar  zich altoos door  den heerschenden stijl , dat 

is door  den geest van den tij d waarin men leefde, liet 

medeslepen. Van stijl , en eenheid in stijl , heeft men 

toen denkelijk weinig of'  nooit gesproken; men voerde dat 

uit , wat men toen op dat oogenblik bewonderde, dat is 

te zeggen, waarin het kunstgevoel behagen schepte, en 

wat door  het verstand werd goedgekeurd; dat begreep 

men en daarin gevoelde men zich gelukkig: een sterk 

bewijs, dat de kunst van dien tij d het gevoel der  tijd -

genooten uitdrukte , en dat is, in 't algemeen genomen, 

zeer  verstandig gehandeld. 

« W a n n e er men dit in het oog houdt, en ieder  ge-
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deelte beoordeelt naar  den tij d waarin het vervaardigd is 

geworden, dan bestaat er  wel degelijk eenheid, en kan 

men zeer  goed opmerken, dat het ernstige en dikwer f 

zwaarmoedige in de 2' periode bet grootste was, en som-

tijd s tot stroefheid en somberheid oversloeg , en dat men 

in de 3"  periode dat zwaarmoedige zeldzamer aantreft, 

en tevens dat de hooge ernst, voor  een goed deel, door-

liet hoogstatdijke, het eerbiedwaardige en bet verhevene 

werd vervangen. n de 4''  periode is het ernstige ver-

minderd , en bemerkt men eene vermeerdering van pracht, 

die reeds in de vorige periode was begonnen ; daardoor 

verkrijge n die gebouwen iets dat reeds overhelt naar 

eene mildere en zachtere gemoedsstemming; hoewel toch 

nog altoos de ernst zeer  krachti g blijf t en den boven-

toon behoudt. t is minder  in het oog loopend in de ö" 

periode, waar  het eigenlijke karakter  van den gothischen 

stijl , vooral wat zijne hooge kunstwaarde aangaat, groo-

tendeels verloren is geraakt. 

e zuiver  gothische stijl is die geweest, die naar  dc 

verschillende tijdvakken , den geest voorstelde die het volk 

toen beheerschte. 

e kunstenaar, die het ontwerp maakte, leefde in 

dien tijd , en was dus met denzelfden geest bezield. t 

schoonheidsbegrip, dat zich in hem ontwikkeld had, dat 

hij  door  waarneming, vergelijkin g en de werking zijner 

begaafde fantazie, tot de hoogte had opgevoerd, dat hij 

het in plan en teekening kon voorstellen, was het pro-

dukt van zijn kunsttalent, hij  zag on voelde, begreep en 

waardeerde het volkomen. Wat bij  hem het beste en bet 

schoonste was, had hij  vereenigd; ieder  gedeelte was uit 

hem gekomen, zoo als hij  overtuigd was dat bet de 

krachtigste uitwerkin g zou doen; het was zijn voelen en 

denken; hij  leefde er  in , want het was zijn geest, en dc 

vertegenwoordiger  van zijn hoogste gevoel; zijn geheel 

streven was om er  alles in te leggen wat hij  bezat, het 

was als het ware uit zijn bloed en zenuwen geboren, 

want het was gebed het kind zijner  hersenen. t alles 

was het ook voor  zijne tijdgenooten , alleen bij  hem meer  ont-

wikkeld , uitgebreid en veredeld: daarom werd hij  begre-

pen , en om zijn hooger  talent bewonderd ; en wat kan, 

hier  op aarde, een kunstenaar  meer  verlangen? 

« Wanneer  wij  na dit alles tot de vraag terug keeren. 

Hoe moeien wij thans in den zuiveren gothischen stijl bouwen t 

dan voegt zich daarbij  nog ook deze: n welke periode 

van dien stijl moet dat geschieden, en wat moet het kunst-

stuk uitdrukken ? 

« W i j  hebben gezien dat die stijl de hooge verdienste 

bezat dc denkbeelden van zijnen tij d voor  te stellen. 

e denkbeelden zijn niet die van onzen tijd . n wij 

nu middelceuwsche denkbeelden uitdrukke n en ontwik-

kelen, wie begrijpt ze thans, en wat is een kunststuk 

* 



— 183 -

dat niet begrepen wordt? r  aangenomen dat men 

het wilde, kan een kunstenaar  van onze dagen voelen 

en denken, zoo als een die in de middeleeuwen leefde ? 

E n indien dit onmogelijk is, zal hij  dan een kunstwerk 

voortbrengen, dat hij  niet, of althans onvolledig heeft 

gevoeld? hoe kan dat ooit een meesterstuk worden? 

« Ons gevoel is afhankelijk van vele zaken, van onze op-

voeding, van den graad van onze kennis en beschaving, van 

de maatschappelijke instellingen, van de personen die ons 

omringen, die wij  liefhebben of wien wij  achting toedragen, 

waardoor  zij  een sterken invloed op ons uitoefenen, maar 

bovenal van den graad van zedelijke ontwikkelin g en gods-

dienstzin dien wij  bereikt hebben. En of dit alles niet ge-

noegzaam ware, ook het minder  goede van onze dagen 

oefent een grooten invloed op ons gevoel uit , onze voor-

of tegen-ingenomenheid, onze vooroordeelen en ons bijgeloof 

zijn grootendeels ook die va*n onze medeburgers, zoodat 

ons gevoel, hoezeer  dan ook beschaafden veredeld, toch 

altoos een deel is van het gevoel en den geest van onzen tijd . 

« t is ons niet mogelijk dien geest te vernietigen, 

en een anderen aan te nemen; wij  kunnen, wel is waar, 

door  studie en inspanning ons de middeleeuwen voorstellen 

en begrijpen, hoewel dit niet gemakkelijk is, maar  ge-

heel als een kunstenaar  van die tijden te voelen, zijne 

vooroordeelen en zijn bijgeloof even zoo goed als zijne 

bekrompene begrippen en zijnen beangsten godsdienstzin, 

tot de onzen te maken, is even zoo onmogelijk als om 

een Chinees of een e te worden, ten einde in den 

chineschcn of hindoeschen stij l te kunnen ontwerpen. 

s het ons nu niet mogelijk die kunststukken, in den 

zuiver  gothischen stijl , zoo te voelen, als een kunstenaar 

die ze zal uitvoeren moet kunnen doen, dan blijf t er 

niets anders over, dan dien stijl te kop ië ren; dat is zeker 

zeer  goed mogelijk, en kan in onze dagen, nu hij  goed 

bestudeerd is geworden, en er  vele goede werken over 

bestaan, zoo goed als ooit geschieden, eu wel zoo, dat 

men geen onderscheid in de vormen of zamenstellingen 

van deze met de vroegere tijden, in eenig gedeelte zal 

kunnen opmerken. 

r  is kop iëren het doel van de kunst? Zeker 

niet, het is altoos, hij  een volk of in een tijdvak , het 

kenteeken van onmagt geweest; bijn a gedurende 300 ja -

ren hebben wij  den romeinschen stijl gekopieerd, de kunst 

is er  geen stap mede vooruitgegaan; toen kon men tot 

verschooning bijbrengen, dat men ter  goeder  trouw meende 

dat er  geen hooger  klassische stijl bestond, dan die 

door  de vij f orden word voorgesteld; nu men echter  weet 

dat de romeinsche stij l het begin van het verval van den 

griekschen stij l was, nu zal wel niemand meer  zoo iets 

beweren en het kop iëren daarvan aanraden. 
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« Z u l l e n wij  nu, na dit alles, het gothische ook ge-

durende een paar  eeuwen nabootsen, zonder  dat daar-

voor  eene verontschuldiging kan bijgebragt worden ? Z u l -

len wij  dit doen, thans nu wij  beter  dan ooit weten wat 

er  tot een stijl behoort, en vooral hoe de geest van een 

kunstenaar  moet werken, om iets voort te kunnen bren-

gen, dat do naam van een kunststuk waardig kan genoemd 

worden? Wi j  mogen aannemen, dat allen die de kunst 

liefhebben hier  eenstemmig over  zullen denken. 

s anders is het om al het aesthetisch schoone, de 

hooge waarde en de groote verdiensten van den gothischen 

stij l niet alleen te erkennen en te huldigen, maar zelfs 

die zoo veel mogelijk in toepassing te brengen op alles 

wat wij  bouwen. Zoo iets achten wij  voor  zeer  mogelijk 

en zelfs voor  zeer  verdienstelijk; daardoor  zou de kunst 

vorderingen maken, maar  dan is het ook geen zuiver 

gothische stijl meer, want die gebouwen zouden onze denk-

beelden voorstellen, die hemelsbreed met die der  mid-

deleeuwen verschillen; daaruit zou een nieuwe stij l ont-

staan, die door  een ieder  gevoeld en begrepen zou wor-

den. Zoo lang wij  niet in die rigtin g werkzaam zijn , zoo 

lang het niet het vereenigde streven van ons gevoel en 

ons verstand is geworden, zoo lang zullen wij  geen wer-

kelijk e kunststukken voortbrengen, en zal de bouwkunst 

in dien doolhof van al die onderscheidene stijlen blijven 

ronddwalen, steeds naar  een wegwijzer  zoekende, zonder 

vertrouwen handelende, ja zelfs zonder  die vaste overtui-

ging, die voor  een kunstenaar  onmisbaar  is, om werk-

zaam te kunnen blijven aan den vooruitgang van de kunst. 

e staat van zaken moet ophouden; voor  dat wij  voor-

uit kunnen gaan, moeten wij  zeker  zijn , dat wij  ons op 

geen verkeerden weg bevinden, en het aantal van dwaal-

wegen is in onze dagen niet gering. 

« W i j  weten dat onze j  niets vuriger  wenscht 

dan ons allen daarvoor  te bewaren, en, zoo veel hare 

krachten zulks toelaten, belangstelling, leven en een krach-

tige ontwikkelin g te bevorderen, die iu ieder  opzigt onze 

schoone bouwkunst waardig is, en wij  verlangen van gan-

scher  harte dat zij  spoedig dit doel moge bere iken.» 

e behandeling der  vragen sub n°. 5, 6 en 8 blijf t 

uitgesteld tot de volgende algemeene bijeenkomst, terwij l de 

voorzitter  deze bijeenkomst sluit , onder  dankzegging aan 

de leden voor  de belangrijk e bijdragen door  hen geleverd, 

waardoor  aan het doel der j  op nieuw is 

beantwoord. 

Overeenkomstig de aantetkeningen van dc 

in het hoofd dezes genoemde bijeenkomst. 

 Secretaris, 

A. N. . 
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E  Y \ \ W E T T E . 
 door den heer A. li . L VA N , stads archUekt te Utrecht. 

T N f T V N V l ) . 

n 1851 d de oude , tol dien tijd 

geplaatst op een ouden , de n genaamd, 

geheel  gemaakt, niet alleen als g 

op zich zelve, maa ook om den n toestand 

n zij . 

e  BUYS T en de , de 

liee . , veel belang stellende in het behoud 

van eene t voo  de e akademie, 

dienden aan bh. n cene schets in van cene 

t op eene kleine schaal, wel bewust dat 

e  om de financiën niet aan zoodanige g op 

e schaal te denken zoude zijn. e plaats van 

de nieuwe t t j d op 

het k , waa ook toen s het 

h m bestond. e plaats 

«as naa het l van deskundigen e bijzon-

de geschikt. Al s akademische instelling, die vaak 

doo  studenten moet bezocht , mogt zij niet 

ve  van de slad d zijn; van een n 

kant moest het uitzigt niet te zee doo  gebouwen 

of boog geboomte n . t k 

bood deze n genoegzaam aan; de m van 

het gebouw moest echte eenigzins naa dien van 

het k n geschikt. 

Nadat deze schets doo  mij wal  behan-

deld, en j eene g van koslen, met een 

g t van den , gevoegd 

was, besloten bh. n de t te doen 

bouwen, en d aan mij , als opzigle de  akademi-

sche gebouwen, tic g n . 

t k thans d zijnde, zend ik de teekeningen 

te  plaatsing in de Bouwkundige bijdragen, niet als een 

p van e bouwkundige n of schoon-

heid, noch om den omvang, maa omdat het de 

e t is die in ons land is gebouwd, 

s al de e zijn oude gebouwen of s 

geweest, die uien e heeft , cn om de 

e vreemde en vaak moeijelijke -

liën die bij zoodanig gebouw . k voeg 

j eene e , r g 

de teekeningen. 

Op plaat V fig. 1 is de platte d , 

bestaande uit twee , die langs het westen doo

een n g en langs e oostzijde met 

eene gebogen lij n zijn ; dit middengedeelte 

bevat de , eene kleine kollegiekame

en een e voo  den ; de gestippelde 

lij n iu de  toont aan de g 

voo  de n van den  en die van 

de e , alsmede den voet van de klok, 

die naa d  is en van welke de tijd-

aangave naa de twee s of s in het gebouw, 

doo  middel van e toestellen, t 

. Een de e blokjes onde de 

n van de f is de g voo

een boogie en , l de gestippelde 

lijnen in de s de n aantoonen dei-

, in deze , dienende voo  den -

lak tischen kijke  en tevens voo  twee klokken, die 

zoodanig geplaatst zijn, dat men ze gelijktijdig dooi-

de n niet die iu de  zien kan. 

e n zijn, zoo als de n lig. 

5 en 4 aantoonen, met kanalen gemetseld, opdat 

deze massaas k spoedige . 

t middengedeelte, slechts ééne g uit-

makende, is plat afgedekt (zie den opstand lig. 2) en 

met zink bekleed. n bevinden zich de luiken 

van de f en die van den n -

kaal; de e opent zich iu twee stukken, de 

tweede in één sluk. 

Tot de opening n zijn tegen de penanten 

s geplaatst, beslaande uit een zoogenaamde 

, m een ketting een slag is ge-

d en n van n een gewigt hangt; deze 

ketting is van boven aan een opstaand ijze  van het 

luik bevestigd en loopl ove  schijven naa beneden; 

de l t in beweging t doo  een 
: klein , n onmiddellijk de k . 
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a deze luiken in ccn n stand geopend 

zijn, komen zij tegen eene k e , die 

hun in dien stand houdt en j hel sluiten de  lui-

ken wede incdehelpt. 

e heide s zijn gedekt met e 

e kappen, n ook e luiken zoo-

danig zijn , dat zij geheel n -

den met eene sleuf r e van 1 e l; ook deze 

luiken n met s geopend, die aan 

de kappen bevestigd zijn en met deze . 

e e n zijn geheel d 

van de s n n , te

dikle van één steen n m cn aan de 

binnenzijden n van n te  dikle van 

een halvcn ijsselsleen; s n de platte 

- en n genoegzaam den gone-

n bouw en ga ik ove  lot de g de

détails op plaat . 

Op de n de s zijn tot afdekking 

van dezelve gelegd dubbel op elkande in d 

e o duims n platen, p de bene-

, waa de kappen op , is bevestigd. 

e g heeft ecu n diamete

van 5 el (jO duim en beslaat uit zes gelijke gegoten 

stukken, n bet l bij lig. 1 t -

sleld. e stukken zijn met n op de houten 

platen . Op dezen g liggen 12 sinks 

gegoten n inet holle hoeken: doo  de/.e gaan 

e bouten, zijnde de n g d 

en bevestigd tusschen een geslagen buiten- en bin-

. 

Op deze n ligt de , n het 

l in fig. 1 t aangewezen, mede uit zes ge-

lijk e stukken; inwendig is deze g n van 

tanden, p het lale  le n k 

. Uitwendig heeft hij eene sleuf, n ecu 

land v«n zes stuks n loopt. 

e n zijn op gelijke afstanden op de 

dubbele t bevestigd en beslaan uit een ge-

goten slok, als in lig. 1 is te zien; n is een 

schuivend sluk , dat, behalve den land die 

2 
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in dc omloopende sleuf val, nog een stalen l heeft, 

die tegen een zuive d gedeelte van den 

g loopt. 

t schuivende stuk kan - en s 

bewogen n doo  eene ; dc tand is 

t om het ligten de  kap en de l om het 

vastloopen bij het eventueel uitzetten van het ijze

te beletten. 

Op dezen g is mei n aan-

t de bovenplaat, uit e dubbel op elkande

n 0 duims eiken platen, p alsdan niet 

pennen en gaten de slijlen de  kap zijn bevestigd. 

e kappen de s n zee gemakkelijk 

in beweging t doo , mede op 

plaat V . k beslaat uit een 

gegoten sloel, welke met n doo  den muu

heenloopende is bevestigd; p is geplaatst een 

d spil in metalen pot, om welk spil van 

n is t een konisch wiel en van boven, 

op de hoogte van den , waa de tanden 

zijn , een , hetwelk iu die tanden 

. Op het konisch wiel t een konisch -

sel, dat met een stoeltje op dc bovenplaat van 

den n stoel is , en n t 

onmiddellijk de . n lig. 2 ziet men het wind-

k vlak van , in lig. 5 den stoel met het 

konisch wiel op zijde, l iu fig. 4 het konisch 

wiel bovenop t gezien. n lig. 5 ziet men bet 

l bovenop, met een gedeelte van den g 

en een l . 

t geheele , bet gebouw , d 

aangenomen, bij publieke aan besteding, doo  s. J. GOETSC

le Utrecht, voo  eene som van /'7930, l de 

, e tot de e kap en 

luiken, publick n aangenomen doo E . & 

., mede , voo  eene som van /'4G35. 

n d van Z. . koning

d op den 15'l ü" Septembe 1855 van dit gebouw 

de e steen gelegd; t t is het ten e 

n en aanvankelijk voldoet hel geheel aan 

de . 
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G VOOl t , E G N N E S VA N T  EN T G 

GEBl tUl T El t TOT E N V A N T . 

 8 . . — . 

 door dm heer VV. F. G. . VA N , 1»

. Over dc voordeden der dakbedekkingen met zink, 

mede beschouwd met betrekking tol het nut der 

bliksema /leiding. 

Voorl ïccn gaf men aan de daken met pannen of 

leijen gedekt dikwijl s eene helling van 60". n ziet 

g zelfs nog vele van die hooge daken te 

Amsterdam cn in e steden van ons . 

Van e evenwel heeft men n dat dc 

e dakbedekkingen e n bo-

ven de e , cn de hellingen -

d tot 50" en 45'. e hellingen n ook 

nog veel e onde de daken, doch voo  het mee-

l . Zi j n veel hout voo

de e van het dak cn mee kosten, dan 

wannee men het gebouw met eene g -

e en e  een zee flaauvv dak op . 

n moet de n onde dc daken beplanken of 

n om ze bewoonbaa te maken; want doet 

men dit niet, dan t men c  in den winte  cn 

t e  in den . Uit dien hoofde n dan 

ook de meeste s van n of e e 

gebouwen onbewoond gelaten. 

g geeft men de  aan de lage 

dakbedekkingen. n geeft ze eene hoogte van '/= a 'A 

van dc e van het gebouw, hetgeen t 

niet eene helling van ongevee 20». 

') t opstel is een vervolg op een vroeger, dat onder  den-

zelfden titel voor  ceniïcn tij d bij  de boekhandelaars dc S 

V A N C L E EF tc Amsterdam is in het licht verschenen, waarvan nog 

weinigen excmpl. voorhanden zijn. c schrijver  heeft het, in het 

belang der  verspreiding van zijne nicdedeeling onder  de deskundigen 

die het zink als materiaal bezigen, wenschelijk geacht zc door  middel 

van dit tijdschrif t wereldkundig tc maken en zich daarom bij  de 

redaktie aangemeld. e had geen bezwaar tegen dc opneming 

van dil stuk, cn overwegende dat het gebruik van het zink cn 

zijne verschillende toepassingen steeds veelvuldige! worden, gelooft 

zij  den lczer9 der  Bouwkundige bijdragen gecne ondienst tc doen, met 

de beschouwingen des heeren V A N F ter  hunner  kennis tc bren-

gen. Zij  wenscht echter  tc doen opmerken, dat zij  door  de nicde-

deeling van het opstel niet wil geacht worden in alle opzigten dc 

zienswijze van den schrijver  tc deelen, eu vestigt do aandacht der 

lezers op hare noot voorkomende op blz. 197. . 

 X. 

Tot het bedekken de  daken t men thans 

j algemeen het zink. t metaal bezit vele de

, maa niet dc nadeden van de e me-

talen die men tot dakbedekkingen aanwendt. 

n zoude kunnen denken dat gebouwen die 

met metalen bedekt zijn,  dan n bloot-

gesteld zijn om doo  den bliksem n cn -

nield te . Wi j meenen integendeel, dat 

de d de n t om 

de e vloeistof te n cn elk onheil 

hoogst , zoo niet onmogelijk te maken. 

n zullen wij n aan tc toonen dat, als 

men dc noodige n neemt, men ten deze 

geheel t kan zijn. 

c tempel van Jeruzalem, doo O gesticht, 

heeft ongevee duizend n bestaan. e ligging 

moet zij aan de vele en e s van

blootgesteld geweest zijn. c s ma-

ken echte gecii melding dat hij imme  doo  het on-

wcde n is ; hetgeen g 

t als men nagaat met hoeveel g de oude vol-

ken aan teekening bidden van dc onheilen die doo  het 

onwcde t ; zoo vindt men b. v. in 

de n van  opgeteekend, wannee het 

l cn e gebouwen doo  den bliksem ge-

n . 

n kan dus bet stilzwijgen, hetwelk de e 

t t , niet wel s uitleggen 

dan doo  aan te nemen dat dit gebouw in mee dan 

tien eeuwen niet eenmaal doo  den bliksem is bescha-

digd . 

n dit toe te n was, laat zich doo

het navolgende . 

e tempel van Jeruzalem was als het e geheel 

met goud 4), zie n s 5—7, 

en moet blijkens n . s 4—7, 8 en 

*) Om cene oppervlakte van 520 vierkante ellen tc vergulden 

behoeft men slechts één pond goud. Ter  oplegging kan het zelfs 

tot eeuc dunte van  streep wordeu gebragt. 
13 
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n s 7 en 8—10 en 18 ontzaggelijke 

schatten gekost hebben.') g  heeft alleen 

voo  ccne e van 120,000,000 en dc n 

des volks hebben voo  eene e van 203,004,300 

gulden aan goud en , benevens voo  eene e 

van 2,800,000 gulden aan kope cn ijze g 

.  lezen wij dat bij wie steenen ge-

vonden , zij die gaven voo  den schal van hel 

huis des n onde het toczigt van . den 

. O g van den koning van Tgrus 

, dennen- en alguininhout van den Libanon, 

tegen betaling van bijna acht millioen kop (7,708,000) 

uitgeslagen , even veel kop , benevens een 

gelijk aantal kannen wijn en even zoo veel kannen olie. 

Ove  dezen tempel n men tot heden, naa

het schijnt, nog geen e g heeft 

kunnen geven) d zeven n gebouwd, en uit 

het e ineenen wij te mogen opmaken, dat 

dit e gebouw wel ongevee vie  a vij f d 

millioen gulden zal gekost hebben. t dak was 

k plat, t met goud en om-

geven met eene e die ongevee eene hoogte 

bad van 1.53 e l, p e naalden van 0.45 el 

hoogte n , om le beletten dat de vogels 

e  op gingen zillen en e  hun vuil op lieten vallen.8) 

c wanden, posten en n van den tempel wa-

n geheel met goud . Onde den f 

bestonden pullen, n het wale  van het dak zich 

doo  de langs het gebouw aangebiagle en  doo

den d gaande metalen buizen of pijpen . 

n men aanneemt dal de e e 

met e naalden e  van e e voltooijing op 

beslaan heeft, dan zoude t volgen dat, hoewel 

k niet mei dal doel , e  eene me-

nigte bliksemstangen en s op den tempel 

aanwezig , die mee d aan dit gebouw -

schaften dan eene wclligt tienmaal e hoeveelheid 

van de g aan te n s op 

') Wij  hebben aangenomen dat dc waarde van een talent der 

verschillende metalen overeenkwam met het hieronder opgegevcne 

bedrag in guldens: 

een talent goud = 3Ï000 galden, 

 » zilver  = 3000 id. 

 » koper  = 100 id. 

i f ijzer  = JO id. 

') c vermelding der  balustrade hebben wij  gevonden bij  dc 

beschrijving van dc hcrboiiwing van den tempel onder  dc regering 

van koning . Zie  Asie, lome 4,

tine, par  , p. 551. 

 ccne e d zouden t hebben. 

e tempel, die e mee dan duizend ja-

n onbeschadigd gebleven is, kan wel als het ze-

e bewijs voo  het e de  blikscmaflci-

ding beschouwd . 

t leidt ons dan tot dc , dat de doel-

e en e wijze voo  de afleiding van den 

bliksem beslaat in het aanbrengen van eene menigte 

metalen punten of naalden (levens e te -

) op de met metaal gedekte daken der gebouwen ; 

cn deze door vele metalen afwateringsbuizen, pijpen, 

 platen, staven of bekleedingen (geleiders) met de vochtige 

aarde of mei dc waterputten in verband le brengen. 

e s moeten k genoeg zijn (metaal-

staven') van 5 a 4 e duimen inhoud, of af-

n met eene middellijn van 0.10 el bij 

eene dikte van een p zijn voldoende) om, zonde

te smelten, de e bliksemslagen naa de voch-

tige e of tot in hel wale  le kunnen . 

Te mee schijnt ons deze wijze van g 

de  gebouwen legen hel onwede hel meest , 

omdat men tot nog toe niet niet juistheid schijnt te 

welen boe t de g van eene blik-

semslang is. n het  aangehaalde ) 

beeft men aangenomen dal eene blikscmslang eenen 

k , n met eenen l ge-

lij k aan tweemaal zijne hoogte boven het punt of de 

e p hij is . 

Op gebouwen van eenige , b. v. voo

onze defensieve , die eene middellijn hebben 

van A0 (dien en , zoude men dus bliksemstangen 

van 10 ellen hoogte moeten plaatsen. n de aan-

gehaalde e zegt men dal de gemiddelde hoogte 

de  slangen die men op e gebouwen plaatst 7 

a 9 el ; indien het gebouw echte eene 

slang van 10 ellen hoogte t , dan moet de 

basis van deze slang 03 p zijde hebben. e 

bliksemstangen van 7 ü 10 ellen lengte, zoo als de 

akademie ze , wegen ongevee 150 a 300 

ponden. n mag dan bij de e de  daken 

op de al of niet aanwending van zulke e slangen 

wel bedacht zijn. 

e n slaven, die tot bliksemstangen t 

, moeien in eene zee e punt uitloopen, 

. doch daa deze doo  de g de  lucht en het 

') r  wordt ijzer  of zink bedoeld. 

')  sur les paratonnerres adoptée par VAcadémie des 

sciences.  1855. Zie bhtdz. 18. 

wate zee spoedig , is men , ten einde 

dit bezwaa tegen le gaan, een gedeelte van 0 55 el 

lengte ongevee aan het boveneinde de  slang te doen 

n doo  eene spits loeloopeude n slaaf. 

t ijze  en kope hebben beide als bliksemstan-

gen e nadeden: het e van tc n 

en het tweede van wege de . t zink 

n t niet en , wat de -

heid aangaat, bel . 

Volgens ,  en S is het geleidings-

n de t van de  genoemde 

metalen g de  geplaatste ge-

lallen. 

. . . Gemiddeld. 

. . . O 100.00 100.00 100.00 

goud .. . . 93.50 51.40 60.60 70.55 

zilve  . . . 73.50 55.Ü0 100.00 09.10 

zink . . . . 28.50 55.59 55.50 51.70 

ijze  . . . . 15.80 17.40 20 00 17.70 

lood . . . . 8.30 9.50 8.30 8.63 

n deze getallen d de g van 

het n die  metalen bij de gewone 

 aangeven, dan zien wij t dat het 

kope  de beste geleide de , het zink veel 

bete geleide dan het ijze  en hel lood de slechtste 

geleide is de  metalen, die bij de gebouwen t 

. 

Voo s (conducteurs) de  bliksemstangen is 

dus hel lood bet minst geschikte metaal, en zelfs 

bepaald af te . 

n n tijd maakte men mee k dan 

thans van metalen punten of naalden (poincons) of 

ook wel e piinlachlige n 

op de daken de  gebouwen, n nog het stadhuis 

te Gouda, gebouwd in 1448—1Ï50, en de vleeschhal le 

Haarlem, gebouwd in 1600—1003, de bewijzen . 

e punten of naalden, zie plaat , fig. 26 en 

27, en de puntachtige n op de daken, 

zie plaat X , om de gebouwen voo  bet onwede

te beveiligen, zijn blijkens al bet e zee

d en bieden bovendien het l aan 

van zeke niet  le zijn dan de hooge ijze-

n bliksemstangen met n punten en . 

e ligter  de dakbedekking is, hoe minde zwaa de 

dakstoelen en de n die deze moeten n be-

hoeven le zijn. 

n t dal een pannen dak mei p de

lallen weegt 15 a 50 pond pe e c l. 

li t n gedekt zonde het 

beschol 20 a 25 pond pe  el, 

)i zink n°. 11 7 » 8 id. id. 

» id. » 15 8 » 9 id. id. 

» id. » 16 9 » 10 id. id. 

e hellingsboek van een met pannen gedekt dak 

moet ongevee 50", of de boogie van het dak ongevee

' A van de e van het gebouw . e 

van een met n gedekt dak t 45o, of de 

hoogte van het dak de helft van de e van het 

gebouw. n t de hellingsboek van 

een met zink gedekt dak ongevee 20°, of de hoogte 

van het dak ';s a '/e van de e van het gebouw. 

 behoeven de s en n 

ook niet zoo hoog le n n als bij de 

e dakbedekkingen. 

Op de zinkdaken komt geen mos, zoo als op de 

pannen, en het zink t niet af zoo als de . 

Zi j zijn gemakkelijke schoon te houden, zoodal z i j , 

mee dan eenige e t van dakbedekkingen, 

het e l aanbieden om al het -

wate dat e  op valt in n toestand le kunnen 

. n e s is het laatst genoemde 

, l voo  sleden waa men het wate

te  dienste de  huishouding veelal koopen moet, 

van t belang, daa bij n van n duu  de 

dikwijl s zee e pannen en n daken al bel 

gevallen wale  opgezogen hebben, vóó  dat e  iets 

van in de goten komt. 

Onde het witte zinkdak, hetwelk alle n 

volkomen , is het des s veel minde

m dan onde een pannen of n dak. t on-

d van een niet zink gedekt dak , in-

dien bet goed t is, e een tijdvak van 

20 ;i 50 n niets. n zegt dat e  iu

e dakbedekkingen met zink bestaan die 

s 50 n oud zijn; ja men kan zelfs aannemen 

dat de duu  van dit metaal tot dakbedekkingen min-

stens 100 jaa . e pannen en n dak-

bedekkingen e , doch 

voo  die met pannen minde dun voo  die niet . 

j e duu  le  van de met n gedekte daken 

is ongevee 25 , daa men genoodzaakt is 

: elk jaa  ongevee 'in deel de e te -

nieuwen; met pannen gedekt moet s i ; n 

gedeelte de e d , -

doo  de duu  e  van op 50 n te staan komt. 

n de kosten van pannen-, - en zinkda-

http://io.couER.Ei
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ken gelijk , dan zouden dc laalslen, wegens dc 

k e n cn dc vele e 

opgenoemde , toch allij d dc -

dienen. e koslen zijn echte niet gelijk en ook 

ten deze is het l aan dc zijde de  ziukdaken. 

n België is in de laalstc n het k van 

hel zink lot dakdekkingen zee toegenomen. Van 1850 

tot cn met 1851 zijn e  5GG daken met zink gedekt. 

Van het jaa  1S20 tot cn met 1854 zijn c  in 't ge-

heel 421 daken met zink gedekt, 

n 152 publieke gebouwen, 

GO kasleelen, n en , 

162 hotels cn huizen, 

67 , 

tezamen 421. 

. Vergelijking van kosten van met pannen, leijen 

of zink gedekte daken. 

Tot het maken de g nemen wij aan, 

dat wij een gebouw met s tc bedekken 

hebben van 20 cl lengte bij 10 cl . 

1. . 

Voo  een gewonen dakstoel van een hollandsch 

kapgebint, met cenc helling van 50° of hoogte van 

het dak ongevee 3,5 gedeelte van dc e van het 

gebouw (zie plaat , fig. 1) heeft men noodig: 
Tccrl . cl. 

a. 2 bindstijlen zwaa  2 % 6 le zamen lang 5.00 el .. 0.250 

b. 2 blokkcels » 1 0 / i 0 » » » 2.50 » . . 0.010 

c. 2 s 

d. 1 bindbalk 

e. 2 n 

/'. 1 hancbalk 

 1 makelaa

alzoo voo  een dakstoel . . .. 1.172 

Wi j stellen dat e  op het e ge-

bouw zes kapgcbinlcn noodig zijn, dus i c, 

1.172 X 6 = 7.052 

h. 4 n zwaa  , 3/ i s te zamen lang 80.00 e l .. 1 S70 

t. 1 nok ).  » » » 20.00 )> . . 0.025 

te zamen . . . . 8.927 

t men nu het t ü ƒ50 .00 

pe . cl, dan koslen de 8.927 . el / 410.35 

500.00 e ellen 2'/Ï  duims dennen 

planken met dc g a f 2.00 

pe e cl » 600.00 

5 % » i) » 4,00 » . . 0.200 

id. » » » 8.00 » .. 0.400 
u/m » » » 10.60 » . . 0.169 

id. » » » 4.50 » . . 0.072 

id. i) » )> 2.60 » . . 0.041 

Transportere . . . ƒ1046.55 

— 196 — 

t . . . ƒ 1 0 4 6 . 35 

500.00 e cl pannen met de bcnoo-

digdc latlen (1080.00 . ellen) en 

het n a ƒ2 .00 pe e el » 600.00 

/ Ï 6 4 6 . 55 

Voeg j de kosten voo  de beide -

gcvcls, te n van dc hoogte de

gootlijst, tc zamen cenc e heb-

bende van 60.00 e ellen bij cenc 

dikte van 0.22 of 13.200 . ellen met-

k a /'20.00 dc . c l , maakt nog » 261.00 

Totale kosten de  dakdekking met pannen ƒ1910.55. 

2. . 

Voo  een gewonen dakstoel van een hollandsch 

kapgebint met cenc helling van 45° of hoogle van 

het dak ' A gedeelte de e van het gebouw, 

(plaat , fig. 2), is benoodigd: 

a. 2 bindstijlen zwaa  ! % 5 lo zamen lang 5.00 cl 

b. 2 blokkcels 

c. 2 s 

d. 1 bindbalk 

e. 2 n 

/'. 1 hancbalk 

g. 1 makelaa

1 0 / l G

=%5 » 

id. » 

" / »

id.

id. » 

2.50 » 

4.00 » 

7.60 » 

9.00 i) 

4,20 » 

2.00 » 

dus voo  ecu daksloel 

Teerl. el. 

0.250 

0.040 

0.200 

0.580 

0.144 

0.063 

0.052 

1.109 

of voo  zes daksloden 1.109 X 6 = 

 voo
/(. 4 n zwaa  1 3 A 8 le zamen lang 80.00 el 

1 nok » 20.00 » 

le zamen . . 

t men als n hel t op 

/ 50.00 pe . e l, dan koslen dc 

8.549 . el J 

272.00 e ellen 2'/a duims dennen 

planken met dc g a ƒ 2 . 00 

pe e el » 

272.00 e ellen leijen met het leg-

gen enz. a ƒ 3 . 00 pe e el . . . » 

Tccrl . tl . 

6.654 

1.870 

0.025 

8.549 

427.45 

511,00 

S  6.00 

yT787.45 

j de koslen de  beide -

, le n van de hoogte de

gootlijst, tc zamen cenc e 

hebbende van 51.00 e ellen 

bij cenc dikte van 0.22 cl of 11.220 

. el , d a / 20.00 

pe . e l, maakl » 221.40 

Totale kosleu de  dakbedekking mei leijen ƒ2011 .85. 
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3. ) 

Voo  een gewonen daksloel van een dak met cenc 

helling van 20 o of hoogte van bel dak ' / 5 u ' / c ge-

deelte de e van het gebouw is benoodigd (zie 

plaat , fig. 5): leed.d. 

a. 2 n zwaa  s % 5 te zamen lang 9.60 . . 0.480 

b. 1 middenstijl » id. » » » 2.00.. 0.100 

dus voo  een dakstoel 0.580 

424.00 

795.00 

Teerl. cl. 

of voo  zes stuks 0.580 X G = 5.480 

c. 8 n zwaa  l s/ i s te zamen lang 160.00el 3.741 

d. l n ok » 3 y 2 5 » » » 20.00 » J . 0 i ) 0_ 
8^24 

8.224 . el t a ƒ 50.00 pe

. el ƒ 411.20 

212.00 e ellen 2'A duim dennen 

planken met de g a ƒ 2 . 00 

pe e el » 

212.00+ 'A = 265.00 e ellen zink-

blad no.14 te  bedekking van het dak, 

a ƒ 5 . 00 pe e el »> 
ƒ 1 6 5 0 . 20 

j de kosten van de beide , 

le n van de hoogle de  gootlijst, 

e . . . ƒ 1 6 5 0 . 20 

') e e veroorlooft zich betreffende dc hierboven gc-

maakte vergelijking der  kosten dc navolgende opmerking : 

Op 1.  lü j  een aangestreken dak is de beschieting 

overbodig, hetgeen volgens des schrijvers berekening cene vermin-

dering van ƒ 6 00 oplevert, waardoor  dc kosten van het pannen-

dak op ƒ1810.35 komen tc staan. Of wel wanneer  dc beschieting 

wordt behouden, is het aanstrijken niet uit tc voeren, waardoor 

de kosten der  panncnbcdckkiiig, die buitendien zeer  hoog zijn be-

rekend, lager  kunnen gesteld worden. Ook is ccn pannendak bij 

veel geringer  helling toe te passen dan hier  is ondersteld, waar-

door  dc kosten der  dakstoelen cn brandgcvcls almede verminderen 

zullen. 

Op 3. Zinkdak. AVïj  vinden hier  niet in rekening gebragt 

het tweemaal tecren of schilderen met grijze zinkverf, dat iu dc 

volgende afdeeling  «algemeene regelen» sub 3. wordt nood-

zakelijk gekeurd. Ook zal tegenwoordig dc vierk. cl zink No. 11 

meer  dan ƒ 3 kosten, waardoor  ten slotte dc kosten voor  het zin-

ken duk in vergelijking tot het pannendak hooger  komen, zooals 

in dc praktij k dan ook wel bekend is het geval tc zijn. 

t neemt niet weg dat wij  dc toepassing der  linkdekking 

zelve allczins wenschelijk achten in vele gevallen, maar  vcrmccncn 

tc moeten waarschuwen tegen dc voorstelling alsof cr  werkelijk 

ecnc besparing van kosten mede gepaard gaat, die bij  dc uitvoering 

blijken zal hier  tc laude niet tc kunnen bestaan. 
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t . . . ƒ1630.20 

to zamen ecnc e hebbende 

van 20.00 e ellen bij eene dikle 

van 0.22 el of 4.400 . el metsel-

, ii ƒ20 .00 pe . el » 88.00 

Totale kosten de  dakbedekking met zink ƒ1718.20. 

. Algemeene regelen, die bij de constructie der 

zinkdaken moeten in acht genomen worden. 

Vóó  dat wij lot de g de e 

zinkbedekkingen , willen wij eenige -

kingen mededeelen, die zonde g bij alle 

goed gemaakte zinkdaken n in acht genomen 

to . 

1°. Elke dakbedekking met zink t een 

dakbeschot, e men dennen-, - of -

houlen planken van 2, 2' A «i 5 duim dikle bij cene 

e van 15 ii 20 duim bezigt. n neemt dc 

e de  planken zoo , omdat bij e 

e de felle zonnehitte op het zinkdak de plan-

keu zoude kunnen doen n cn . 

2". c planken en n n steeds met 

s te n vastgenageld, omdat zink niet 

met ijze  of eenig ande metaal in g mag komen. 

5°. t dakbeschot t tweemalen d of 

niet e f , s men het zink 

e  op . 

4". c uitzetting van het zink, volgens de lengte, 

e en dikle, t </ua bij eenen g 

van 0° lot 100° C. n blad zink, van 2.25 el lengte, 

1.00 el e en de gewone dikle, zal dus bij den 

n g der  eene uitzetting 

van nagenoeg 7 p op de lenglc en van 5 p 

op de e . Aan «leze mogelijke uit-

zetting moet dus bij het leggen van een zinkdak ge-

dacht, en g gehandeld . 

Een blad van welke e dan ook, dat aan 

alle zijden , zal, als liet in den 

, dus bij eene hooge , gelegd , 

veel kans hebben in den winte  of bij cene la-

e  le . n in den 

winte  gelegd en , zal bel in den zo-

me  eenigzins bol n of m gaan liggen. t 

laatste is k minde nadcclig dan het . 

t volgt, dat het hel e is, om de 

zinkbedekkingen die d , in hel -
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of , of wel bij eene koude lucht of lage tem-

 aan le . 

5°. t zinkblad n°. 14, te  dikte van een , 

wordt t voo  soliede dakbedekkingen. 

t van n°. 12 en n". 13 t wel t 

voo  afdaken en bedekkingen van kleine en tijdelijke 

n of voo  gebouwen, waa men te  dade-

lijk e g van kosten het zinkblad n°. 14 niet 

wenscbt te . 

0°. e opzuiging van het  tusschen de 

zinkpannen of e niet aan elkande e 

dekkingsmiddelen, kan soms bij e n wind-

vlagen bij vlakke dakbedekkingen plaals hebben. n 

moet dus ook p bij het n van zinkbe-

dekkingen bedachl zijn. 

7°. A l de n van de zinkbladen moe-

ien steeds met s geschieden. Tot het digt-

n de  galen in de bladen die in dadelijke ge-

nieenschap met de lucht zijn, legt men op bet gat 

onde eiken spijke  een stukje a of' . 

8°. n de volgende tabel n de afmetingen 

van t opgegeven,  men zich bij de 

g van ziiikduken kan . 

ss^ 
h "3 — 
~

A
a

n
m

e
rk

in
g

e
n

. 

ss^ 
h "3 — 
~

A
a

n
m

e
rk

in
g

e
n

. 

5.001 6.00 2.00 10  15 S  12 S  10 3i  5 

6.00  7.00 2.50 15 » S 12 » 15 10 » 13 5 » 5 SJ  - 3 

7.00» S.00 3.00 S » 22 15 » 13 » 18  » S 

8.00» 9.00 S » 25 15 » 20 13 » 16 0 15111= 

9.00»10.00 20 » 25 15 » 20 13 » S  » 10 J i 

1°. T l N l N T ZIRKPAMIES. 

Zie plant , lig. 4. 

e zinkpannen n in i e -

men uit gewone bladen gesneden cn . 

e meest , de gemakkelijkst le behan-

delen en de minst e zijn de gewone platte 

n van 0.405' el e bij 0.56 el lengte, 

n e  acht uil een blad van 0.81 el e 

kunnen gesneden . Geeft men aan de pannen 

cene e e , dan heeft men, 

daa elke pan op e punten d , 

(e wachten dal zij doo  dc bekende uitzetting van 

het zink zullen n of . Snijdt 

men e pannen, b. v. 0.25 el d bij eene 

lengte van 0.27 e l, dus 27 stuks uit een blad van 

0.81 el , dan heeft men zeke veel minde

of in 't geheel niet voo  eene nadeelige g de

uitzetting te , maa men heeft het nadeel, 

daa de pannen elkande g minstens 0.01 el 

moeten bedekken, ' / t a 'A tegen % pe  blad bij de 

t opgenoemde t van pannen aan g 

tc . n t elke pan een spij-

ke  voo  de bevestiging. 

j hetzelfde aantal e ellen zinkdak t 

dus bij het bedekken met kleine pannen d 

a. mee e ellen zinkblad dan bij e 

b. mee d tot bel snijden en opleggen de  bladen, 

c. mee . 

e zinkpannen n zoodanig gelegd, dat e 

g volgens de lengte eenen boek van 45 o niet de 

goot of nok van het dak maakt.  dc schuine 

ligging de  pannen hebben e kanten eene zoo-

danige helling, dat het  e  niet aan kan 

. Verschillende wijzen van dakbedekkingen 

mei tink. 

1". t bedekken de  daken met zinkpannen. 

2". » » i) » a ilaliaansch gegolfde 

bladen. 

5. » » » » » geheele bladen niet 

schuiven. 

» « )> » gegolfde bladen. 
5". ïehccle bladen. 

blijven hangen of e  op blijven liggen,  de 

s zoo nadeelige opzuiging ontslaat. Nadat de 

goot langs het gebouw is t en de g 

de  pannen op hel dakbeschot is aangegeven, begint 

men niet de e de c opgaande , elke 

volgende pan 0.04 el ove  de e leggende. 

e e pannen de n A , , C enz. moe-

ten de goot zooveel bedekken of naa het beloop -

zelve gebogen , dat men voo  geene opzuiging 

van hel  tusschen de goot en de pannen 

behoeft beducht te zijn. 

e tweede le leggen j pannen ) komt 0.04 el 

ove  de e A . 

e n pannen A en 13 moeien gelegd zijn vóó

dal men de s op dc j A voo  goed kan in-

slaan, moetende  de j pannen C gelegd zijn 

vóó  dat men die op de j  kan bevestigen. 

Voo  elke pan t slechls één spijke , 

hoezee dan toch elke pan met e s op het 

dakbeschot bevestigd . 

e pannen n f met e gaten tot het 

n de s , welke gaten op 0.02 

cl afsland van de kanten van het blad n geslagen. 

j het leggen de  pannen moeien deze gaten 

juist boven elkande uitkomen, p men bij het 

maken e moet lellen. Op de nok van het ge-

bouw legt men bladen van 0.50 el in 't , 

aan n van bel dak 0.25 el en de pannen min-

stens 0.10 el bedekkende. (Zie fig. 4). e nokbla-

den n 0.10 el ove  elkande gelegd en met 20 

stuks , lien aan elke zijde van het dak, ste-

vig bevestigd. e uitzetting van de nokbladen is 

niet te duchlcn, als zij maa bij cene lage -

tuu  zijn , daa dit hoogstens 1 p bol-

leggiug ten gevolge zoude kunnen hebben bij eenen 

g van 0° tot 100o C. j een gebouw met 

zoogenaamde s n de pannen minstens 

0.10 el haaks legen den gevelmuu omgebogen en -

boven in den muu  eene p zink van ongevee 0.15 el 

Fig. 1. Fig. 2. 

e bevestigd, die wede 0.10 cl haaks ove  do 

pannen omgebogen . Zie e

J 

j een gebouw met schilden heeft de bedekking 

ove  de s op dezelfde wijze plaats als op 

de nok. 

2°. OVE  UET N lil' . N T A

E . 

Zie plaat . 

e ilaliaansch gegolfde bladen zijn gewone bladen 

van 1.00 el e bij 2.25 cl lengte, n vol-

 3. 

< l i > 

geus de lengte golven gemaakt zijn, die eene boogie 

hebben van ongevee 0.05 el bij eene e van 

0.07 el. Elk blad t in het midden volgens 

de lengle van bet blad twee volle golven cn aan 

elke lange zijde nagenoeg een halve golf. Zie plaat 

, fig. 5 en 5a. 

Tot het leggen deze bladen n op het dak-

beschot spanribben zwaa 0.05 el bij 0.05 el , 

die aan de bovenzijde eenigzins d naa bet beloop 

de  golven n bijgeschaafd. Zie de bovenstaande 

 1 cn 5. 

e n n op eenen afsland van on-

gevee 0.85 el midden op midden (afhankelijk van 

de e de  bladen) op de n cn het dak-

beschot vastgenageld. 

e e bladen n het t gelegd, -

bij e dat zij minstens 0.10 cl den bovenkant 

de s e goot bedekken. n t 

elke lange zijde de  bladen met e s te-

gen de , c f in de opslaande 

halve golven aan beide zijden van bet blad e ga-

ten, elk r  lengte van 0.015 el bij eene e van 

0.005 e l, gemaakt . Zie bovenstaande lig. 2 cn 3. 

e galen moeien bij de nevens elkande liggende bla-

den niet juist tegenove elkande uitkomen om despan-

b niet le . Nadat de e bladen 
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gelegd zijn, komt ove  de ) eene schuif, den

m hebbende van cene hccle golf (zie e jj 

fig. 5), die ontwikkeld cene e heeft van 0.15 cl 

en dezelfde lcnelc als de bladen. Elke schuif t 

niet (wee s op het midden de  spnniïb beves-

tigd. Zie e fig. 5 en plaat  fig. 5. 

c bladen cn de schuiven n 0.10 cl ove

elkande gelegd,  het e van de vol-

genden het boveneinde van de n bedekt 

en omvat. 

Wat dc uitzetting de  bladen , zoo hebben 

deze zoowel doo  de golven als doo  de gegevcne 

e oan de n e volkomen de ge- i 
legenbeid, zonde het k te benadcelen. 

Om dc opzuiging van het wate tusschen de bla-

den te , stellen wij voo  de e bla-

den aan dc boveneinden met ccn c te 

, zie plaat , lig. 5 bij a; of wel doo  in 

de n van de bovenste bladen met eenen 

 twee n deuken te slaan, zonde dat het 

zink e  uitgeslagen , zie fig. 5 bij b. 

Voo  dc nokbedekking t men bladen van 

0.50 cl , n dito golven als in de bladen, 

doch haaks op de lengte deze nokbladen zijn aange-

. n snijdt e geheele bladen in vie  stuk-

ken. l t zijnde, t men op bet midden 

volgens de lcngle deze nokbladen eene l i jn , snijdt ! 

dc golven , buigt het blad volgens de hellingen 

van het dak, a men de galen die doo  bet bui-

gen van het blad in de golven ontslaan zijn niet een 

stukje zinkblad goed . n t deze 

nokbladen niet acht s (\ie  aan elke zijde van p 

hel dak) legen de " a men ove  deze j 

laatsten de schuiven, die dezelfde lengte hebben als 

dc nokbladen, met vie s (twee aan elke zijde 

van het dak) bevestigt. e nokbladen en schuiven 

moeten de bladen cn schuiven te e van het 

dak minstens 0.10 el . 

c g de  bladen niet de n geschiedt 

op dezelfde wijze als n op bladz. 201 s is 

medegedeeld. Te g van het opzuigen van 

het , hetgeen bij e windvlagen zou 

kunnen plaals hebben, make men een c 

in de om te buigen n de  bladen, zoo als in dc 

figuu  op bladz. 202 c zien is. j schilddaken e 

men dat de golven de  bladen van de aan elkande

e schilden juist tegenove elkande uitkomen. 

c bedekking ove  de s heeft op dezelfde | 

wijze plaals als op de nok, met e f gesne-

dene cn e bladen. 

Voo  deze t van dakbedekkingen t m 

een e mee vierkante ellen zinkblad d 

dan de e van het dak . 

5°. OVE T N N T E 

N T . 

Zie plaat . 

e wijze van dakbedekking heeft veel -

komst met dc belgiscbe , genaamd systcme a 

tasseaux, bestaande het l hoofdzakelijk in de 

wijze van bevestiging de  bladen cn schuiven. e 

gewone zinkbladen van 1.00 el e bij 2.25 el 

lengte zijn het c om e te , 

omdat bij deze het minste s aan g is. 

Op de n van het dak n n 

zwaa 0.00 e l, bij 0.08 c l , 0.97 el midden op mid-

den van elkande met s bevestigd; tusschen 

deze n n de planken van het dak-be-

schot , zie lig. 8a, cn  dc zinkbladen 

gelegd , fig. 8, n s dc twee lange zijden 

0.05 el haaks zijn omgezet. c e tusschen dc 

n t 0.91 cl cn de e van het 

zinkblad, nadat dc twee lange zijden haaks opgezet 

zijn, 0.90 e l, zoodat c  voo  de uitzetting de  bladen 

in de e eene e van 0.01 el . 

e bladen n aan elke lange zijde met e 

s legen de n bevestigd, e f 

in de opgezette n de  bladen e gaten, elk 

 lengte van 0.015 el bij eene e van 0.00a 

e l, gemaakt . Op deze wijze is de e uit-

zetting de  bladen in de lengle . 

n begint met dc e bladen zoodanig le 

leggen, dat zij de s e goot minstens 

0.10 el bedekken. e tweede en volgende  bla-

den en schuiven moeien niel haa e de s 

gelegde  0.10 el . 

e bladen gelegd cn tegen de n vastge-

d zijnde, n ove  deze dc schuiven aange-

. e schuiven, zie fig. 8 en 8a, hebben ont-

wikkeld cene e van 0.105 cl bij eene lengle 

van 2.25 c l : zij n elk met twee s op de 

n bevestigd. t is goed de schuiven van 

ccn hooge n°. of iets  zinkblad te nemen, 

opdat zij de nevenliggcndc bladen bete zouden vast-

houden en aan den n invloed van den 

tij d lange weerstand bieden. n e ook j 

dat de s doo  de bladen en schuiven in de-

zelfde b niet juist tegenove of boven elkande

uitkomen. c g de  bladen met dc mu-

, n of s beeft op dezelfde 

wijze plaals als bij de twee e dakbedek-

kingen is opgegeven. 

Voo  de nokbedekking neemt men bladen van 

0.50 el , bij 1.00 lengte, die het dak aan 

n van de nok 0.25 el cn de bladen minstens 

0.10 cl moeten bedekken. Na de twee e zijden 

van deze bladen 0.05 el haaks le hebben omgebogen, 

en het blad volgens de lengte ove  het midden te 

hebben gebogen naa de hellingen van het dak, -

den zij doo  middel van acht , vie  aan elke 

zijde van het dak, tegen de n bevesligd. 

Ove  de n n a de f d 

gemaakte cn e schuiven met vie s 

vastgenageld. 

j schilddaken e men dat dc n zoo-

danig gelegd , dat zij bij de s tegen-

ove  elkande uitkomen. e bedekking ove  de hoek-

s geschiedt op dezelfde wijze als op de nok, 

met g dat de n en schuiven 

eenigzins s gesneden cn d moeten . 

e t van dakbedekking t ongevee een 

e mee e ellen zinkblad dan de -

vlakte van het dak . 

4°. OVE T N T 

E . 

Zie plaat . 

e gegolfde zinkbladen n meestal d 

uit bladen van 1.00 el e bij 2.25 el lengle; na-

dat de golven e  in gemaakt zijn behouden zij eene 

e van ongevee 0.85 el. 

e golven hebben eene diepte van 0.03 el cn lig-

gen 0.10 el midden op midden van . Elk 

blad eindigt aan beide zijden met een halve golf. 

Op het dakbeschot n n (die cene 

e hebben van 0.035 el bij 0.05 el) niet de 

e zijde op eenen n afstand afhankelijk 

van de e de  bladen gelegd, d en 

volgens het beloop de  golven aan de bovenzijde 

d bijgeschaafd. 

e e bladen n het t cn p 

de volgenden met de n 0.10 el ove  deze ji 

heen gelegd. e bladen komen zoodanig tusschen de

s genoemde n tc liggen, dat zij deze 

aan elke zijde met eene halve golf bedekken zie fig. 11a. 

Elk blad t op elke lange zijde doo e spij-

s e dilo galen in de bladen geslagen -

den, als  bij de 2e en oc wijze van dakbedek-

kingen is opgegeven) tegen de n bevestigd. 

e bladen gelegd en d zijnde, komt ove

de n eene schuif in den m eene volle 

golf, ontwikkeld d 0.12 el cn te  lengle de  bladen. 

e schuiven n even als de bladen dc 

n 0.10 el en n inet twee s op 

 de b bevesligd. 

e uitzetting de  bladen is j op de e 

doo  dc golven cn op dc lengle doo  de wijze van 

1 g tegen de . 

Te g vau de opzuiging van het -

 wate bevelen wij ccn de  opgenoemde mid-

j delen aan. 

Voo  dc nokbedekking snijdt men gewone met 

f golven e bladen in vie  stukken, elk e 

van 0.50 el cn te  lengte van dc e van hel 

blad. n buigt deze nokbladen ove  het midden 

volgens de lengte cn de hellingen van het dak doo

ï de golven doo  le snijden en de  ontslaande 

gaten in deze nokbladen met een e p zink 

wede digt le . n bevesligt deze nokbla-

den met acht , vie  aan elke zijde van bet 

vak, tegen dc . e f d gemaak-

te nokschuiven n met vie s op de span-

n bevestigd. 

e nokbladen en schuiven dekken het dak aan 

e 0.25 el en de gelegde zinkbedekking van 

ii hel dak minstens 0.10 el. 

Wat de g de  bladen met de , 

n enz. en de dekking op de s 

, n wij naa bet ten dien opzigte mede-

gedeelde op dc e bladzijden. 

t t van dakbedekkingen t ongevee

een e mee  ellen zinkblad dan de e 

van het dak . 

5<>. OVE T N N T 

E . 

Zie plaat . 

Wi j hebben nog cene zee eenvoudige wijze van 

zinkbedekking te . 
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gelegd zijn, komt ove  de b eene schuif, den

m hebbende van ccne hcele golf (zie e 

fig. 5), die ontwikkeld eene e beeft van 0.15 el 

cn dezelfde lengte als de bladen. Elke schuif t 

met twee s op het midden de b bevcs-

ligd. Zie e fig. 5 en plaat  fig. 5. 

c bladen cn de schuiven n 0.10 el ove

elkande gelegd,  het e van de vol-

genden het boveneinde van de n bedekt 

en omvat. 

Wat dc uitzetting de  bladen , zoo hebben 

deze zoowel doo  dc golven als doo  de gegevene 

e aan dc n e volkomen de ge-

legenheid, zonde het k le benadcelcn. 

Om de opzuiging van het wate tusschen de bla-

den tc , stellen wij voo  de e bla-

den aan dc boveneinden met een e tc 

, zie plaat , fig. 5 bij a; of wel doo  in 

de n van de bovenste bladen met eenen 

 twee n deuken te slaan, zonde dat het 

zink e  uitgeslagen , zie fig. 5 bij b. 

Voo  dc nokbedekking t men bladen van 

0.50 cl , n dilo golven als in de bladen, 

doch haaks op de lengte deze nokbladen zijn aange-

. n snijdt e geheele bladen in vie  stuk-

ken. l t zijnde, t men op het midden 

Volgens de lengte deze nokbladen eene l i jn , snijdt 

de golven , buigt het blad volgens dc hellingen ij 

van hel dak, a men dc galen die doo  bet bui-

gen van het blad in de golven ontslaan zijn met een 

stukje zinkblad goed . n t deze 

nokbladen niet acht s (vie  aan elke zijde van 

bet dak) legen de ' a men ove  deze 

laatsten de schuiven, die dezelfde lengte hebben als 

dc nokbladen, met vie s (twee aan elke zijde 

van het dak) bevestigt. e nokbladen en schuiven 

moeien de bladen cn schuiven te e van hel 

dak minstens 0.10 el . 

e g de  bladen met de n geschiedt 

op dezelfde wijze als n op bladz. 201 s is 

medegedeeld. Te g van het opzuigen van 

het , heigeen bij e windvlagen zou 

kunnen plaats hebben, make men een e 

in de om le buigen n de  bladen, zoo als in dc 

figuu  op bladz. 202 tc zien is. j schilddaken c 

men dat de golven de  bladen van de aan elkande

e schilden juist tegenove elkande uitkomen. 

e bi dekking ove  dc s heeft op dezelfde ! 

wijze plaats als op de nok, met e f gesne-

dene en e bladen. 

Voo  deze t van dakbedekkingen t m 

een e mee c ellen zinkblad d 

dan de e van hel dak . 

3°. OVE T N N T E 

N T . 

Zie plaat . 

e wijze van dakbedekking heeft veel -

komst met de belgische , genaamd syslcmc a 

tasseaux, beslaande het l hoofdzakelijk in de 

wijze van bevestiging de  bladen en schuiven. e 

gewone zinkbladen van 1.00 el e bij 2.25 el 

lengte zijn het c om e tc , 

omdat bij deze het minste s aan g is. 

Op de n van het dak n n 

zwaa 0.06 e l, bij 0.08 c l , 0.97 el midden op mid-

den van elkande met s bevestigd; tusschen 

deze n n de planken van liet dak-be-

schot , zie fig. 8a, cn  dc zinkbladen 

gelegd , fig. 8, n s dc twee lange zijden 

0.05 cl haaks zijn omgezet. c e tusschen de 

n t 0.91 cl cn dc e van het 

zinkblad, nadat de twee lange zijden haaks opgezet 

zijn, 0.90 c l , zoodat e  voo  de uitzetting de  bladen 

in de e eene e van 0.01 el . 

e bladen n aan elke lange zijde met e 

s (-gen de n bevestigd, e f 

in de opgezette n de  bladen e galen, elk 

te  lengte van 0.015 el bij cenc e van 0.005 

e l, gemaakt . Op deze wijze is de e uit-

zetting de  bladen in de lengle . 

n begint met de e bladen zoodanig tc 

leggen, dat zij de s e goot minstens 

0.10 el bedekken. e tweede en volgende  bla-

den en schuiven moeten mei haa e de s 

gelegde  0.10 el . 

e bladen gelegd cn tegen dc n vastge-

d zijnde, n ove  deze de schuiven aange-

. e schuiven, zie fig. 8 en 8a, hebben ont-

wikkeld cenc e van 0.165 cl bij eene lengle 

van 2.25 el; zij n elk met twee s op de 

n bevestigd. t is goed dc schuiven van 

een hoogc n°. of iets  zinkblad tc nemen, 

opdal zij dc ncvenliggendc bladen beie zouden vast-

houden en aan den n invloed van den 

tij d lange d bieden. n e ook j 

dat de s doo  de bladen en schuiven in de-

zelfde b niet juist tegenove of boven elkande

uitkomen. c g de  bladen met de mu-

, n of s beeft op dezelfde 

wijze plaals als bij de twee e dakbedek-

kingen is opgegeven. 

Voo  de nokbedekking neemt men bladen van 

0.50 el , bij '1.00 lengte, die het dak aan 

n van de nok 0.25 cl en de bladen minstens 

0.10 el moeten bedekken. Na de twee e zijden 

van deze bladen 0.05 cl haaks tc hebben omgebogen, 

en het blad volgens de lengte ove  het midden tc 

hebben gebogen naa de hellingen van het dak, -

den zij doo  middel van acht , vie  aan elke 

zijde van bet dak, tegen de n bevestigd. 

Ove  dc n n a de f d 

gemaakte cn e schuiven met vie s 

vastgenageld. 

j schilddaken  men dat de n zoo-

danig gelegd , dat zij bij dc s tegen-

ove  elkande uitkomen. e bedekking ove  de hoek-

s geschiedt op dezelfde wijze als op de nok, 

met g dat de n en schuiven 

eenigzins s gesneden en d moeten . 

e t van dakbedekking t ongevee een 

e mee e ellen zinkblad dan de -

vlakte van het duk . 

4°. OVEE T N N T 

E . 

Zie plaat . 

e gegolfde zinkbladen n meestal d 

uit bladen van 1.00 el e bij 2.25 el lengte; na-

dat de golven e  in gemaakt zijn behouden zij eene 

e van ongevee 0.85 el. 

e golven hebben eene diepte van 0.03 el cn lig-

gen 0.10 el midden op midden van . Elk 

blad eindigt aan beide zijden met een halve golf. 

Op het dakbeschot n n (die ccne 

e hebben van 0.055 el bij 0.05 el) niet de 

e zijde op eenen n afstand afhankelijk 

van de e de  bladen gelegd , d en 

volgens het beloop de  golven aan de bovenzijde 

d bijgeschaafd. 

e e bladen n het t en p 

dc volgenden met de n 0.10 cl ove  deze 

heen gelegd. e bladen komen zoodanig tusschen de 

s genoemde n tc liggen, dat zij deze 

aan elke zijde met eene halve golf bedekken zie fig. 11a. 

Elk blad t op elke lange zijde doo e spij-

s e dilo gaten in de bladen geslagen -

den, als  bij de 2e en 5U wijze van dakbedek-

kingen is opgegeven) legen de n bevestigd. 

e bladen gelegd en  zijnde, komt ove

de n ccne schuif in den m eene volle 

golf, ontwikkeld d 0.12 el en te  lengte de  bladen. 

e schuiven n even als de bladen de 

n 0.10 el en n inel twee s op 

de b bevestigd. 

e uilzetting de  bladen is j op de e 

j doo  de golven cn op de lengle doo  de wijze van 

g tegen de . 

Te g van de opzuiging van het -

j wate bevelen wij een de  opgenoemde mid-

delen aan. 

Voo  de nokbedekking snijdt men gewone met 

golven e bladen in vie  stukken, elk r e 

van 0.50 el cn te  lengle van de e van hel 

blad. n buigt deze nokbladen ove  het midden 

volgens de lengte en de hellingen van het dak dooi-

de golven doo  tc snijden cn de  ontstaande 

gaten in deze nokbladen met een e p zink 

wede digt te . n bevestigt deze nokbla-

den niet acht , vie  aan elke zijde van hel 

vak, tegen de . e f d gemaak-

te nokschuiven n met vie s op de span-

n bevestigd. 

e nokbladen en schuiven dekken het dak aan 

e 0.25 el en de gelegde zinkbedekking van 

j| het dak minstens 0.10 c l. 

Wat do g de  bladen met de , 

j n enz. en de dekking op de s 

, n wij naa het ten dien opzigte mede-

gedeelde op de e bladzijden. 

t t van dakbedekkingen t ongevee

een e mee  ellen zinkblad dan de e 

i van het duk . 

5°. OVEB T N B N T 

E . 

Zie plaat . 

Wi j hebben nog cenc zee eenvoudige wijze van 

zinkbedekking tc . 
u 
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n neemt e geheele bladen van b. v. 0.50 

el e bij dc gewone lengte, n men de twee 

lange zijden 0.05 cl haaks ombuigt, a men ze 

op liet dakbeschot kan . 

liet dakbeschot voo  deze t van zinkbedekking 

moet op de navolgende wijze t . 

t beschot bestaat uit planken a te  dikte van 2 

a 27» duim en uit planken b te  dikte van 33 . 

e planken a n op de n d en 

de planken b op aanvullingsstukken (die op de -

dingen tusschen en te  dikte van de planken a zijn 

) op de n en op de planken (a) be-

vestigd. Zie plaat . fig. 13a.  ontstaan op 

het beschot afdeelingen te e van 0.415 el (a) en 

van 0.43 el (b), n de e (a) 0.033 el 

lage liggen dan die van (b). 

n legt nu de d gemaakte bladen met de 

omgebogen n naa boven op de vakken a, a 

de bladen met de n naa beneden op de vakken 

b ove  de s gelegde bladen in de vakken a. 

c bladen n wede zoodanig gelegd, dat de 

volgenden dc n met de n 0.10 

el . e bladen n op 0.15 cl van de 

n met zes s op de planken bevestigd. 

e uitzetting op de e zal, als zij bij cene lage 

t en de n f wat 

m geslagen , zeke geen bezwaa ; 

die op de lengle kan k plaats hebben. 

Tegen de opzuiging van bet  bevelen 

wij wede een de  opgenoemde middelen aan. 

Voo  dc nokbedekking t men bladen van 

0.50  el. n buigt deze nokbladen, ove  het mid-

den volgens de hellingen van hel dak, en de kanten 

0 03 el haaks om. n t zc a op de-

zelfde wijze als de e bladen. 

j schilddaken e men dat de e 

afdeelingen bij de s juist tegen ove  elkan-

de  uitkomen. n dekt de s op dezelfde 

vv ijzc als de nok, hoewel deze n eenig-

zins s gesneden moeten . 

n behoeft voo  deze t van dakbedekking 

slechts een vijfde mee  ellen zinkblad dan dc -

vlakte van het dak , doch de kosten van 

het dakbeschot zijn cenigzins hooge dan hij de -

gaande dakbedekkingen. 
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V . Uittreksel van het reglement voor de constructie 

der huizen le s en voorbeelden van een 

paar te s uitgevoerde gebroken of 

mansarde-daken met zink gedekt1). 

E  beslaat le  een t voo  de con-

e de  gebouwen, t wij de navolgende 

, n . 

. 1. c hoogte de  facaden langs de publieke 

wegen de  stad t bepaald doo  de e 

de  wegen. 

t maximum de  hoogle, n de 

, zoowel als de attieken, van de facaden, 

: 

11.70 el voo  wegen niet  dan 7.47 el; 

14.02 » » » van 7.47 tot . . 9.42el ; 

17.55 i » »  dan 9.42 el. 

. 8. Op enkele of dubbele gebouwen die twee 

s hebben, mag de hoogte de  daken, als de 

afstand de s minde t dan 9.74 e l, 

de helft deze wijdie niet , en als die wijdie 

9 74 cl of mee , is het maximum de  hoogte 

op 4.87 el bepaald. 

. 13. Wat belieft het l deze daken, zoo is 

de l i jn , die de helling aan de zijde van den weg of 

t bepaalt, . Zij gaat uit van het uitsteken-

de gedeelte de t en mag met de , de 

basis van het dak , ten hoogste 45° . 

t volgt dat bij gebouwen van 9.74 el e en 

, de lij n die de helling van het dak aangeeft, 

de , gaande doo  het midden van het gebouw 

niet kan snijden dan boven dc bepaalde hoogte; het dak 

t m in hel bovenste gedeelte . t 

gedeelte t een s of plat, hetwelk de bepaal-

de hoogle voo  het dak niet mag te boven gaan. 

. 14. e hoogle de  daken t gemeten van 

af cene e lijn , die bepaald t doo  de wettige 

hoogte van den l boven den publieken weg. 

) t do verordeningen omtrent het bouwen in groote steden 

aan verbeteringen onderhevig zijn, blijk t onder  anderen uit de 

nieuwe verordening (den 14 Augustus 1855 door  de koninklijke , 

goedkeuring bekrachtigd), uitgevaardigd ter  verbetering van de 

bestaande wetten, betrekkelijk het bouwen van woningen in de 

stad  cn haren omtrek. e wet wordt steeds vermeld 

onder  den nanm van The metropolitan building act 1855 en is 

aldaar  met den 1 Januarij  1850 in werking gebragt. Belangstel-

lenden die deze wet wenschen tc kennen, verwijzen wij  naar  de 

Uittreksels uit vreemde tijdschriften voor de leden van hel

 van  1850—1S57, n°. 2, February, bladz. Si. 
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. 15. e goten mogen niet uitsteken boven dc 

lijn , uitgaande van het buitenste gedeelte de t 

en e met de e lij n die de basis van 

het dak uitmaakt, eenen hoek van 45o. 

Op plaat X t een gedeelte de  dakbedekking 

met zink d van een gewoon s het-

welk te  gebouwd k. 

t huis beval een beganen d en 5 n 

tot aan dc , n (zonde de bepaalde 

hoogte voo  de n  dan 9.42 el le boven 

le gaan) 1». eene g  balken, 2o. een -

ken of k bevallende de . 

e - van bel dak, die cene geheele -

dieping doet winnen, is l van toepassing bij -

huizen n men alle mogelijke j wi l . 

e goten, , n enz. zijn 

mede van zink gemaakt. 

Op plaat X t een gedeelte de  dakbedekking 

met zink d van een hotel le

t hotel bevat, behalve den beganen , 3 -

diepingen tot aan de , n (zonde de 

bepaalde hoogte voo  de pleinen en de s le bo-

ven te gaan) zich een k , n eene 

beschoten g en s gevonden . 

e g van het dak is minde g 

dan dc , en l toepasselijk op huizen -

bij men de toegestane hoogte niet geheel t 

te . 

Op beide e daken bevinden zich de pun-

ten, tevens n van zink (in dcnzelfden geest 

als zij oudtijds op de waag te Haarlem zijn aange-

) n n op bladz. 195 e was. 

. Ot'c  het aanbrengen van met zink gedekte 

kappen op hooi- of graaubergcu. 

Zie plaat . 

c n die het n van zinkbladen 

tot bedekking de  kappen op hooi- of n 

aanbieden, zijn: 1°. dal deze kappen minde kostbaa

zijn dan de gewone kappen niet t gedekt; 2o. dat 

zij ligte  zijn dan de e en dus gemakkelijke

kunnen bewogen , en 5o. dat zij, goed gemaakt 

zijnde, veel lange kunnen n en nagenoeg geen 

d . 

Op plaat X  is een hooi- of g -

steld op 7too de e . n heeft de kap 

of g bestaat uit vie s 
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d zonde zinkbedekking, omdat het onnoo-

- dig scheen hie  een de  aangegeven wijzen van zink-

" bedekking te n 

e hooi 

j' of , s de kap op en nee bewogen 

. Te g van de s en voo  de 

.' gemakkelijke beweging van den kap doo  middel van 

een takel, heeft men op dezelve vie  balken of leg 

s , p twee e balken haaks 

op elkande . n het midden van deze twee 

laatsten hangt het bovenste blok van den takel met 

twee schijven. 

Aan den makelaa of top van de kap is een ste-

vige n g bevestigd, n bet e 

blok van den takel ook met twee schijven is vastge-

maakt. Ove  de twee genoemde blokken en een e 

blok inet eene schijf, hangende in het midden aaneen 

|| de n van het , loopt een d 

louw naa beneden, dat op ongevee 1.00 u 1.50 el 

boven den d eenige malen ove  eene , die 

s tusschen een paa paaltjes hangt, is geslagen. 

n deze l bevinden zich eenige gaten om e  eene spaak 

of hefboom in te kunnen slekcn,  dan een 

man de kap, indien zij niet al tc zwaa gemaakl. 

is, gemakkelijk kan op- en . 

Te  beveiliging van den hooi- of g tegen 

beschadiging doo  den bliksem, e men in en langs 

eiken de  vie  slijlen zinken staven van 0.02 el in 't 

t aan, die eindigen in ccn punt (poincon) van 

zink van m 1.00 cl hoogte, geplaatst op het m 

in een t van 2.30 a 2.40 el zijde, en dienaa

beneden zoo e d zijn dat zij 1.00 el in 't 

wale  of in den allij d vochtig blijvenden d uitkomen. 

. Over het bedekken van platten met zink. 

Zie plaat . 

t bedekken van platten niet zink kan b. v. op 

de navolgende wijze geschieden. 

Stellen wij dal men een plat te dekken heeft van 

8.00 cl lengte bij 4.00 . e balklaag tot -

binding de n en tot het n van het plal 

kan beslaan uit op zijn kant gestelde platen te  dikte 

j van 5 bij eene hoogte van 25 duim, welke platen 20 

en 75 duim midden op midden van elkande gelegd 

, zie l ig . 15a. p n n planken 

1 van 0.90 el lengte bij 0.01 el dikte en elke niet -

| de  dan J a 0.2'J e l, zie fig. 1 5, volgens de lange 
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zijden schuins , om de e met e 

s op eiken legge of plaat bevestigd. 

e e g de  planken maakt 

het onnoodig elke plank vast tc , daa zij 

om dc e met dc e zijde naa boven gelegd, 

doo  dc beide c  nevensliggendcn bevestigd en vast-

gehouden . 

Nadat dc houten vloe  goed , zuive

glad gelegd en bevestigd is, t bij tweemalen ge-

d of wel met dik zacht w gelijmd papie of 

met patent asphalt-vilt ') belegd, voo  zooveel noodig 

met kleine s bevestigd. e tc n 

zinkbladcn van de n". 1-4, 15 of 16, te e van 

1.00 en te  lengte van 2.25 e l, n aan de beide 

lange zijden 4.5 duim haaks omgebogen, cn met dc 

omgebogen kanten naa beneden ove  dc planken ge-

legd. e bladen n 5 duim ove  elkande ge-

legd cn . Tegen dc beide lange 

n n dc bladen 0.20 cl haaks omgebogen, 

n in de n ccn p zink te e van 

0.20 el bevestigd , die haaks ove  dc e 

bladen t omgezet. Op plaat  in fig. 15</ is 

d hoe men de bladen van het plat met dc 

, indien deze niet veel boven het plat n 

, kan . 

e uitzetting de  zinkbladcn kan bij dit plat, dat 

cene e heeft van 4.00 e l, hoogstens 1 a 1'/, 

duim . n geve m aan dc bladen le-

gen dc n cenc e van 1 duim, of s 

gezegd, c men dat de e zinkbla-

dcn tusschen de opgezellc n te zamen niet lan-

ge  zijn dan 5.98 el. 

Tusschen de platen of s komen zinkgootjes, 

die van afstand tot afstand doo  een , het-

welk in de platen bevestigd is, d , 

en e n kunnen hebben, zoo als in 

fig. 156 en c te zien is. Aan deze gootjes t ecnc 

helling van ongevee 1 duim pe  cl naa de zijde van 

dc langs den langen muu  van het gebouw e 

algemeene , n al deze gootjes 

van het plat uitloopen, gegeven. Om het invallen van 

vuil in deze gootjes tc beletten, t men de in 

den handel e gootdekplaatjes; zie plaat

No. 49, cn bij fig. 15a, plaat . 

.  het beleggen van trappen, gangen en 

vloeren met zink. 

') t patent asphalt-vilt, tc bekomen uit de fabriek der  heeren 

F . L &  co , HunliiU  row tc  cn bij  den agent 

voor  het koningrij k der  Nederlanden, u. F. c. S tc Amster-

dam,  Binnenkant No. 107, wordt ter  breedte van 0.85 ned. 

el vervaardigd cn kan, ter  vermijdin g van aanccnlassching, zelfs tot 

cenc lengte van 35.00 ned. el geleverd worden. t weegt per

ned. cl ongeveer  1.61 ned. pond, cn kost per  idem ƒ 0 . 67 cn per 

ned. cl lengte van genoemde breedte- ƒ 0 . 5 7. 

l zinkblad No. 11 a 12 kan, in plaats van mat-

ten of kleeden, in sommige gevallen op n of in 

gangen van nut zijn. 

 bijzonde schijnt e  een d k 

van tc kunnen gemaakt n voo  het beleggen 

van n in e gebouwen, als , pakhui-

zen , gevangenissen enz., waa men het om dc -

zaamheid , te g van d cn te g 

van stof enz., met l zou kunnen aanwenden. 

t t zee gemakkelijk schoon gemaakt, ') 

cn men glijdt c  met dc voeten niet op. 

e bladen, die men tot het beleggen de n 

, hebben cenc e van 0.405 of 0.81 bij 

eene lengte van 1.125 cl. E  kunnen dus vie  of twee 

zulke stukken uit dc gewone bladen van 0.81 cl 

e gesneden . — Voo  dal men de zink-

bladcn aanbreng!, bedekt men den vloe  met het pa-

tent asphalt-vilt, hetwelk tegen elkande gelegd en 

met s t , a het met 

, in dc g van 3 tee n dc helft 

kooltee en dc e helft ) cn 1 t 

of gebluschte e kalk, goed n . — 

Al s dit na een of twee maanden goed d is, 

e men het nog eenmaal met enkele , na 

welke g dc vloe  geschikt is om met de 

zinkbladcn belegd tc . 

Elk blad, zie plaat  l ig . 16a, t op twee 

aan elkande e zijden op 1 duim evenwijdig 

uit dc buitenzijde met platkoppigc s op 

een n afstand van 5 duim op den vloe

. 

t e blad A aldus  zijnde, 

n p de bladen  cn G c  twee duim ove

heen gelegtl cn op dezelfde wijze vastgenageld; -

') n wrijf t het met ccn mengsel van zeer  fij u zand, waarbij 

Vu deel vitrioo l of zwavelzuur  opgelost in "/><> deel water, gevoegd 

is. r  wordt het dadelijk schoon cn blinkend; doch het is 

noodzakelijk het daarna dadelijk met zuiver  water  af tc wasschen, 

om ol het nog overgeblevene zuur  weg tc nemen, waarna men het 

met ccn linnen lap goed droog afveegt. 

doo n do koppen de s van hel blad V 

enz. bedekt. Uit het blad t dc c on-

e cn uit het blad C de linkschc bovenste boek 

t 2 duim in 't t f uitgesneden, opdat 

daa waa dc vie  bladen elkande dekken, het zink 

niet mee dan twee dik zou komen tc leggen. n 

het midden van dit t t doo  het blad

cn het blad A , nadat het blad  is, een 

stevige spijke  met n kop geslagen. Zie lig. 16. 

Te g van de bladen met de n volge 

men eene de  iu de lig. 1, 2 cn 3 aange-

geven wijzen. 

 Goten en afwateringsbuizen van zink. 

n van zink kunnen in i n ge-

maakt . Op plaat X  in de fig. 17, 18 en 19 

zijn eenige in den handel e zinkgoten -

gesteld. 

e goten n gemaakt van zink No. 12 ,15 en 

14, en n t in stukken van 2.25 el lengte 

met de noodige haken te  bevestiging . c 

afstand de  haken mag niet mee n dan 0.80 cl) 

t aantal stukken van 2.25 cl lengte uil ccn blad 

van 0.81 el e t drie, cn die van 1.00 el 

lengte uit een blad van 1.00 cl e t vijf. 

c s pe e cl van deze goten , 

e van dc , /'1.00 a ƒ1.50. 

t zinkblad No. 14 t t te  bekleeding 

van dakgoten. c goten of [de beklcedingcn n 

t vóó  dat men met de dakbedekking begint 

Zi j moeten minstens ecnc helling hebben 0.010 a 

0.012 pe e c l. c stukken of dc bladen 

n aan elkande . 

Op plaat  in dc fig. 20 cn 20a is aangetoond 

hoe men dc zinkgoten niet dc n kan -

binden , doo  de zinkbladcn op dusdanige houten mal-

len te . 

n dc e de  ontwikkelde goot niet mee

t dan 0.40 e l, dan behoeft men voo  de uit-

zetting op dc e geene n tc nemen; 

in het e geval moet men ecnc e voo  dc 

uitzetting . Zie fig. 21 en 23a. 

c ove  tc laten e voo e uitzetting op de 

 lengte hangt af van de lengte de  goot. n de 

lengte van de c stukken de  zinkgoot 

b. v. 10.00 el , dan zal men op eene e 

voo  dc uilzetting 0.03 a 0.04 cl moeten . 

e gaten te g van de n in 

dc houten bekleeding de  goten moeten dan ook zoo 

m gemaakt , dat de e uitzelling, 

des noodig, k kan plaats hebben. Zie fig. 22 

cn 23. 

c n van zink, die in den handel 

, n gemaakt van zink No. 10 tot en 

met No. 16. Zi j n pe e el . 

n de e tabel komen deswege eenige 

opgaven . 

l 

lij n der  | 

buizen 

iu 

ellen. 

0.06 

id . 

0.08 

0.10 

0.12 

id. 

id . 

N». 

van 

het 

zink. 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

Aantal 
stukken 

van 1.00 el 
lengte in 
een blad 

van 2.25 cl 
lengte bij 
1.00 cl 
breedte. 

12 

id . 

9 

7 

6 

id. 
id. 

Gcwigt 

per  strek-

kende cl 

in 

ponden. 

0.75 

0.87 

1.40 

1.98 

2.55 

2.73 

2.98 

Gemid-

delde prij s 

per  strek-

kende cl 

in 

guldens. 

0.50 

0.60 

0.83 

1.05 

1.20 

1.37 

1.48 

Aanmerkingen, 

e btnoodigilc ringen of 
kragen tot liet a elkan-
der hechten iler  verschillen-
de stukken, worden cr  by 
afgeleverd, doen afzonder-
lijk , in rekeniuit gebragt. 

Pc n van 
0 06 el m i d d e l l i j » zoowel 
als nl de vnlgrmlen, tot 
en met cene middel l i j n vnn 
0.19 el, ?.ijn in ion bande) 
van /ink N"  '. 10 tot cn net 
N >. 10. 

http://iifwatrriiigHliiiiy.cn
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X . Schoorsteenpijpen, windwijzers, punten van zink enz. 

Zie plaat  cn . 

e n van zink d kunnen 

goedkoope dan van eenig ande metaal d -

den. Zi j zijn gewoonlijk n (van zinkblad 

N>. 15 en No. ) in dc op plaat  fig. 24 en 

25 e  hoewel men ze in i 

n kan laten maken. 

t t eenige n bedient men zich van 

het geplette zink voo  uitwendige . liet 

is niet twijfelachtig of hetgeen lot nu toe n 

t is, is slechts de  van eene mee

algemeenc en  toepassing. Zee vele -

e oude gebouwen n ons de bewijzen 

van hetgeen men ten dien opzigle in n tijd 

deed. e hie  bedoelde n bestonden in 

e of enkele punten meestal van ijze -

. Wi j n hie  nog eens aan hetgeen 

wij t op bladz. 193 n gezegd heb-

ben, j de meening uitende, dat de aanwen-

ding e  van op de gebouwen hoe lange hoe mee

algemeen zal . Op de platen X cn

zijn eenige n van de bedoelde n 

. 

. Glasroeden, lijstjes cn ramen van zink. 

Zie plaat  cn . 

g maakt men lijsten, slaven, -

den enz. hol en vol van zink, van zee e 

, n en e afmetingen, bij eene lengte 

van 5 a 4 ellen. e lijsten of slaven zijn veel 

minde kostbaa dan de n en behoeven niet 

d te n als de . e n en alle 

n van zink kunnen gepolijst , als 

zilve  ') en geven  aan magazijnen, toonban-

ken enz. ecu i aanzien. 

Oj) de e pinten zijn e van 

zink n volle en bolle , dunne hcele 

en halve gebogen pijpen, lijstjes enz. in e 

') Om zink tc polijsten dat het cr  uitziet als zilver, wrijf t 

men het met fij n amarilpoeder  met ccn weinig sla-olie gemengd, 

waarna men met wit of rood krij t droog nawrijft . 
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. n de navolgende tabel n eenige 

opgaven t deze n . 

Benaming de a 
'3 

a 

— u 

O „* 
o a 
r— q> 
U -o 

1 verschillende voorwerpen 

en verwijzing 

dc
-n

om
m

e 

ra
rw

er
pe

n 

J= 
O ï > re

kk
e

n
d

e 

N
e

d.
 p

on
 

&  1 
d 

Aanmerkingen. 

naar  de 'E u 
O 

O 

« o „  o 3 S 

bijgevoegde platen. 
C .§ 

u 
O 

O 
 6 1 "a 

halve pijpen pl. xm 0 13 203 (i 110 

1 14 1278 66 

2 id. 736 55 

3 id. 567 id. 
4 id. 407 id. 
5 id. 366 id. 
6 16 220 id. 

halve gebogen pijpen, id. 1 

2 

3 

4 

5 

6 

1400 

865 

700 

510 

60 

55 

id. 
id. 

f worden nog nirt 
1 vervaardigd. 

id.id. aaneen gekoppeld. 7 415 55 

hecle pijpen pl. xm 0 

1 

2 

3 

4 

5 
6 

791 

434 

316 

239 

124 

66 

60 

55 

id. 

55 

wordt nog niet 
gemaakt. 

til- bovin. 

glasroeden (sashbars) 
pl.

5 155 id. glasroeden (sashbars) 
pl.

16* 

17 

212 

244 

id. 
id. 

18 13 280 55 

18* id. 271 id. 
28 id. 422 id. 
30 14 364 id. 
39 13 229 id. 
41 id. 136 id. 
42 14 279 id. 
42* id. 443 id. 
43 id. 219 id. 
43} id. 206 id. 
46 id. 179 id. 
47 id. 196 id. 
48 16 192 id. 

voor  glasraampjes i xtn 44 13 144 41 
45 id. 123 id. 
64 id. 103 55 

65 id. 86 52 
Ter  bedekking van dc 

gootjes op de platten. 
49 14 106 55 Ter  bedekking van dc 

gootjes op de platten. 
14 55 

Op plaat  is een klein e d 
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op % de e . e  komen 

in dc navolgende afmetingen in den handel : 

-

gen in ellen. 

Gemiddelde 

prij s per 

stuk in 

guldens. 

-

gen in ellen. 

Gemiddelde 

prij s per 

stuk iu 

guldens. 

1.00 X 1-00 11.00 0.75 X 0.75 8.80 

» X 0.80 10.20 » X 0.50 7.40 

 X 0.75 9.90 » X 0.45 7.25 

>» X 0.50 8.50 » X 0.40 7.15 

» X 0.45 7.95 0.50 X 0.50 6.45 

» X 0.40 7.70 » X 0.45 6.20 

0.80 X 0.80 9.10 » X 0.40 6.05 

» X 0 75 8.95 0.45 X 0.45 6.50 

» X 0.50 7.70 » X 0.40 5.35 

X 0.45 7.25 0.10 X 0.40 5.20 

» X 0.40 7.00 
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geschikt is om t tc n boven in n 

waa het in de plaals eene t t en al« 

paneelen in , zonde hinde tot -

sching de n eene goede dienst kan bewijzen. 

. Over de soldering van het zink. 

t zink t even als het blik met dezelfde 

n en hetzelfde soldee . 

t l bestaat meeslal uit: 

40 deelen fijn l in , 

60 id. lood 

Voo  zee fijn en net , bestaal de menging 

uit gelijke hoeveelheden fij n tin en lood. 

Al s n de n in het algemeen kan 

men opgeven: 1". dat zij ligte  zijn dan n , 

2". dat zij niet n als deze en niet behoeven ge-

d le , 3. dat zij minde kostbaa zijn. 

Wi j voegen hie  nog bij dat het e zink-

blad, n op plaat V eenige de  in den han-

del e modellen zijn , ) zee

) n de eerste aflevering van deze handleiding, voor  eenigen tij d 

bij  de bockhandelaars de S V A N F tc Amsterdam in het 

licht verschenen, komen de in den handel voorkomende doorboorde 

linkbladen, bekend onder  de fabriekuommers 4 tot en met 14, voor. 

s in  de n van 

de maatschappij dc la Vieillc  bij Luik: 

e n E ES S te Amsterdam. 

»  c. S » » 

» » J. . S » '« Hagc. 

» » T. . S »

w de Wed. FOCKESBEtt G N » Utrecht. 

e  p. G. N » Dcl/t. 

» » j . G. X »

G E STELSELS V A N . 

S Zeitschrift fiir  practiscke Baukuntt. t 1—3. 1850. 

d door  A . . V A N . 

j het n van dc e stelsels van 

, met kagchels, , m 

wate  cn sloom, zien wij dat, bij al deze stelsels, 

de n in onmiddellijke g 

slaan met de lucht die d moet . e 

verwarming van de lucht heeft  plaals, dat 

de naastbij gelegene luchtlaag een deel de e 

aan den l ontneemt,  spe-

cifiek ligte t en omhoog stijgt. Eene tweede 

luchtlaag t voo  de e in de plaals en maakt, 

nadat zij zich d heeft, voo  cene e plaats. 

t men zich deze n de  luchlla-

gen gestadig , dan ontstaat e  eene onafgebfokene 

, l deze in de nabijheid van den 

l steeds het e zal zijn en, naa

g van de g , afnemen. 

c lucht heeft ontegenzeggelijk de neiging om 

zich met wate te , p e -

gende eigenschap van ligctiamen, die met haa in aan-

g komen, . n n van de g 

van , n het , dat 

zij tot g noodig heeft, dc , -

http://la.mbb.icx
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mede zij hei t en de e eigenschap-

pen op de ligchamen, die haa . e 

g moet dus in de nabijheid van kagchels 

 zijn dan op eenigen afstand cn wel om de 

dubbele , dat behalve haa e , 

daa r  plaatse tegelijk de e m is, 

 telkens nieuwe luchtlagen , 

«lie alle geneigd zijn om zich met wate te . 

l een kub. voet (0.0509 kub. el) lucht in dc 

maand j naauwclijks '/„  lood (0.00146 Ned. pond) 

wate  bevat, is n e dc maand Julij gemid-

deld bijna  lood (0.003G5 Ned. pond) . 

Volgens de n van  te

chen, gaal dezelfde g doo  bij de kunstmatig 

e lucht; het e t in -

den van de maat van , l zij dit aan 

de omgeving ontleent. Wannee evenwel de , 

die de e lucht omsluiten, iu zulk een -

gen toestand zijn als men lot het bewonen noodig heeft, 

t de opname van het volume wale  in de 

kunstmatig e lucht niet zoodanig, als de 

t die in dien toestand zou behoeven. 

Aan dit l is het hoofdzakelijk toe te , 

dat ile lucht op de, binnen deze e , 

aanwezige ligchamen d . 

Een ande gevolg van de kunstmatige -

w g is de uitzet ting, n de lucht, bij -

hooging van de , n is; deze 

t voo  eiken d  "/SO  of *lm van 

het volume. n eene dagelijks e e 

kan men het l van e de 

e dagen des , vóó  cn na de g 

doo  elkande op 10—12 n , en in een niet 

d d k op 1G n . stellen. 

Eene gewone woonkame meet gewoonlijk 1G lol 17 

voet (5 tol 5.5 Ned. el) in hel t en 11 voet 

5.5 Ned. el hoogte, gevende eene e van onge-

vee 3000 kubiek voel (92.7 kubiek el). t deze 

nu tot 10 n . d , dan moet e

10 X 3000 
gelijk aan ongevee 110 kubieke voelen 275 

(3.599 kub. el) lucht n . 

Evenzoo vindt men dat voo  cenc g tot 

16 n . t eene luchtmassa van ongevee

170 kubiek voel (5.458 kub. el) moet n 

. t eene t 3.G6 en het e 5.86 

t van de luchthoeveelheid, die k iu 

de e n is. 
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Naa aanleiding van deze beschouwingen geeft de 

g met hecte lucht een ande . 

Naa dc , doo  in het ko-

ninklij k slot en het w te  in 

het k gesteld, is bevonden, dat dc lucht 1'. 

in het k des koning, hetwelk doo -

 lucht d , bij 16 n . 

slechts 21 t van het , dat zij tot 

de g t had, bevatte, en n 

2C. in eene l de , die doo

kagchels d , bij 16 n . 47 t 

van deze d gevonden , cn 

5*. de lucht in de e natuu bij 5.28 n

n 58 t bevatte. 

Volgens het bovenstaande bevatte de lucht in het 

e geval niet half zooveel wale  als in het tweede. 

t l van e mag evenwel niet alleen 

aan de wijze van g gemeten , daal-

de toestand de  lucht, zoo als deze, vóó  de -

ming, in die n n was, mede in 

g moet genomen . Zi j hangt niet alleen 

af van den toestand de , maa nog 

mee van de ligging en den d van de omsluitende 

wanden van dc lokaliteit, daa de vochtigheid, die 

 heen komt in de e lucht . 

e e van de a in het k 

des konings, iu het e , is (zie

 Centralblatt 1851, 19, 1 ) 

niet opgegeven.  de n van een dusdanig 

gebouw evenwel als g mogen beschouwd 

, kan zij hoogstens gelijk aan het volume wa-

te  de e lucht gesteld . t s van 

de a doo  dc g zoude als dan 
~g 9^ 
— — — of — gelijk nagenoeg 45 t , 

ob 08 
n de , in het tweede d genoemd, 

was het c de  lucht vóó  de g 

gemeten en g 66 t van dc hoeveelheid 

lot g benoodigd. t s t alzoo 

~ j w T ~ - of gelijk 29 , zoodat e  bij de -

g met kagchels 16 t minde n 

gaat, dan bij de g met heete lucht. 

c k van deze g van vocht in 

de lucht bij de laatste wijze van g is, dat 

de e lucht doo  de n met -

te snelheid t en op dezen weg, noch vocht ge-

noeg vindt, noch tijd heeft, om zich e te 
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. e heete lucht t het kanaal met 

een k aan vocht, cn dit deelt zich in gelijke -

houding op de lucht binnen het k mede. 

l de g met heete lucht volgens 

deze n eenen n toestand van de 

lucht in het k ten gevolge heeft, dan wel met 

kagchels het geval zou zijn, is het d echte

niet in die mate tc , als dc g 

wel zou doen , naa aanleiding van de uit-

wendige , die zich bij hel bewonen van 

zulke n hebben opgedaan. Voo  het e 

gedeelte ligt dit l in de e beweging, 

n de lucht in dc kame doo  de g 

met heete lucht n is. 

Nemen wi j , even als , aan, dat eene ka-

me  van 3000 kubieke voelen (92.7 kub. el) inhoud 

doo  heete lucht t 10 n cn a 16 -

in  moet d n cn dat de -

e lucht met 60 n . uil het kanaal in de kame

, dan moeten, volgens bovenstaande -

gen, doo  de uilzetting van de e lucht in de 

kame in het eerste geval 110 kub. v. (3.99 kub. el) cn 

in bet tweede 176 kubieke voeten (5.438 kub. el) 

lucht n . Evenwel komt j nog 

dal de lucht, die uit het l in de 

kame , de n e . Om 

dc  van 5000 kubieke voelen (92.7 kub. 

cl) 10 n tc , als de e lucht 

60 n heeft, zijn o f d kubieke 

voeten (15.150 kub. el) toevoe benoodigd, l 

deze hoeveelheid voo  eene g in e van 

1G n 52^12 0 f 800 kubieke voelen (24.720 

kub. el) aangeeft.  moeten in het e ge-

val G10 (18.849 kub. el) en in het tweede 976 kub. 

voeten (50.158 kub. el) lucht ontwijken, s de 

g geschied is e met eene -

plaatsing van m cn bijna \ van de aanwezige 

lucht, of '/ i maal mee dan lot eene g met 

kagchels benoodigd is. e hoeveelheid t nog 

, daa liet e k geenszins 

als afgesloten van de buitenlucht kan beschouwd -

den , en e de g een aanzienlijk deel 

de s e lucht doo  onvolkomene afslui-

ting vau n en n naa buiten t en doo

koude lucht n : en ook omdat een deel de

e van de e t doo  dc wanden 
1). X , 
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opgenomen t en doo  eene g van nieuwe 

e uit het kanaal n moet .

t cenc buitengewoon snelle beweging de e 

t zigtbaa en n zich de , 

die bij eene g met heete lucht voo  eene 

e e getuigen. t men  op, dat 

de doo  het l in de kame -

mende lucht zee weinig wate bevat, daa e be-

weging, doo  de ligthcid, bijzonde snel is, het vocht 

des te gulzige uit alle met baa in g komende 

ligchamen opneemt, en eindelijk, om de e de

aanvankelijke g geheel te behouden, e  aan-

houdend e lucht uit het l in de 

kame d moet , hetgeen bij de kagchel-

g geenszins het geval is, dan komt men tot 

het besluit, dat in dit opzigt de g niet heete 

lucht e achte slaat bij de kagchel . 

Wi l men evenwel dc hoeveelheid vocht van de 

heete lucht , doo  het n van 

wate in den , dan t men de 

volgende . 

s s houdt dc t gemiddeld 

82 t vocht in van de hoeveelheid lot -

ging benoodigd, l de  te Berlijn 

alsdan gemiddeld 0.7 n S is. Stellen wij 

hie  evenwel k 80 t en 0 n 

, en n wij dut eene g niet 

heete lucht van 50000 kub. voeten (927 kub. el) 

e in die  male te gemoet gekomen , dat 

doo  het n van wate in den -

toestel, builen de vochtigheid, die de lucht uit de 

onigevingswanden tol zich , de doo  het -

mingstoestel e lucht e vochtigheid tot 00 

t . Nu is de , hoeveel wate

t moet n en hoe t het k 

van den k moet zijn, e aan het doel 

kan d . 

j 0 n . t de -

heid van 1 kub. voet (0.039 kub. el) 0.01142 lood 

(0.0001067 ned. pond) en 80 t n 0.009130 

lood (0.00013538 ned. pond). Alzoo bevallen ) 

kub. voeten (927 kub. el) t 274.08 

lood (4.001508 ned. pond) . 

e d van 1 kub. voet lucht 

bij eene  van 16 n U. is 0.05017 

lood (0.000528 ned. pond) en GO t n 

0.021702 lood (0.0003168 ned. pond). Alzoo zullen 

de 50090 kub. voeten (927 kub. el) t 651.00 
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lood (9.505476 ned. pond) bevatten, hetgeen cene 

g aan t geeft van 576.98 

lood of 12 pond (5.6125 ned. pond.) 

e in den l geplaatste k 

zij van metaal, hebbende in het midden eene diepte van 

8 duim (0.209 ned. el), e van alle zijden doo

de hitte omgeven. Zoodoende ontstaat e  niet alleen 

cene uitwaseming, maa eene g van het 

. Zoo als men gewoonlijk aanneemt ontwikkelt 

een  voet e in eenen stoomketel in 

één uu  lijds 12 pond (5.6125 ned. pond) stoom; 

evenwel kan men in den , bij 8 duim 

(0.209 ned. el) diepte, n hoogstens een e 

gedeelte , zoodat de  voet 0.09847 kub. el) 

e in één uu  slechts 1 pond (0.467711 

ned. pond) stoom ; bij gevolg heeft men 

dan ook, om 12 pond (5.6125 ned. pond) stoom te 

ontwikkelen, 12 kub. voet (1.18161 kub. el) -

e noodig. Om eene e van 50000 kub. 

voeten (927 kub. el) te , t men ge-

woonlijk 5 n noodig le hebben, nuts de bak 4 kub. 

voelen (0.59388 kub. el) k hebbe. 

e beweging de  lucht, welke zich, bij de -

g niet heete lucht, wegens e e 

eigenschap, zoo nadeelig t in g met de 

e wijzen van , cn even k voo

de s als schadelijk voo  het houten d 

is, is evenwel van dit l onafscheide-

lijk . n kan haa op i wijzen aanwenden, 

namelijk als men: 

l c . de koude en afgekoelde lucht uit de s 

naa den l g leidt, wede -

t cn nogmaals naa de kame ; 

2e. hetzelfde doet, doch tegelijk e damp-

t naa den l , die 

zich met de s e t te zamen 

t en a in dc kame ; 

5". de koude en e lucht onmiddellijk uit 

de s in de e lucht geleidt cn n al-

leen t in den l ; 

4*. dc koude cn e lucht uit de s 

naa den  van den toestel geleidt cn damp-

kringslucht in den l . 

e e wijze kost dc minste , daa

de naa den toeslel e t nooit 

lot de  de e lucht d zijnde,

e haa oponthoud , in gelijken tijd tot 

eenen n d d , of d ' 
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 bij gelijken d van g e n tijd 

behoeft. 

n heeft zij het nadeel, dat de lucht op 

n omloop steeds , dat e  menigmaal 

fl  eene afsluiting de  lucht uit de e s in 

den l t te weeg , doo  het 

e aantal toe- cn n in het binnenste 

van de , hetgeen dan ook menigmaal onaange-

j name technische gevolgen met zich ; l als 

deze afsluiting t weggenomen, de g de

lucht uit dc e s lastig en bij ziek-

 tc zelfs k n kan. j komt nog, dat 

het voo  de s nadeelig is, om de min of mee

e lucht, wede te g naa den toe-

slel d geweest zijnde, steeds te  inademing te-

g te bekomen. e n zullen dan ook nooit 

d uit den weg d . 

e tweede wijze heeft het nadeel de e in 

n , doch ontneemt j g 

het l van het e k van , 

daa de , die inden toestel d 

, de t in volume e , zoo-

dat e  slechts eene e g , die 

niet opweegt tegen het nadeel van den omloop de

e lucht. 

e e wijze t de meeste , doch 

is de gezondste, daa zij alleen e e 

lucht in de kame aan- cn de e naa de e 

lucht . e t zij boven de beide 

e wijzen zonde twijfel de . 

o e wijze t dezelfde n als de 

, doch t , doo  de aanvoe-

g van de t onde den  van het 

, minde , daa deze,  dan de 

t zijnde, ook des tc  op het 

vuu . e o van deze g -

kent men op de volgende wijze. Nemen wij als 

d aan cene g met , n 1 

pond (0.467711 ned. pond) 25 pond (11.6928 ned. 

pond) wate van 0 n e tot koken , 

of wat hel zelfde is:  25 X 8 0 = 2000 pond 

(935.422 ned. pond) wate 1 d . in e kan 

d .  de e van de lucht zich 

tot die van het wate t als 0.276 tot 1, kan 

men met 1 pond (0.407711 ned. pond) f 3500 

pond (1636.9885 ned. pond) lucht 1 d . of 325 

pond (152 ned. pond) lucht 20 n . in tempe-

. Neemt men nu aan dat de f 
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vijfmaal zijn gewigt aan lucht tot de g 

noodig heeft, en bet l in e de  naa den 

e t cn -

lucht 20 n . , dan heeft men eene 

hoeveelheid van J  = - i (0.0072 ned. pond) f 

noodig, hetgeen cene bezuiniging van l'/ i t 

geeft. t men echte dal bij deze g het 

n van dc koude luchtlaag naa den

m het n of veelvuldig uilhollen de

n , hetgeen tot hunne e niet dien-

stig is en dat het maken van het e -

le , n de kanalen de s 

uitmonden, en  tevens de e lucht 

naa den d , een cijfe  van kosten 

, welks n niet buiten g kunnen 

bli jven,—dan doet dit de gewonnen g op de 

n geheel , zoodat wij uit het -

gaande afleiden, dat alleen de in het e geval bedoelde 

g g kan genoemd . 

e g mcl heete lucht is dus in g 

met de e s niet zoo d 

voo  bewoonde , l de luchtkanalen inde 

n tevens onaangename n kunnen -

zaken, n deze tegelijk s zijn. Even-

wel kunnen e  toch nog gevallen , j 

óf dezelfde n minde aanhoudend , 

óf geen gevaa is voo  kostbaa houten . n 

e n , als gezelschapszalen, 

, k bevolkte , , 

waa veel met vochtige stollen of wate t t 

en e , beeft dit l -

te . t zijn dc kosten van aanwen-

ding cn hel k van f  dan bij 

de ; t zij geenszins de 

, noch geeft aanleiding tot het n met de 

; zij houdt de met de g 

belaste n uit dc tc n s -

d en geeft, heigeen k een t punt is, 

in e gebouwen niel ligt aanleiding tot . 

l in g toestellen, van welken d ook, is zij 

hoogst , doch n in -

kasten aan dc gewassen schadelijk. n gevangenissen 

wendt men ze, hoewel zonde nadeel voo  de gezond-

heid, niet aan, omdat dc n als 

n zouden kunnen dienen. 

Onde de onaangenaamheden van eene kagchelver? 

g t  dal de kagchels de te -
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! n e n en de oppassing n 

menigen last ; l men behoedmiddelen 

'  tegen d dient tc hebben. Een l evenwel 
1 j is, dal z i j , k als men niet te k 

stookt, de gezondheid , n zij dc 

ii lucht op geene schadelijke wijze ; j 

komt nog dat met gemak eenen d naa

, g kan t n en men het vuu  tevens 

1 tol , zoowel huiselijke als e e 

| einden, kan . 

e waterverwarming deelt in de n van 

| die met heete lucht, doch laat bovendien de

de e e volkomen gezond, en is aan-

k minde in n dan de kagclicl- j 

" , ja zelfs dikwijl s minde dan de -

wanning. Zi j zou k den g boven alle 

i e s , zoo niet de 

aanlcgkoslen die de n zoodanig , 

dat de n n bij de n 

opgeteld, het l van g aan f 

voo  bet e gedeelte . Om bel vo-

lumen wale  te , dat men noodig heeft, 

' om eene e van 30000 kub. voeten (927 kub. 

el) van 0 lot 16 n . le n doo  wa-

te  van 64 n , dient men le welen dat 

de e van wate cn lucht zich bij gelijke e 

t als 574.0 tot 100. n t men uit 

de g 

50000. 16. 100 = 64. 374.6 x, 

dat de a x — 2000 pond = ongevee 30 

kub. voet (0.927 kub. el) is; of 1000 kub. voet (50.9 

kub. el) lucht t d doo  1 kub. voel 

 (0.0309 kub. el) . 

Wannee nu de buizen die het wate omsluiten, 

| eene kleine middellijn hebben, zal de g 

spoedig plaals hebben, doch niet lang aanhouden, en 

d als zij eene e middellijn hebben, dan 

is e g op dc lucht minde snel, doch houdl 

'i zoo veel tc lange aan. Wi l men alsnu 80 tot 100 

kub. voeten (2.472 — 5.090 kub. el) lucht -

men , dan heeft men volgens het bovenstaande e 

1 kub. voet (0.09847 kub. el) k noo-

dig; alzoo heeft men een k van 10 tol 

12 kub. voet 0.9817 — 1.18164 kub. el) noodig om 

1000 kub. voeten (30.9 kub. el) le , en 

wi l men deze zelfde e met een kubiek voel 

(0.0309 kub. cl) wate , dan moet dit ge-

schieden doo  8 a 9 buizen van 4'/J tot 5 duim 
 15' 
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(0.11756 — 0.51506 ned.) middellijn. Eene dusda-

nige n buis in eene  van 16 n 

. beeft na p van ongevee een uu n hoo-

gen d . t is dan ook de , 

wannee men het  genoemde aanneemt, dat 

het n d moet n met 

het aantal , e welke de g 

moet aanhouden. Naa dezen maatstaf, heeft men, 

oin 50000 kub. voelen (927 kub. el) lucht -

de 12 n te , 560 kub. voelen (11.124 

kub. cl) heet wate noodig.  elkande kan men 

aannemen dat 1 pond (0.4677 ned. pond) g hout 

'h kub. voet (0.01545 kub. el) en 1 pond steenkolen 

1 kub. voet (0.0509 kub. el) wate van 10 op 80 

n . , alzoo heeft men om 360 kub. 

voeten (11.124 kub. cl) wate te n 720 

pond (336.744 ned. pond) g hout, of 360 pond 

(168.372 ned. pond) steenkolen noodig. n het woon-

huis van den hee W hebben de -

buizen den m van staande s van 14 

lot 19 duim (0.3657 — 0.4963 ned. cl) diamete en 

6 voeten (1.8828 ned. el) hoogle. s de

de e lucht niet onde de 6 a 8 n , dan 

is ééne g in de e genoeg voo  den 

geheelen dag, daa de afkoeling t iu den nacht 

e plaats heeft, zoodat alléén bij aanhou-

dende hevige koude eene tweede g op den 

middag noodzakelijk is. e g t 

zich uit ove  eene e van 15000 kubieke voelen 

(463.5 kub. el) cn behoeft bij ecnc enkele dagelijk-

schc g gemiddeld Vi ton (0.5496 ned. mud) 

steenkolen. 
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e g mei stoom t zich op de op-

, dat zij (volgens ) 5.5 maal mee

e bevat, dan c  ontwikkeld behoeft tc , 

om wate van 0 n tot 80 n . e te 

.  nu wate van 80 n . e 

s 3.746 maal de  de  lucht bevat, 

zoo kan men met één pond (0.4677 ned. pond) stoom 

3.746 X 5.5 = 20.6 pond (9.6345 ned. pond) lucht 

tot 80 n n , en daa bij gelijke spanning 

de d van den stoom 5/« van die de

t is, zoo t 1 kub. voet (0.0309 

kub. el) stoom, bij zijne afkoeling ongevee 33 kub. 

voet (1.0197 kub. el) lucht tot 80 n , of 1 

kub. voet stoom t 165 kub. voet (5.0985 kub. 

el) lucht van 0 n tot 16 n . Op dezen 

d t bij de g met stoom, van de 

doo  dc f ontwikkelde e het meeste 

nut , zonde dc n de -

g tc missen; evenwel is zij niet geheel zonde

,  van k dan dc -

g en heeft j bet nadeel van bijna oogen-

blikkelij k af te koelen , zoo e  niet n sloom 

d . Zi j t m eene onafgc-

c g en dit is dan ook een d , 

die haa  maakt en dc aanwending bc-

moeijelijkt. 

e g de  kosten van de e 

s vindt men te t in het 

doo  den hee  ,  cn , on-

langs uitgegevene k getiteld: «  über An-

fertigung der Bau-Anschlage, » t dan ook het 

e ontleend is. 

E G V A N N 

T G TOT E G VA N T -

 T E . 

Overgenomen uit : Zcittchrift  für Bauaeten, Jalirgang 7 , Heft  und . 

Bij  het allengs meer  in zwang komen van kunst- laatsten tijd met meer  of minder goed gevolg eene 
matige vcrwarminginrigtingen hier  tc lande, waaronder 
die met heet water  foor  openbare gebouwen in den 

e plaals bekleedt, meenen wij onzen s 

gecne ondienst tc doen met hun bekend tc maken 
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met een opstel e in het t aan hel 

hoofd dezes genoemd, , naa het ons toeschijnt 

k is zaêmgevat en duidelijk uiteengezet dat-

gene, wat als het e dc g van dit stelsel 

uitmaakt; en hoewel s g in speciale -

ken ove  dit p handelende n en be-

handeld, ') evenwel niet van die algemeene bekend-

heid is, als voo  de n aan wie dc aanleg en 

g van zoodanige toestellen t , 

k mag genoemd . t welslagen 

van de veelal e kosten e toestel-

len is ten eenenmale afhankelijk van dc min of mee

juiste kennis de , die de ontwikkeling 

cn g de e ; ja men mag 

veilig , dat zonde ecnc e e 

kennis van dezen tak de  toegepaste e dc 

aanleg van een goed n l op 

bloot e n tot de zeldzaamheden, zoo-

niet tot de onmogelijkheden . — c toestel-

len zeiven mogen dan met de meeste hechtheid cn 

d zijn zamengesteld, hunne e 

g laat zich alléén doo  inachtneming van de 

physischc eigenschappen de  in g e stof-

fen , en het is uit dien hoofde van even 

veel belang voo  dengeen die den aanleg t als 

voo  hem die met de g is belast, dat hij ge-

noegzame gegevens bezitte, om met kennis van zaken 

de e n cn afmetingen te kunnen 

,  het f bepaalde doel kan be-

t . n aan bestaande of s 

voltooide toestellen zijn dikwijl s moeijelijk, en laten 

zich niet doo  gissing bepalen ; niettemin zal men zich 

doo  juiste kennis van het p bete in staat 

gevoelen die zoo noodig aan te , of ove  hunne 

mee of e d een g l 

uit tc . 

Aangenaam cn k zou het tevens zijn zoo het 

hie e n mogt om mededeeling te 

n van e toestellen, of van de juist-

heid de e gegevens t te 

. t e  levens dc lust doo  opgewekt -
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den, tot beoefening de , zonde welke

kennis alle n slechts eene doodc lette  blijven! 

c g doo  middel van heet water be-

, zoo als bekend is, op de g n in bui-

zen die het in de tc n lokalen . 

Uitgaande van een n de n de

ontwikkelde e gelegen is, deelt het e 

, doo  middel van de wanden de  buizen n 

het besloten is, zijne e aan de e lucht-

lagen mede, cn t zoodoende koude naa mate 

zijne g van de e n 

 is. t l in d van het wa-

j , doo  deze afkoeling , geeft aan zijne 

! eigene deelen allengs eene e e 

, welke de k is van de aanhoudende 

g van het wate in de , 

en  het s doo  al deze bui-

zen wede naa den t , 

om op nieuw d dezelfde beweging tc -

' , cn zoolang t te zetten als de g van 

de n in staat is de n e we-

de  geheel of gedeeltelijk te . 

n t twee stelsels van heet-waterver-

warming: het stelsel met lage g cn dal met 

hooge . n het e t het 

wate tol nabij het kookpunt of 100° C , in 

het tweede stelsel lot boven de 100» , cn zei s 

t men in laatstgenoemd stelsel nog of het 

wate tot weinig , dan wel, 

') . werk vnn , Traite' de la clialeur, kan als een 

der  volledigste geschriften over  dc toepassing der  warmte in het 

algemeen worden genoemd, en bevat al de gegevens die betrek-

king hebben op dc ontwikkeling der  warmte in het algemeen, en 

dc wetten van de afkoeling. t hier  medegedeelde is geheel 

daaraan outlcend. 

A. S. G. 

') Ter  vergelijking van dc drie gebruikelijk e thermometer-

schalen dicne het volgende tafeltje: 
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althans bij die gedeelten welke met hel vuu  in aan-

g zijn, lot eenige honderd u 

t . t stelsel, het zoogenaamde -

, kan uil hoofde van deze e -

kingen slechts op buizen van zee e middel-

l i jn , (12 p ) n toegepast, die 

tegelijk doo  veelvuldige shmgsgewijze bog ten doo

het vuu  tot e , dienen tol 

 of n de  ontwikkelde . 

e stelsels moeten naa de volgende -

len n , die s nade zul-

len n toegelicht, ontwikkeld en in toepassing 

. 

1°. Wannee het wate d t -

t zijn volume: e moet c  gelegenheid 

beslaan om deze g in omvang -

stig den f bepaalden d van g on-

d tc doen plaats . 

2'. e uitzetting de  buizen, mede een gevolg van 

den toegenomen d van hel n besloten 

, moet zoowel voo  de t als s 

geplaatsten zonde s kunnen geschieden. 

5*. t ontwijken de  lucht bij het vullen van 

den toestel moet doo e e n 

mogelijk gemaakt zijn; evenzoo moeten de doo  het 

koken van het wate e luchtbellen doo

een ongedekten bak j kunnen ontsnappen. 

4e. e e van het wate moet op alle -

diepingen gelijktijdig plaats , en niet op zoo-

danige wijze dat ééne buis met denzelfden m mee

dan ééne g . 

3°. t d k van de kagchels 

en buizen moet d zijn naa d van 

hel e l tusschen de builen- cn binncn-

. 

6°. t d k van de kagchels 

en buizen moet toenemen in dezelfde mate, als dc 

 van het wate doo  zijne e -

g van den  of n afneemt. 

7*. e ketel of de n in het algemeen 

moet pe  uu  zoo veel e kunnen ontwikkelen, 

als het s aan e e dien lij d be-

t doo  afkoeling van , s of e 

lusschenstoll'en. 

8C. e huizen, ketels en e toestellen moeten 

de e e bezitten, om bestand te zijn te-

gen de g welke hunne wanden hebben te we-

. 

Ad 1. Aangezien het wate bij n -

d van d , zoo is het noodig 

e eene geschikte e aan te . e 

dient het uitzettingsvat of de expansie-vaas. 

c uitzetting van het wate t voo  1 d 

van den n  ( 1 0 C.) het 

0.00043 van zijn k volumen, alzoo voo

100 o C , 0.043 of nabij het ' / «. j het stelsel van 

lage drukking moet e de expansie-vaas ' /u van 

al het in den toestel aanwezige wale  kunnen bevat-

ten. j de toepassing van het stelsel van hooge -

king t de afmeting van de expansie-vaas naa den-

zelfden l bepaald. Zoo men op deze -

g van de d van het wale  geen acht 

sloeg, zou de toestel k moeten . 

Ad . j het n van den d 

van het wate hebben de buizen n het besloten 

is almede de eigenschap van zich uit tc zetten, -

toe zoowel in e als e g de ge-

legenheid moet gegeven . e d van uit-

zetting is afhankelijk van de t van l -

uit de pijpen zijn . t best is n 

te n doo  pakkingbossen, die l voo e 

of e buizen zijn aan le bevelen, l voo

pijpen van  middellijn gebogen n kom-

pensatiestukken op geschikte plaatsen kunnen aange-

t . 

Ad . j het vullen van den toestel met , 

hetwelk met eene t of eenige e -

g doo  de expansievaas geschiedt, moet 

de doo  het d wate e lucht 

in den g kunnen ontwijken; in het tegen-

d geval zou de toestel niet volledig kunnen 

gevuld . Zij n dc toestellen eens met wate

gevuld, zoo mag n geene e lucht besloten 

zijn dan die welke het wate zelf in zich bevat, en 

die t bij het allengs n doo  dc e 

in de buizen t , cn eindelijk van 

zelve aan de e van den l in dc 

expansievaas als luchtbellen ontsnapt. 

A d . Ten einde het wate op alle n 

van een gebouw gelijktijdig le doen n , kan 

men i n van g loepassen 

namelijk : 

a. (Fig. 1.) Van den ketel A e men eene 

opstijgende pijp o naa de expansievaas , en late 

van deze de  pijp h uilgaan. e is aau 

hel benedeneind gesloten, cn t doo  de op de 

n e n a, (i en y 

in g t met de naa den ketel -

leidende pijp c. e loop 

'tl-  !  van bet wate is bij deze 

g als volgt: t 

de ketel d cn 

het n bevatte wa-

te  dien ten gevolge -

me  , dat is k lig-

 dan t het kou-

e k -

) wate uit de buis c 

iu de e n n naa den 

ketel en t doo  dien g de e 

van het wate doo  den geheelen ketel. 

h. (Fig. 2.) n kan 

ook op dc wijze als in 

fig. 2 is d aan 

de opstijgende buis a 

uit den ketel onmiddel-

lij k dc n 

. j e 

e toestellen 

t echte de -

aangegeven wijze de 

, omdat  de leiding de -

buizen op ccne gemakkelijke wijze mee g 

kan bekomen. 

A d V. Aangezien bij cenc g doo  mid-

del van heet wate de  de n 

niet als bij een gewone kagchel tusschen e -

zen naa welgevallen kan d , zoo moet 

de e e van de s 

cn buizen zoo n aangelegd cn d dat 

ook bij dc hevigste koude dc e binnentempc-

 kan t . t men b. v. cenc 

e van 18 n bij cenc koude van 18 

n in dc buitenlucht, dan moeten de -

n d n voo  een -

d van 30 . 

t komt c  nu in de e plaats op aan tc on-

n hoeveel n of n cenc 

gegevcne e e metaal, dat het wate

in zich besluit, in e tijdseenheid afgeeft of -

laat, en hoe t de hoeveelheid e is die in 

hetzelfde p aan dc wanden van de te -

n e doo  de buitenlucht ontnomen . 

n t doo d of e de 

hoeveelheid e die t t om een -

landsch pond (of ccne kan) wate een n 
1 d ( 1 0 C.) in  te doen toenemen. 

 bie  in dc e plaats e is van dc 

i keuze van het metaal voo  de geleidingbuizen in dc 

s of kagchels, zoo zullen de n 

medegedeeld n die doo  genomen zijn 

aangaande vazen met wate gevuld, die doo  bloot-

stelling aan de lucht zijn afgekoeld. 

e deze n g de hoeveelheid -

digtc of e stoom, pe  uu  en pe e 

. el in buizen van d , bloot-

gesteld aan de afkoeling van e lucht van 15 ° C.: 

Voo  wit blik . . . . . . . 1.07 ned. ffi 

glas 1.76 » » 

nieuw plaatijze . . . 1.80 » » 

t dilo 2.10 » » 

n welke doo T zijn genomen met 

lucht van 25 0 C. : 

een . el gegoten , zonde -

sel als e pijp, con-

t pe  uu  1.600 ned. Ö? 

» i> i) gegoten , t gemaakt 

als n 1.500 » » 

» o » , zonde , id. 1.300 

» » , t gemaakt, idem 1.500 » » 

» » , t gemaakt, als 

e pijp, idem . . . . 1.750 » » 

Wannee men deze getallen t tot de tem-

 van 15° C ., dan t men de volgende 

: 

gegoten , zonde l s 

gelegd t . uu  1.81 ned. li? 

dito t gelegd als n . . 1.70 » » 

, zonde l » » » . . 1.47 » » 

dito t » » » . . 1.70 » » 

dito » t gesteld, ge-

legd als . 1.98 » » 

n ziet uit deze n dat het t gemaakte 

gegoten ijzer minde stoom heeft doen n 

dan het , l bij het koper het om-

e plaats heeft. 

e afwijking laat zich , dat 

het e gcgolen ijze  cenc e cn

k e e heeft, dan wannee het 

met eenig l is bedekt,  dc -

vlakte tevens gladde . t blanke kope -

tegen, dat een t d n bezit, 
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t dit e doo  het n van -

sel dat zijne e doffe  doet ; doch 

 neemt zijn d n toe.

blijk t uit deze n dat te lood gestelde buizen 

mee sloom n dan s gelegde, dewijl 

in hel e geval «le n zich gemak-

kelijk ove e geheele e bewegen, -

wij l in het laalste geval slechts de e helft de

buis t . 

T baalt in zijn bekend k Traite de la 

ehalcttr n aan, die in twee e -

ken doo  stoom d genomen zijn. 

n de eene , alwaa de stoom doo  gegoten 

n pijpen , g de hoeveelheid 

condensatie-wate van 253 e ellen gegoten 

n e na p van 11 , 4950 

kannen , hetgeen pe e el cn pe  uu  geeft 

1.77 kan of ned. pond. 

u de e k , die met n pijpen was 

, g de hoeveelheid condensatie-wate

van löü.20 . ellen kope na p van 9 uu

12 minuten, 2214 kannen, hetgeen t met 

1.75 kan of ned. pond pe . el en pe . e 

getallen komen dus n met die welke doo -

 en T zijn aangegeven, en hebben te 

mee e omdat zij de n zijn van -

nemingen op e schaal. j de -

ming van het Augustijne klooste te

d deze f op e schaal . 

n een de n d een gegoten n 

kagchel, welke  met die van de kame ge-

lij k stond op + 1 8 ° C ., d tegen een n 

kagchel n het m lege vend k '/o van 

dat de  gegoten n . e

van de kame daalde tot + 12° C. zonde  le 

. a d een gegoten n kag-

chel van hetzelfde k als de n n 

gezet, die juist hetzelfde t . 

t mag men veilig besluiten dal gegoten ijzer 

voo n een zee geschikt 

l is, te mee daa het nadeel van oxydatie 

niet le n is, wannee des s de toestellen 

met wate gevuld blijven. 

Alsnu moeien de n d n welke 

doo n zijn genomen, ten einde de 

wellen te n kennen  de afkoeling zich 

, cn deze iu zoodanigen m te n dal 

men ze iu de k kunne toepassen. 
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j de afkoeling moeten hoofdzakelijk twee coëffi-

ciënten n , n het e op 

het d n van de tusschenstof, het e 

op de g met de lucht g heeft. 

c volgende tabel stelt voo  dc snelheid de  af-

koeling van denzelfden , wannee de 

kwikbol onbedekt, , of met t d is. 

e tabel doet tevens de d ken-

nen van de wet van NEWTON e dc afkoeling. 

Wannee b. v. de snelheid de  afkoeling voo  glas bij een 

l van 10 n in  = 0.37 is, dan 

zou die volgens deze w et voo  260 n = 0.57 X 26 = 

9.62 moeten zijn, l de f 21.42 tot uit-

komst geeft. 

Evenzoo kunnen uit deze tabel s n 

afgeleid, die voo  de k zee voldoende naauw-

e uitkomsten . 

P 
p 

S E -

Grade n 

260 
210 
220 
200 
180 

O 
140 
120 
100 
80 
60 
40 
20 
10 

N 
. 

24°.42 
2 

17°.92 
15°.30 
13°.04 
10°.70 
8u.7f) 
G".82 
5".56 
4".15 
2°.8G 
1-.74 
0".77 
0°.37 

1G".32 8°.10 
13' 
11" 

9°. 

'.71 

'.81 

5 

7".41 
6°.61 

38 5°.92 
85 9 
2 0 4 ° . 50 
023ü.73 
.71 3°.11 
.032° .53 
.22 1°.93 
.53 1".33 
.95 0°.79 
.43'0".34 

5 

E 
. 

10°.96 
9°.82 
8°.59 
7°.57 
6°.57 
5".59 
4°.G1 
3°.80 
3".0G 
2°.32 
1°.60 
0".96! 
0".42l 

0 U9 

 ET T E 
. 

2°.8G 8°. 
2°.41 7°. 
1°.98 G°. 
1°.65 5°. 
1°.38 5°. 
1°.09 4°. 
0".88 3° 
0".69 3°. 
0°.53 2° 
0°.39 
0°.27 
0».17 
0°.08 0° 
0° .040°. 

19-.G6 
16°.: 
13°.57 
11°.0G 
8°.85 
6".94 
5°.17 
3°.67 
2°.20 
1».00 
0".48 

10 32°.02 23°.92 0 
41 27°.48 20' 
61 23°.10 16". 

13°. 
2811». 

9». 
7" 
5". 
4". 
3". 
2". 
1". 
0". 
0». 

7".4l 
6".61 

74 5°.92 
09 5°. 19 
07 4-.50 
33l3"  73 
74.3°. 11 
41 2". 5 3 
24 1°.93 
.24 1°.33 
.41 0-.79 
66 0-.34 
33 O  5 

 de snelheid de  afkoeling, welke doo  de 

aanraking met de lucht t , blijkens 

de bovenstaande tabel (5'l c kolom van iede geval) on-

afhankelijk is van den d van hel ligchaam, en die 

welke doo g t , g is 

aan zijn d , zoo zoude men ge-

makkelijk e tabellen als de bovenstaande 

kunnen samenstellen voo  alle ligchamen , n het 

d n mei g lot dat van glas, 

zilve  en i bekend is. 

e snelheid de  afkoeling, die spoediger  toeneemt 
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dan de n in d kan men -

len doo  de : 

V = At (1 + m/), 

n m een standvastige facto  is, dien men bepaalt 

doo  dc n n voo  dc beide n 

van t ss 10 n cn voo  t = 2G0 n alleen 

in g tc nemen. 

Op deze wijze vindt men: 

1. voo  glas v =  ( l -f- 0.00G5 t), 

2. » zilve  v = At (1 + 0.0051 t), 

3. » t v =s At ( l + 0.0061 /). 

n de aangenomen n de n 

stemmen de uitkomsten deze n j goed 

n met dc n welke de tabel aangeeft. 

Voo n tusschen 0 en 20 n zou-

den de n van At n : 

voo  glas 1 -f- 0.0059 t, 

» zilve  1 + 0 . 0 11 t, 

 » t 1 + 0.0045 /. 

 het d n van blinkende me-

talen g weinig , cn dat van de malle 

n of wel die met doffe sloll'en zijn 

bedekt of , even eens weinig van roet -

schillen, zoo kan de e (2) voo  alle blinkende 

metalen gelden, l de e (3) van locpassing 

zijn kan voo  doffe melaalvlaklen, of dezulken die 

met eenige stof zijn bedekt. 

Ten einde te doen zien welken invloed zoodanige 

bedekking of bekleeding op de g uitoefent, 

t 1 de navolgende . 

c vaas of het vat was van , met wate

gevuld, cn de afkoeling d n l 

de vaas met e dunne bekleedselen bedekt 

was. e hoeveelheid afgegeven e is d 

pe  uur, pe . ned. el en voo  een l van 

1 n d in . 

n plaatijze slond af . . . . 8.20 m te-eenheden, 

fijn  wit papie 8.70 » » 

papie met eene dunne laag menie 

n 9.09 

papie met inkt t gemaakt 8.70 » » 

t 8.93 » » 

katoenen stof 9.— » » 

n t uit deze uitkomsten dat voo  al dc 

stollen e het plaatijze bedekt was de hoe-

veelheid afgegeven e van nabij het gelal 9 is, 

zoodat de e van A voo  al deze stoffen 8.18 

is. Voo  het onbedekte plaatijze is echte het -
. X. 
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mogen , en t de e van A 

slechts 7.72. 

Twee , welke met eene gegoten n vaas 

n genomen, gaven voo  dit metaal tot uitkomst 

A = 7.70, A = 7.G3. n kan e zoowel voo

plaatijze als voo  gegolen , n wate besloleu 

is, A = 7 70 aannemen. e e stemt almede 

goed n met de e n met 

. — j een l van 

85° C. t de e ned. el gegoten ijze

1.80 ned. pond stoom. Aannemende dat e  550 -

een heden d n tot g van 1 ned 

pond wate van 100° C. , zoo volgt -

uit dat de . cl gegoten ijze  heeft ontwikkeld 

1.80 X 550 = 990 . 

e e (3) geeft 7.70 X 85 (1 + 0.00GG X 85) 

= 1021 n ; welk l met de boven-

genoemde hoeveelheid j goed , te , 

dewijl de in dc buizen aanwezige lucht de kondensatie 

van den stoom , althans . 

Na alzoo de hoeveelheid e te hebben be-

paald, welke cene n vaas in staat is af te geven, 

dient men nog de e de  afkoeling van de wan-

den te kennen, die tot behoud van een standvastiger 

d in de lokalen moet n . 

e g de e doo  slecht geleidende 

stoffen, zoo als n enz., kan op de volgende wijze 

n . 

n noeme G het aantal warmte-eenheden, dat in 

ccn uu  doo  eene gelijkslachtige plaat van 1 . 

el k en 1 cl dikte , n dc; 

blootgestelde zijden in g zijn met lucht van 

standvastige , doch die 1 d ; 

V stelle de hoeveelheid e , die doo  eene 

plaat van cene e = s, bij eene dikte = e 

zou , wannee de zijden aan konstante 

n / en (' zijn blootgesteld. 

/ l' 
n heeft dan deze : V = SC. -. 

c 

Wannee een de  zijden van zoodanige plaat aan 

ccn standvastige , en de e aan de 

lucht was blootgesteld, dan zou de d 

van deze zijde onbekend zijn, doch dan zou men de 

hoeveelheid de e e op de volgende 

wijze kunnen . Noemt men  dc hoeveelheid 

e die de aan de lucht blootgestelde zijde pe

, pe . el en voo  een l 

van 1° C. zou , dan zal, wannee de -



— 239 — 

d van deze zijde weinig hooge is dan die de

luclit , het s voo  een d van 

t' n =  Si' zijn, zoodat men heeft 

 S«' = SC 1 —, t volgt f =  C[
e he + C 

t men de/.e e van t' in de e 

V  = SC , dan vindt men V = SL — e + C) e 

C  S/ 

e + C' 

Wannee nu bekend zijn het geleidend n 

G van de stof, t de muu  is zamengcstcld, als-

mede het d n van de buiten-

e , de hoogte van den d bin-

nen , alsmede het l de  buiten- cn binncn-tem-

, dan heeft men dc noodige gegevens omtc 

kunnen n hoe t de hoeveelheid e 

is, die van binnen naa builen t . 

e e tabel geeft de n voo  cn 

C voo e stoffen aan: 

Voo  zandsteen is  = 9; C = 0.8, 

» baksteen  = 9; C = 0.68, 

» gips  = 8; C = 0.73, 

» wit  = 9; C = 0.7, 

» glas  = 9; C = 0.27, 

» fij n doek  = 9.47; C = 0 .0 iG, 

» t  = 8; C = 0 . 1 7, 

 eikenhout  = 8; C = 0.52, 

» acaciahout  = 8; C = 0.26, 

» t  = 7; C = 0.093, 

» gehakt o C = 0.07, 

» klei C = 0.1, 

» boulskolen-asch C = 0.35, 

» coaks-asch C = 0.14, 

» leem, geheel g C = 0.27, 

» katoen, fijn gepluisd C = 0.055, 

» katoen, k t C = 0.17, 

» wo l, lij n gepluisd C = 0.063, 

» wol, k . C = 0.136. 

Om het s aan e doo  de n 

tc n kenuen, zijn  aangegeven de hoeveel-

heden e m te-eenheden pe , pe

. c l , cn voo  een l van 1 

n d tusschen de buiten-cn dc bin-

nenlucbt. 

Een enkele t 3.66 

Een do., van binnen met dun mousseline bekleed 3.00 

Twee s op een afstand van 0.04 el 1.70 
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Twee s op een afstand van 0.02 el 1.70 

» » » » » » 0.05 » 2.— 

» » die elkande n » 2.50 

A d . Wannee men t dat in het gebouw 

eene standvastige l uu  zal , zoo is het 

noodig dat de n de n 

g d zijn naa den d van 

het n bevatte . Eene , welke aan het 

uiteinde van eene de  leidingen gelegen is, , 

uithoofde dal het wate aldaa eene minde hooge tem-

 bezit dan bij het n van den ketel 

waa gestookt , cene naa d e 

. m is het bij het ont-

n van eene g noodig de 

afkoeling van het wate in de pijpen te kennen, op-

dat men  de e n 

kunne . j n 

ontstaat na p van eenigen l i jd , die afhankelijk is 

van de g tusschen de hoeveelheid wale  en 

de e e van den ketel, eene 

slandvaslige  in de buizen en kagchels, 

die noch doo g van het , noch doo

 stoken kan d . Van dit punt 

uitgaande, e men het geheele buizen-stelsel 

als van wate ontdaan, cn denke zich den m 

van de  iu den ketel met zoodanige snel-

heid doo  de buizen te loopen, als in g 

is met de afkoeling, welke bij voleindiging van den 

geheelen omloop ontslaat. Zij n nu dc s s 

lot den n , des noods doo

e middelen , dan zal dc doo  de buizen 

gaande m doo e n 

, cn wel e van het l in tem-

 tusschen het wate en de lucht, en in -

houding van de doo  den m in e tijd-

eenheid bevochtigde . t komt e  dus op 

aan dc snelheid tc kennen, e het wate doo  de 

buizen , om  de hoeveelheid de  afgege-

ven , of s gezegd dc afkoeling, te . 

Naa aanleiding van het  medegedeelde be-

t de hoeveelheid , afgegeven doo  een 

. el gegoten , n wate van 100° C. 

besloten is, bij cene  van 18°C. pe

uur 1000 , of pe  sekonde , 0 0 0/ -  = */„ . 

t men nu pijpen van 0.05 el middellijn, en 

van '/» d' = 0,0020 el , te  lengte van 

b. v. 75 e l, de hoogte van de expansie-vaas boven 
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den kelel 14 el, dc snelheid pe  sckonde, e 

het wate doo  dc buizen t = C, dan zal in 

e sckonde cene hoeveelheid wate van 0.0020 C 

(in kub. ellen = 1000 ) n afgekoeld; 

zoodat, wannee deze afkoeling t t , 

de pe  sekonde afgegeven d zijn zal 

C X 0.0020 t X 1000 X 7 i .= V, Ct = 1 . c l , 

t Ct = 1.8. . T § 2019). 

Te g van de snelheid e bet wa-

te  doo  de pijpen , maken wij k van 

eene e g hebbende e van -

, j de d t doo  boglcn 

t . e snelheid pe  sekonde C t 

j t doo  de g 

„ d 

c = 2 6> 4 4 r r x - g n o 
n  de , d de middellijn de  bui-

zen, en l de lengte de  buizen . 

e c t gevonden, doo  dc hoogte 

p het expansievat boven den ketel is n 

te n met dc gemiddelde afkoelingslem-

 t = *;» / , en met de coëfficiënt 0.00045 voo

de uitzetting van het wale  voo n . 

j t dan d dat de gemiddelde af-

koeling lkt gelijkmatig ove  de geheele hoogte *  is. 

Wi j hebben boven voo  dc hoogle van dc expansie-

vaas boven den ketel aangenomen 14 c l , voo  de 

lengte l de  buizen 75 c l , en voo  de middellijn de

buizen 0.05 c l ; doo  substitutie van deze n 

vindt men in dit geval: 
 / 14 X 0 00045 X JAj X 0 0 5_ C = 26.44 

= 26.44 

75 + 54 X 0,05 
0001575 

t = 26.44 V 0.0000021 

of C = 26.44 X 0.0014 Vt = 0.037 Vt 

 wij boven vonden Ct = 1.8, zoo is ook 

1.8 = 0.037 Wt of wel ly/t = 49. e is 

f ss 49 X 49 = 2401, cn t den -

l e < = 13° a 14°. 

e uitkomst toont aan dat de , die 

met cene  van 100'C. den ketel uitgaat, 

aan het uileindc de  leiding, na 75 el 5 duims pijp 

tc hebben , nog slechts eenen d 

van 86° C. zou bczilten 

Wannee men de g t met -

kagchcls, j dan dc buizen k dienen 
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tot e g de  kagchels, dan kan men, 

daa de hoeveelheid wate niet mee e -

len kan dan dc e eenheid van het metaal toe-

laat, en het dus alléén aankomt op dc e de

e , de e deze -

vlakken als het e n of n in 

, of wel de lengte de  buizen dien-

g zooveel noodig d . e 

g heeft het e van deze -

stelling ten volle bewezen. 

Een de  vleugels van het  le 

 heeft buizen van 5 duim middellijn. e 

som de e n van de -

kagchcls t 2.8 maal die de , 

hetgeen met cene lengte de  pijpen van 669 voet of 

210 . ellen ; het  of e 

expansie-vaas is 14 el (44.6 voet) boven den ketel. 

Wi j hebben diensvolgens als boven: 

Cf = 1.8 = 26.44  ^ X 0 0 0 0 4 3 X ' U X 0 0 3 

= 26.44 X 0 . 0 0 0 8 3= 

 vindt men 

1.8 
tl/t — 

210 X 54 X 0.05 

: 0.022

= 82, 

0) . , pag. 65, }  296. 

0.022 

e <5=:6724 cn dus < = 19°, 

welke uitkomst zee goed met de k -

komt. n kan , wannee men de afkoeling 

als gelijkmatig , langs dezen weg dc tem-

 van het wale  in e kame n 

en diensvolgens dc e e -

vlakten voo e kame bepalen. 

A d . Om de e van den ketel to vinden, 

t men het totaal de , die 

doo , s en e tusschenstoffen aan 

de buitenlucht in iede uu n medegedeeld of 

afgestaan. Nu moet de e van den ketel, 

die met het vuu  in g is, zoodanig n 

vastgesteld dat dit s aan e pe  uu  in dcn-

zelfden tijd doo  dc f kan n . 

j deze e voege men nog een e ge-

deelte te g van eventuele staking in het 

stoken, ten einde in den t mogelijken tijd het 

wate  tot den n d te kunnen 

stoken. Zoo men zich w ilde n met de t 

bcnoodigde , met het vuu  in g 

komende, dan kan zulks alleen geldig zijn voo  het 

geval dat het evenwigt standvastig, cn alzoo dc -

g t t . Aangezien 
16» 
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dit echte met e nadeelen d gaat in dc 

kosten van stoken, zoo is het m den ketel 

te . 

A d . e buizen cn e toestellen, cn l 

dc ketels, moeten bij g met lage g 

genoegzame e bezitten om dc g van de 

kolom , die zich naa de boogie van het

laat bepalen, e kunnen , en moeien f 

iede k n . Gegoten n 

kagchels, zoo als voo  het  zijn toe-

gepast met ecnc dikle van m 6 p (welke dikte 

voo  het gielcn noodzakelijk was), n bij cene 

binncn-middcllijn van 42 duim bestand tegen cenc 

g van 5 ; hetgeen met ecnc -

hoogte van mee dan 50 el wale . n 

kan t afleiden dat bij zoodanige dikte dc kag-

chels en buizen slechts voo  de d behoe-

ven d te . 

Wannee men het n van stoom niet kan 

, moet men deze n met te mee

omzigtigheid in bet k stellen, cn l wannee

men met t de inwendige spanning twee atmos-

n wil , hetgeen met cenc

van 135" C. . 

j zoodanige g t het expansievat 

goed gesloten tc zijn cn met een ventiel of veilig-

heidsklep n tc , die met ccn gewigt 

t d g dc inwendige spanning 

van den . 

l bij dit systeem dc middellijnen van de 

buizen cn de n de  kagchels kleine  kun-

nen vallen, zoo zou toch dc toepassing van dit be-

ginsel met cene j e g van 

kosten d gaan, het gegoten ijze  voo  buizen 

cn kagchels moeien uitsluiten, l doo -

zigtigc behandeling dc inwendige spanning zoodanig 

zou d kunnen , dat de toestellen kwa-

men te . Om die n is bel stelsel van -

g met hooge g niet aan le bevelen. -

entegen biedt het stelsel van lage g alle gc-

wenschte n aan. l j doo  nalatig-

heid van den stoke de inwendige spanning tot stooni-

g in den ketel , dan ontwijkt de stoom 

met t s doo  dc opstijgende buis naa dc 

expansicvaas, doch vindt daa van zclvcn gelegenheid 

zich uit te zetten cn doo  cene pijp of ccn -

kanaal in dc buitenlucht op onschadelijke wijze te 

ontwijken. 

t , dat doo  hel ontwijken van den stoom 

mede s t , t doo  het dek-

sel van de expansicvaas tegengehouden, en valt op 

den l n ; de t ontstaande 

g moeten dc buizen en toestellen, builen cn 

behalve de standvastige g van het , kun-

nen . e g van het e 

wate t zich doo  de hoofd- en -

buizen, dc kagchels cn den ketel, cn t 

zich s in eenig punt onde het deksel van dc 

e buis c e, (zie fig. 1, blz. 255) en t 

dit deksel op tc liglen.  is dus, waa dc -

tale g d e. in dc e c c , een 

pakkingbos noodig, die s voo  de uilzelling 

van het mclaal niet t . t deze -

g niet genomen, dan is bet bij g te 

n dat dc flens bij b , zoo als bij de 

e n met do g in het n 

genoemde klooste k . t ontstaan 

van stoom, en de e e hevige en ge-

e schudding de  buizen cn van de expansic-

vaas n bij de bedoelde e -

ven n , hoewel de op den ketel 

e  die n te  diepte van 57 

duim in het wale , t 85° C. teekende. E

n dus slechts twee gevallen mogelijk: of dc -

momete was onjuist , of de g de

 in den ketel was . t laat-

ste n d bevestigd: nadat de

lot 2 a 5 duim (1 . duim) onde de -

vlakle was ingedompeld , d geene e stoom-

g mee . 

n ccn volgend sluk hopen wij onzen s 

met de g de  toestellen van het -

klooste tc  bekend le maken, welke 

naa bovcnslaandc gegevens zijn . 

A. S. . 

V J F E E G  A A T S C  A J 

T O T G B E  B O l , 

gehouden le Amsterdam den S, t c' 1 Julij  1857, 

E N V A N T E OP E E T , 

getonde» den \)ien Julij  daaraanrolgendt. 

Tegenwoordig: de heeren bestuurders . . , 

voorzitter , c. vv. . , vice-voorzitter, c. , pen-

ningmeester, 1'. J. , li . E (111EEÏ JZ., J. . " 
en A. x. , sekretaris; de korrespondenten T. , 

van  3.  van Schiedam, vv. N. E van 

 u. N van Hoorn, alsmede 58 gewone 

leden, te zamen uitbrengende C9 stemmen. 

c voorzitter  opent de vergadering met cenc toespraak 

van den navolgenden inhoud: 

II  heeren ! 

n k welkom heet ik u bij  de opening van de vijf -

tiende Algemeene Vergadering onzer , liet is 

mijn e gewoonte niet om door  eenige voorafspraak den kost-

baren tij d te verkorten, bestemd voor  dc meer  belangrijke 

werkzaamheden, waartoe wij  thans geroepen zijn ; ook heden 

zoude ik mij  daarvan onthouden, ware het niet dat ik be-

hoefte gevoelde eenige woorden van opwekking, maar  te-

vens ook van diepe smart tot n tc spreken. 

II Vijftie n maal reeds viel mij  de vercerende taak ten deel, 

bij  de Algemeene Vergadering onzer j  het voor-

zitterschap te bekleeden en hare beraadslagingen te leiden. 

Een terugblik op die vijftie n verloopen jaren wekte aan-

doeningen van gemengden aard bij  mij  op, en onwillekeu-

ri g kwam het mij  voor  den geest of het heden niet welligt 

voor  het laatst zoude zijn , dat ik bij  cenc gelegenheid als 

deze tot u zou kunnen spreken. 

II e terugblik op het verledene bragt mij  tot de be-

moedigende overtuiging, dat de j  steeds in kracht 

en uitgebreidheid en, zoo wij  vertrouwen, in belangrijkheid 

van werkzaamheden heeft toegenomen, en dat een beschei-

den deel haar  toekomt van den vooruitgang, die hier  te 

lande aan de bouwkunst is te beurt gevallen en welke voor-

zeker  den aandachtigen opmerker  niet kan ontgaan. t 

verledene opent dus het uitzigt op eene blijd e toekomst, 

ü . X . 

indien namelijk niet volharding op het ingeslagen spoor  wordt 

voortgcarbeid. U allen, . .  zij  dit aanbevolen, maar 

vooral u jongeren van jaren, want in uwe handen ligt het 

lot onzer j  en de toekomstige bloei der  bouw-

kunst in

II t ligt in den aard der  menschelijkc bestemming, 

dat ouderen voor  jongeren plaats maken en het goede waar-

aan de eersten zijn werkzaam geweest door dc anderen wordt 

vervolgd en verbeterd; maar soms schijnt het alsof deze 

natuurlijk e loop aan merkbare afwijkingen onderworpen is. 

Van de twaalf mannen, die zich den 2G" lc° januari j  18-12 

vereenigden om op vroeger  gelegden grondslag onze te-

genwoordige j  op te rigten, heeft reeds een 

derde gedeelte den tol aan dc natuur  betaald, en het mee-

rendeel daarvan op kraehtigen inannelijken leeftijd. e 

deze ondervinding u allen, ook de jongeren onder ons, aan-

sporen, om met ijver  de handen aan den arbeid tc slaan 

terwij l het nog dag is, niet wetende wanneer  de nacht komt. 

j  de herinnering aan die afgestorvenen, kan het u 

niet bevreemden dat ik bij  een hunner, bij  uitzondering, 

blij f stilstaan, bij  den man aan vvien onze j  de 

duurste verpligtin g heeft, cn die van den aanvang tot 

aan zijn ziekbed steeds voor  ons werkzaam is geweest. Gij 

weet het, ik bedoel onzen ontslapenen vriend C -

. e vermelding wat hij  in het algemeen was en in 

het bijzonder  wat hij  voor  onze j  is geweest, 

zal voorzeker  dc handelingen dezer  vergadering niet ontsie-

ren, en zoo cenc onzer  vaderlandsche inrigtingen waarbij  hij 

zich verdienstelijk heeft gemaakt zijnen naam aan hare ge-

schiedenis hecht, dan voorzeker  mag onze j 

daarop dc eerste aanspraak maken. n 1812 was hij  ecu 

der twaalf, die zich als oprigters der j  hadden 

vercenigd ; al dadelijk werd hem dc betrekking van sekre-

tari s opgedragen cn niet voorbeeldeloozen ijver  kweet hij 

zich van de werkzaamheden aan die roeping verbonden, 
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tot in hot jaar  1853, wanneer  veelvuldige bezigheden hem 

noopten die betrekking neder  te leggen en over  tc geven 

aan zijnen waardigen opvolger, die thans met denzelfden 

ijver  en naauwgezetheid dezen belangrijken post voor  dc 

j  waarneemt. Sedert was het hem welgevallig 

de betrekking van bestuurder  te vervullen; zijn ijver  cn zijne 

werkzaamheid verflaauwden niet; tot aan zijn ziekbed was 

hij  nog steeds bezig in het belang der j  te wer-

ken. k mag het overtollig achten, . ! u nader  aan 

te wijzen wat . voor  onze j  is geweest: 

de getuigen daarvoor  zijn overal in haar  archief aanwezig. 

Wat al geschriften cn drukwerken zijn daar  voorhanden, en 

dc Bouwkundige bijdragen zullen, zoo lang onze j 

zal bestaan, de aanspraak wettigen op dc voortdurende 

dankbaarheid aan den edelen . 

,I Geboren uit een deftig geslacht, aanschouwde hij  het 

eerste levenslicht den 2 2s , e° t 1811. Zijn e vroegste jeugd 

was even als die van het meerendcel der  kinderen, cn on-

derscheidde zich door  niets opmerkelijks ; doch op veertien-

jarigen leeftijd begon hij  zich geheel uit eigen beweging 

toe tc leggen op dc studie der  algebra en later  op die der 

wis- en meetkunst; dit scheen dc voorbereiding tc zijn tot 

het beroep zijner  keuze , namelijk dat van bouwmeester. Een-

maal die keuze bepaald, trachtte hij  door  ijver  cn volharding 

zich die wetenschappen eigen te maken, welke den waren ar-

chitekt kenmerken. Voor  dc vorming van den bouwmeester 

is het bovenal belangrijk zich bekend tc maken met de bouw-

werken van ouderen en nieuvveren tijd , wanneer  gunstige 

levenstoestanden zich daartoe aanbieden; dit laatste mogt 

hem tc beurt vallen. X a in 18:34  cn  bezocht 

tc hebben, ondernam hij  vier  jaren later  eene reizc van 

meerderen omvang en begaf zich naar  en 

 terug gekomen vestigde hij  zich hier  ter  stede, 

en van lieverlede werden meer  of'  minder  belangrijke bouw-

werken hem opgedragen. k behoef u deze niet op te som-

men, daar  dit gedeelte van 's mans werkzaamheid u niet 

onbekend kan zijn. r  de hooge regering uitgenoodigd 

om met een onzer  geachte oud-bestuurders hot cellulair  ge-

vangenis-stelsel in  cn Schotland tc bestuderen, be-

gaven zij  zich gezamenlijk derwaarts, cn teruggekomen zijnde 

mogten zij  zich vereerd zien met dc opdragt tot den bouw van 

ccne soortgelijke gevangenis hier  ter  stede. e goedkeuring 

welke dc lastgcel'stcr  den bouwmeester  deed toekomen bleek 

vooral daaruit , dat  tot vraagbaak cn raadsman 

werd aangewezen overal hier  te lande, waar  het nieuwe stel-

sel in toepassing werd gebragt. 

// Theoretische studiën werden door  hem hij  de vele prak-

tische werkzaamheden niet verwaarloosd; ten blijk e hiervan 

zijne ontwerpen voor  het nieuwe beursgebouw te Amsterdam: 

dén daarvan werd dc bekrooning waardig gekeurd, terwij l 

het andere oen acccssit mogt verwerven. Ook aan zijn ontwerp 

voor  een provinciaal krankzinnigen-gesticht voor  Zuid-Holland 

werd dc prij s toegekend. Xoch het eene noch het andere 

ontwerp is ten uitvoer  gelegd. 

wlli j  al deze werkzaamheden aan zijn beroep eigen vond 

hij  nog tij d tot waarneming van onderscheidene betrekkin-

gen, welke de welwillende man op zich nam. t zij  ge-

noeg te wijzen op zijn lidmaatschap der  vierde klasse van het 

voormalig  neder/a udsch instituut, waarhij  hij  van 

1848 tot aan dc opheffing den post van vasten sekretaris 

heeft bekleed. Al s li d van den raad van bestuur  der

ninklijke akademie van beeldende kunsten, heeft hij  zich als 

een der  werkzaamste leden van dit kollegie doen kennen. Be-

stuurder  van de maatschappij  Artiet Amicitiae, werd hij , om zijne 

naauwgezetheid en ijver , eerst als vicc-voorzitter, naderhand 

als penningmeester  van het weduwen-fonds hoogelijk geroemd. 

/ /En of dit alles nog niet genoeg ware, in 1 door 

het vertrouwen zijner  medeburgers tot li d van den gemeente-

raad benoemd, bekleedde hij  gedurende de dri e laatste jaren 

zijns levens de hoogst moeijelijke betrekking van wethouder 

voor  dc publieke werken. 

, op eenmaal werd dit werkzaam leven gestuit: 

een ziekbed van negen maanden ging zijn verscheiden vooraf, 

doch hoewel daaraan gekluisterd, verlieten zijne helderheid 

van hoofd en de lust tot werken hem niet. Tot weinig da-

gen voor  zijnen dood hield hij  zich nog met ernstigen ar-

beid bezig; doch den 22B1C"  Apri l dezes jaars ging hij  tot 

heter  leven over, betreurd door  gade, kindiirc n en zijnen 

achtbaren grijzen vader. Vele vrienden deelen in den rouw, 

en ons, . ! moge de voortreffelijk e C
steeds blijven een waardig voorbeeld tot navolging!" 

Op uitnoodiging van den voorzitter  wordt door den se-

kretaris , ter  voldoening aan het voorschrift van art . 49 der 

wet, het verslag voorgelezen van al hetgeen er  in het af-

geloopen jaar  is voorgevallen omtrent dc , als-

mede van de werkzaamheden des Bcstuurs. t verslag is 

van den navolgenden inhoud: 

ii  heeren, zeer geachte medeleden! 

ii n het aantal leden der j  is, sedert het ten 

vorigen jar e door  mij  uit gebragt verslag, gecne noemenswaar-

dige vermeerdering gekomen: 42 leden hebben bedankt, 5 

zijn overleden, 5 afgevoerd geworden wegens het niet vol-

doen der  kontributie , en 3 zijn naar  elders vertrokken. 

n zijn 59 nieuwe leden tot de maatschappij  toe-

getreden, zoodat het aantal op 1 Januarij  dezes jaars be-

droeg 810, waarbij  sedert nog rui m 20 nieuwe leden zijn 

bijgekomen. 

c hecren B. E OBEEF JZ. en J. . , op de 

vorige algemeene vergadering tot bestuurders gekozen, in 

plaats van dc hecren A. C. - en J. VAN N , 

hebben zich die keuze laten welgevallen; terwij l dc betrek-

kin g van penningmeester, vroeger  aan den heer X op-

gedragen, thans wordt waargenomen door  den heer  O. , 

van welke verandering aan dc leden cn aan dc korrespon-

denten der , in de maand September  des vori -

gen jaars is kennis gegeven. 

// Xaar  aanleiding van een voorstel door  den heer  E. . 

N op de vorige algemeene vergadering gedaan, om 

den heer  J. VAN N een blijvend aandenken aan 

te bieden bij  gelegenheid van zijne benoeming tot buitenge-

woon bestuurder, hebben bestuurdcren daartoe meest geschikt 

geoordeeld een zilveren beker  met inscriptie, welke op den 

81- "  OctobeT 1.1. door  het bestuur  aan den heer  VAN 

N is overhandigd namens de leden der , 

en welk huldebewijs met welgevallen door den jubilari s is 

aangenomen, die op dien dag zijn 758 l e jaar  bereikt had. 

liet genoegen bij  die gelegenheid het bestuur  tc beurt ge-

vallen, door de gulle ontvangst van den heer  VAN , 

werd echler  gestoord door  de afwezigheid van den heer -

, die toen reeds sedert een paar  maanden leed aan dc 

kwaal, welke hem den 228 1 cn Apri l dezes jaars deed bezwij-

ken. Wat de kunst, onze j  cn onze stad in 

hem verliezen, ben ik niet bevoegd hier  uiteen te zetten of' 

te herinneren. Genoeg, dat zijn overlijden bijn a algemeene 

deelneming verwekte, cn het verlies als li d van hel bestuur 

door  zijne medeleden oprcgtelijk wordt betreurd. 

»/ l volgens art. 1 f aan der  wet het bestuur  dc pligt is 

opgelegd binnen ccne maand in de plaats van den overle-

dene een ander  li d des bcstuurs te benoemen, heeft het 

echter  gemeend dit artike l niet te moeten toepassen, cn 

wel om reden dat de heer  juist dit jaar  volgens 

den rooster  moest aftreden, zoodat ingeval van cenc benoe-

ming tusschentijds, dc nieuw benoemde ook in deze vergade-

rin g behoorde af'  te treden, liet is daarom dat bestuurde-

reu oordeelden dc leden geheel vri j  te moeten laten in de 

verkiezing van een nieuwen bestuurder, waartoe in deze 

vergadering zal worden overgegaan. 

n het personeel der  korrespondenten is, doorliet vertrek 

van den heer  J. G. VAN T naar  Haarlem, tot korrespondent 

voor  de stad Zwolle in zijne plaats benoemd de heer  B. -

, stads architekt. n de stad 's Graeenhagc hebben wij  het 

verlies tc betreuren van den heer  z. , stads architekt , 

en tevens korrespondent onzer j  sedert het tijdsti p 

van hare oprigting. Zij n opvolger  is nog niet benoemd. Ove-

rigens wordt te dezer  plaatse wederom regtniatige hulde 

gebragt aan de bemoeijingen van heeren korrespondenten, 

die door eene naauwgezette en geregelde administrati e de 

taak des bcstuurs cn de belangen der  leden beide kunnen 

verligten en bevorderlij k zijn. 

// \ an dc Bouwkundige Bijdragen zijn sedert het laatste 

verslag verschenen, van het 10*  deel het 1*"  cn 2d e stuk, 

terwij l het 3'1'  stuk welligt nog in den loop dezer  maand 

zal in het licht verschijnen. Aan dc uitnoodiging tot het 

inzenden van bijdragen is slechts door  enkele leden voldaan, 

en zij  wordt alzoo nogmaals mot gepasten aandrang herhaald. 

e afbeeldingen van Onze-licve-vrouwe-kerk alhier  zijn 

aan de leden verzonden, doch schijnen niet niet oiiverdcelden 

bijva l door  sommigen tc zijn ontvangen. 

// Van de vragen op dc laatstgehouden algemeene hijeen-

komst behandeld, zijn een viertal buiten behandeling geble-

ven, die met een zevental nieuwe onderwerpen, bij  circulair e 

n°. 91/793 in dc maand Januarij  dezes jaars aan de leden 

zijn toegezonden, om morgen tc worden besproken. Een 

dertiental andere onderwerpen, die door het bestuur  minder 

geschikt werden geoordeeld voor  mondelinge behandeling, 

zijn door  de kommissie van redaktie der  Bouwkundige Bijdra-

gen aan dc leden der j  toegezonden, met uit -

noodiging hunne antwoorden schriftelij k aan haar  toe tc zen-

den, om deze met of zonder  vermelding van naam door  de 

Bouwkundige Bijdragen bekend te maken. Tot heden zijn 

nog geene zoodanige antwoorden ingekomen. 

e afbeeldingen van het  stadhuis zijn 

nog ver  van gereed, doch niet de gravure van eenige dé-

tailbladen is bereids een aanvang gemaakt. c afdeeling Bot-

terdam heeft nog ter  beschikking van de j  aan-

geboden de opmeting van de kerk te Nijmegen, waarvan op 

zijnen tij d dankbaar  gebruik zal gemaakt worden. Ook heeft 

de vereeniging Architect'nra et Amici/ia van hare belangstel-

lin g doen blijken , door  de afbeeldingen van een huis op den 

O. Z. Voorburgwal alhier  aan dc j  af'  te staan, 

met toezegging deze door  nog meer  tc laten volgen. Zulk e 

ondubbelzinnige bewijzen van belangstelling cn ijver  doen 

de beste verwachtingen ontstaan voor  do wetenschappelijke 

rigtin g van dc studie der  kunst. 

n den loop dezes jaars zijn aan de leden uitgereikt dc 

verslagen der  1 l ' l e algemeene vergadering en van de 3''° al-

gemeene bijeenkomst der  leden, eene nieuwe naamlijst der 

leden cn ile bekroonde ontwerpen voor  een militair  wacht-

| huis door den heer  l i . P. , en eene toglptti in eene 

 vestibule door den heer  j . F. .i. ABGBY, Alsnu zal het 

ontwerp eener  boerderij van den heer  tl. w. VET  worden in 

plaat gebragt. 

n het afgeloopen jaar  zijn door  het bestuur  uitgeschre-

ven drie prijsvragen, namelijk voor  : eene bibliotheek van 

100,000 banden (met eenige wijzigin g herhaald), eene mu-

ziektent in een park, cn eene vestibule van een voornaam 

huis. liet programma daartoe is opgemaakt door dc bestuur-

ders . E  JZ. , .1. . N e ll A . N. , 

gedrukt cn aan de leden uitgereikt ; terwij l bovendien de 

onderwerpen der  prijsuitschrijvin g zijn geannonceerd in de 

gebruikelijk e dag- cn kunstbladen. e antwoorden worden 

ingewacht tegen 1 November dezes jaars. 

17* 
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/ /Op do 1""  van de dri e in het jaar  1855 uitgeschreven 

prijsvragen, zijnde eene kavalcrie-kazcrne, met stallingen, over-

dekte rijschool en fournge-magazijnen, zijn ingekomen 2 ant-

woorden ; op de 2d e vraag, een dorpsgemeentehui» voor eene be-

volking van ongeveer 1000 zielen, zijn ingekomen 7 antwoorden, 

en op de 8*"  vraag, eene overdekte zitplaats in eenen tuin, zijn 

ontvangen 3 antwoorden. A l deze ontwerpen zijn door het 

bestuur  gesteld in handen van eene kommissie ter  beoor-

deeling, bestaande uit de heeren n. . , n. E 

V il.., C. A. VAN , A. C. N C l l T. -
. Ui t het verslag door  deze kommissie ingediend blijkt , 

dat aan het ontwerp voor  cene kavalene-kazerne, met de 

spreuk: Soil nkltl  die  enz., de bckrooning is toegekend; 

terwij l aan het ontwerp voor  een dorps-gemeentehuis, met de 

spreuk:  beoefening der knust enz., hoewel door al de beoor-

deelaars met lof vermeld en zelfs door twee hunner  de bckroo-

ning waardig gekeurd, nogtans geene volledige bckrooning kon 

toegewezen worden. e ingezonden ontwerpen voor  de 3d 0 

vraag werden onvoldoende geoordeeld om in aanmerking te kun-

nen komen. liet bestuur  heeft zich met deze uitspraak ver-

eenigd, en bij  de opening van het naambiljet is gebleken, 

dat het bekroonde ontwerp voor  eene kavalerie-kazerne is 

vervaardigd door  den heer  J. F. J. , reeds, eenmaal 

door  onze j  bekroond. Aan den vervaardiger  van 

het ontwerp vooreen dorps-gemeente/nüs, met de spreuk:

beoefening der kunst enz., is door het bestuur  een accessit 

van f 75 met een loffelij k getuigschrift toegekend, mits 

hij  verlof geve tot het openen van het naambiljet daarbij 

behoorondc, tegen opgaaf van het kennelijk toeken ter  on-

derscheiding. 

e genoemde ontwerpen zijn in het lokaal dezer  ver-

gadering ten toon gesteld, en zullen daar  blijven tot den 

afloop der  op morgen tc houden algemeenc bijeenkomst. 

t verslag der  kommissie van beoordeeling zal worden 

voorgelezen, en bij  het verslag dezer  vergadering worden 

openbaai gemaakt. 

// Ui t het verslag der  afdeeling Amsterdam blijkt , dat 

het aantal leden op ultim o r  1856 met 5 was ver-

minderd. e vergaderingen werden geregeld om de 14 da-

gen gehouden, met uitzondering van de zomermaanden Junij , 

j  cn Augustus, zoodat in het geheele jaar  1856 18 bij -

eenkomsten zijn gehouden. liet bestuur  verloor  zijnen 

voorzitter  mr . E. E S door den dood, in wiens plaals 

de heer  o. E tot voorzitter  werd gekozen, die echter 

bij  het einde des jaars 1856 uit het bestuur  is getreden, cn 

in wiens plaats de heer  p. VAN  tot bestuurder 

werd benoemd, terwij l het voorzitterschap door den heer  E. 

il . N werd bekleed. j  den aanvang dezes jaars be-

siond alzoo het bestuur  der  afdeeling uit de heeren E. . 

, voorzitter , r . VAN , vice-voorzitter, u. 

, penningmeester, p. J. , kommissaris en o. 

F. E , sekretaris. 

e werkzaamheden der  afdeeling hebben gedurende het 

jaar  1856 voornamelijk bestaan in dc navolgende: 

e heer  G. F. E  deelde mede dc midde-

len tot bewaring van hout tegen bederf en de wijze van 

bereiding. — e heer  p. J.  hield eene uitvoerige en 

hoogstbelangrijke geschiedkundige verhandeling over  de ach-

tereenvolgende uitleggingen der  stad Amsterdam,, inct prent -

afbeeldingen van gehouwen opgehelderd. — e heer N 

hield eene voordragt over  het wenschelijke van het oprigten 

eener  ambachtschool, en de middelen om door zamenwerking 

met de j  Tot verbetering van den werkenden, 

stand tot dit doel te geraken. — e lieer . S han-

delde, over  de isometrische perspektief, door  teekeningen 

opgehelderd. 

/ /Er werd eene kommissie benoemd tot behandeling der 

vraag omtrent het doeltreffende van de aanbesteding van on-

derhoudswerken, wier  beschouwingen in het verslag der  al-

gemeene bijeenkomst van 3 Juli j  des vorigen jaars reeds 

ter  kennis van de leden zijn gebragt. 

e heer  p. J.  sprak uitvoerig over  de wijze van 

verbinding van houten vloeren op ijzeren halken; ook werd 

gesproken over  het al of niet doeltreffende van zandfunderin-

gen te dezer  stede, waaromtrent men oordeelde, dat dooi-

de slapheid der  gronden de toepassing niet raadzaam kan 

geacht worden. Genoemde bestuurder  handelde almede uit -

voerig over  het schilderen met olieverwen, en de reden der 

daarbij  zoo veelvuldig waargenomen gebreken, waaromtrent 

de heer A zijn gevoelen mededeelde. — e heer  c. C. 

E gaf ter  bezigtiging een nieuw model-zonnescherm 

met perpendiculaire zonneborden, voor  welks vervaardiging aan 

hem oktrooi is verleend. — e heeren , , -

, N cn N wisselden van gedachten omtrent de 

oorzaken van verschijnselen van vochtigheid in eenen muur. 

e heer  J. T deelde het gevoelen mede van prof. E. . 

VON  over  dc oorzaken van het uitvveren van 

de buitenzijde van marineren lambriseringen, tegen voch-

tige muren geplaatst, hetwelk volgens genoemden hoog-

leeraar  niet moest gezocht worden in den kalk , waarmede do 

| marmeren platen aan de muren worden bevestigd, maar  aan 

de inwerkin g van de dampkringslucht op de buitenzijde van 

het marmer. t afschilferen zal hij  gekleurde en sterk ge-

aderde marmersoorten het meest voorkomen, en dc voor-

naamste oorzaak daarvan is het aanwezig zijn van zvvavelijzer 

of ijzerpyriet , hetwelk door verbinding met vocht en lucht 

oxydeert en overgaat in zwavelzuur  ijzeroxyde en zwavel-

zuur. t zwavelzuur  maakt van den koolzurenkalk, waar-

! uit het marmer bestaat, zwavelzuren kalk of gips, die als 

een fijn  poeder  langzamerhand afvalt. —- e heer  J. N 

 sprak over  het afscheuren van de buitenzijden van zware 

muren ter  dikt e van een klesoor  of een halven steen, waar-

van de oorzaak door  hem werd toegeschreven aan de vorst. — 

e heer  E. . N handelde over  de geschiedenis der 

metalen cn hunne verbindingen, alsmede over  den overgang 

der  vaste ligchamen in gazvormige, door scheikundige proe-

ven opgehelderd. — e heer  j . N stelde ter  bezigtiging 

eene teekening van een houten bruglegger  van 75 ned. el 

spanning. — e heer  G. F. E  deed eenige me-

dedeelingen omtrent de geschiedenis, de vervaardiging en het 

gebruik van gebakken steen, en beschreef de inrigtin g van de 

meest gebruikelijk e steenovens. e heer  o. E gaf ter  be-

schouwing het werk van , getiteld: Backstein-Arcliileelur. 

//Aan den heer  G. l i .  werd de prij s toegekend 

wegens een door  hem ingezonden model-kapspant van 20 el 

spanning, ter  beantwoording van eene daartoe door  de af-

deeling uitgeschreven prijsvraag; de teekening daarvan zou 

worden gelithografieërd en met het rapport der  beoordeelaren 

gedrukt en aan de leden der  afdeeling uitgereikt . Tevens 

werd een nieuw gewijzigd programma voor  een soortgelijk 

kapspant-model uitgeschreven. 

e heer  J. j . VAN  hield eene voordragt over  het 

schilderen, waarhij  in dc eerste plaats werd gehandeld over 

de verfstoffen, en meer  bepaald over  het loodwit en de be-

kende middelen van vervalsching met krij t en zwaarspaath, 

en in de tweede plaats over  de verschijnselen, die zich bij 

het schilderen opdoen, als bladderen, schroeijen en loslaten 

der  verf. — e heer Z deed eenige incdedeelingen over  het 

waterglas en de eigenschap die het bezit om de voortplan-

tin g van vlam tegen te houden. — e heer  p. VAN  STEU

behandelde de vraag, waarom, bijzonder  in Noord- en Zuid-

Holland, zoo weinig gebruik wordt gemaakt van het in-

landsche greenen- en dennenhout, hetwelk in de provincie 

Gelderland en aangrenzende streken tot velerlei einden 

wordt aangewend. e heeren j . , . , j . T 

en anderen oordeelden dat dit voornamelijk moet worden 

toegeschreven aan den hoogen prij s door de vele transpor-

ten, terwij l het noordsche hout als hovenlast op groote sche-

pen in de bedoelde provinciën wordt aangevoerd. — e heer 

J. G stelde voor  om, in plaats van engelsch kroon-

ijzer , meer  gebruik te maken van het belgisch ijzer, als zijnde 

over  het geheel niet minder  in kwaliteit , beter  smeedijzer  en 

öo/o minder  kostbaar. 

t getal leden der  afdeeling  is 131. t 

bestuur  bestond hij  den aanvang dezes jaars uit dc hee-

ren w. N. , voorzitter , . , penningmeester, . j . 

ini'ONT, . VAN , VV. C. , A. W. VAN 
, konimissarissen en t. , sekretaris. r  den 

dood van den heer . , in den loop dezes jaars, 

beeft het bestuur  een gevoelig verlies geleden; de daardoor 

ontstane vakature is alsnog niet vervuld. e vergaderingen 

ij  werden geregeld gehouden op den derden Vrijda g van iedere 

ij maand, behalve in de dri e zomermaanden, doch de opkomst 

: der  leden was doorgaans niet zeer  talrijk . c navolgende 

onderwerpen werden besproken: 

r  den heer  J. j .  werd gehandeld over  de 

ventilatie van openbare en partikulier e gebouwen en fabrie-

| ken, naar  aanleiding van hetgeen daaromtrent in duitsche 

jj  en engelsche werken gevonden wordt. — e heer  .v. w. VAN 

 gaf eene verklarin g van de belangrijke werken te llom-

ij  burg en  tot overplaatsing der  spoorwagens. — e 

heer  w. A. N hield eene voordragt over  de verbete-

rin g der  hoogovens op de ijzersmelterijen, en de daaruit ont-

staande voordeden. — e heer  j . F.  deed verslan 

van eenige proeven met het waterglas genomen, die geene 

aanbevelenswaardige uitkomsten opleverden. — e heer . c. 

G sprak over  de elektricitei t cn de bliksemafleiders, 

waarbij  het groote nut van laatstgenoemden werd betoogd.— 

r  den heer . VAN N VAN  werd gesproken 

over  het dekoreren, de ornementatic en het nabootsen van 

steen, hout en metalen door schilderwerk. — e heer  w. A. 

N deed eene mededeeling omtrent eene proefneming 

van den heer E te Southampton, om den warmtegraad 

te meten van water  dat in hevige beweging is gebragt. — e 

heer . S deed verslag van eene verbetering aan zijnen 

windmolen aangebragt, ter  bevordering van het gemakkelijk 

ronddraaijen van de kap. — e heer  w. A. T maakte de 

leden opmerkzaam op een gebrek aan de sleephelling tegenover 

 en de middelen tot herstel.— e heer . j . -

PONT verklaarde de te  bestaande stelsels van riolen 

en waterleidingen, door teekeningen opgehelderd, — r 

den heer  J. A. N . werd de levensloop geschetst van 

den grooten waterbouwkundige j . N JZ. en gewezen 

op de belangrijke werken, onder  zijne leiding tot stand ge-

bragt. — e heer  J. F.  verklaarde de inrigtin g van 

heetwater-verwarmingto es tellen tot het telen van jonge groen-

ten in broeikasten. — e heer  w. N. E deelde de 

verschillende wijzen van ventilatie en verwarming mede, 

door  hem in eenige hospitalen te  waargenomen. — e 

heer . c G handelde over  het mechanisch aequiva-

lent van dc warmte, en bewees door genomen proeven dat 

er  verband bestaat tusschen mechanische kracht en warmte. — 

e heer  w. A. N deed eene mededeeling omtrent de 

grondlagen in en om de stad  en sprak daarna 

over  de vorming en de eigenschappen van het veen. — e 

heer  vv. N. E vestigde de aandacht op een werktui g tot 

zuiniger  branden van gaz en ter  voorkoming van damp, uit -

gedacht door den Engelschman . e beer  n. VAN -

N VAN  sprak over  de toepassing van het gaz tot 

verwarming en het bereiden van spijzen. — e heer E han-

delde over  den vestingbouw en de belangrijke verbeteringen 

daarin door de ï ïanschen en s aangebragt. 
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» A an het voornemen tot opmeting van eenig bestaand 

oud bouwwerk is geen gevolg kunnen gegeven worden, maar 

dit is uitgesteld tot het volgende jaar , blijvende inmiddels 

de teekeningen van de kerk te  ter  beschikking van 

het bestuur  der . 

t aantal leden der  afdeeling Arnhem is met een 

verminderd. n het personeel des bestuurs zijn geene ver-

anderingen voorgevallen. c behandelde onderwerpen be-

stonden in de navolgende: 

,/])f bcoordeeling der  eigenschappen van de portland-

schc en dordsehc cement vóór de bewerking, en de midde-

len om deze beide soorten voor  vermindering in hoedanig-

heid te vrijwaren , door  ze op drooge cn goed afgesloten 

plaatsen te bewaren, cn dc verwerking aan vlugge werk-

lieden toe tc vertrouwen. 

//liet rijnseh greenenhout werd zeer  geschikt geoordeeld 

voor  werken van groote afmetingen, doch bij  regtstreekschen 

aanvoer  was het moeijelijk het spint aan de balken tc ontdekken. 

// e ijzeren kap-konstrukt ië n werden voor  groote ge-

bouwen aanbevolen, doch voor  den gewonen huishouw min-

der gepast geoordeeld. 

//Op voorstel van den heer A werd eene kommissie 

benoemd tot onderzoek der  eigenschappen van het water-

das, e. a. inet betrekking tot het weren van vocht in mu-

ien. e werd aan het gemeente-bestuur  van Arn-

hem aanvraag gedaan tot liet nemen van eene proef in den 

schouwburg aldaar, waartoe verlof'  werd gegeven, doch 

welke proefneming alsnog tot geen bepaald resultaat schijnt 

te hebben geleid. 

e terra cot/u voorwerpen, vervaardigd in de fabriek 

van de heeren S &  co., werden met belangstelling be-

zigtigd en verdienen aanbeveling. 

// Er  werd cene vraag geopperd over  het al of niet raad-

zame van de toepassing van iepen- of olmenhout tot bruggo-

dekken, waardoor  dezo houtsoort meer  in den handel zou 

komen, cn de voorkeur  boven het eikenhout verdient, omdat 

in het algemeen zoodanig dek eerder  versleten is dan vergaan. 

' r  den heer A werd aanbevolen, tot verkrijgin g 

van cene gelijkmatige kleur  bij  portland-cement-bepleiste-

ringen, het overst rijke n met eene verdunde specie van port -

land-cement met groene zeep. 

// Naar  aanleiding van eene mcdedeeling in het tijdschrif t ile 

Volksvlijt, werd gehandeld over  de waterleidingen in 'Turkije, 

de bedekking van terrassen, de bcklecding van waterbassins 

en dc middelen om doorzijpeling van water  te verhelpen. 

// r  den heer N werd ccn model geleverd van 

een togt- cn waterdigt naar  binnen openslaand glasraam en ! 

aan dc beoordeeling der  leden onderworpen. 

a Van de afdeeling Znlphcn ben ik buiten staat eenige 
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mededcelingen te doen, aangezien tot heden geen verslag door 

het bestuur  dier  afdeeling is ingezonden, hoewel tot inzen-

ding daarvan op 15 Junij  1.1. is herinnerd. Overigens moge 

het bijgebragte strekken tot bewijs, dat dc afdeelingen steeds 

in den geest der  instelling werkzaam zijn , en harerzijds bij -

dragen tot opwekking van den lust tot kennis en onderzoek 

van dc bouwkunst en aanverwante technische wetenschappen. 

// t bestuur  der j  zag zich wederom ver-

eerd door  de toezending van de navolgende boekgeschenken, 

waarvoor  bij  deze openlijk wordt dankgezegd: 

//Van het  instil nul van ingenieurs: Verhande-

lingen 1856—57, l s l c en 2''"  all.; Uittreksels nil vreemde tijd-

schriften 1855—50, no. 3, cn 1850—57, . 1,2 en 8 en 

 de Cartes, livraison 4—C. 

// Van het  genootschap van kunsten en weten-

schappen in  een volledig exemplaar  der  wer-

ken van het genootschap. 

//Van den heer  c. S te Brussel: het Journal 

Beige dc l'architecture, vervolg tot ami. 8, livraison 5. 

//Van dc Direction du  des sciences historiques, 

des arts el de ia billion  raphe, to Gent: de 2'1" , 84'  en 4" e 

all. van den jaargang 1850. 

//Van de Vereeniging voor volksvlijt alhier: de nommers 

7—12 vau den jaargang 1850, en dc nommers 1—5 van 

den jaargang 1857. 

//Van den heer  J. vv. , te Zeiden: het gedeelte 

van het werk, getiteld: Arcliilcklniir-pcrspeclicf. 

//Aan de vij f eerstgenoemden zijn wederkeerig exempla-

ren toegezonden van dc Bouwkundige bijdragen en verdere 

werken door  de j  uitgegeven. 

//Bi j  uiterste wilsbeschikking werd door  wijlen den heer 

mr . E. E S aan onze j  een legaat ge-

maakt groot ƒ 1 0 0, over  welk bedrag door  den heer  penning-

meester  is beschikt. 

, . ! acht ik voldaan tc hebben aan de 

verpligting , mij  bij  artikel 10 der  wet opgelegd. Aan u 

staat tc beoordeelen in hoever  de leden des bestuurs hebben 

samengewerkt tot den bloei dezer , terwij l ieder 

li d voor  zich zelf do bewustheid heeft van de mate zijner 

medewerking tot het doel dezer  instelling, die, zoo wij  ho-

pen, meer  en meer  zich zal vestigen en uitbreiden, als eene 

getuigenis van eendragtigo zameiiwerking van velen tot be-

vordering eener  kunst, die in ons vaderland geenszins tot de al-

gemeen beoefende of begunstigde behoort, doch welker  invloed 

o]) het maatschappelijke leven zich in toenemende mate doet gel-

den, en dit te meer  naar  gelang dat hare beoefenaars zich door 

grondige kennis en verfijnden kunstsmaak zullen onderscheiden." 

Na het voorlezen van dit verslag wordt de penningmeester 
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door  den voorzitter  uitgenoodigd tot het mcdedoelcn van den 

tinanciëlen toestand der , en uit de door hein voor-

gelezen en overgelegde rekening en verantwoording blijk t dat do 

ontvangsten beliepen, voor  hetgeen regtstrecks do 

 betreft ƒ 3874.49 

en voor  de Bouwkundige bijdragen . . . » 1271.42 

te zamen ƒ 5145.Ü1 

en dat dc uitgaven bedroegen, voor  do 

 / 125S.925 

en voor  de Bouwkundige bijdragen . . . » 2187.4S4 

te zamen ƒ 344(1.41 

blijvende alzoo in kas een saldo van ƒ ; 

terwij l de waarde van eenige rentegevendc cfl'ekten, boeken, 

platen, teekeningen en nog in voorraad zijnde werken der 

j  eene som bedraagt van f 3088.95. 

e voorzitter  benoemt ingevolge art. 21 der  wet cene 

kommissie van dri e leden, tot het nazien der  rekening en 

verantwoording, cn noodigt daartoe uit de heeren B. -

, G. VAN N Cn W. C. , die zicll tot 
dat einde mot den penningmeester  verwijderen. 

Gedurende dc ingestelde rustpoos worden de leden uitgenoo-

dgid tot het uitbrengen hunner  stem voor  de verkiezing van 

twee bestuurders, in plaats van wijlen den heer  is. , 

en van den heer  C. vv. . , die volgens den rooster  dit 

jaar  behoort af'  te treden, en hoewel bij  herhaling aange-

drongen hebbende om door een jonger  li d te worden ver-

vangen, nogtans op verzoek van de overige leden des be-

stuurs zich wederom heeft verkiesbaar  gesteld. 

Bi j  het hervatten der  werkzaamheden brengt de kommis-

sie van onderzoek, bij  monde van don heer  B. -

ZEN, verslag uit van hare bevinding, en verklaart de reke-

ning cn verantwoording in goede orde bevonden te hebben. 

n ten gevolge wordt door den voorzitter , onder  dank-

zegging aan de kommissie voor  hare bereidwilligheid, aan 

den penningmeester  de erkentelijkheid der j  be-

tuigd voor  zijne gehoudenc administratie; waarna de reke-

ning en verantwoording door  den president en den sekre-

tari s met hunne liandteekening wordt bekrachtigd. 

Alsnu wordt overgegaan tot de opening der  stembriefjes 

ter  verkiezing van twee bestuurders uit een vijfta l kandida-

ten, door het bestuur  voorgedragen, en bestaande uit de 

heeren c. vv. . , G. VAN , G. A. VAN , 
W. J. J. G ell J. . 

Zeveu-en-zestig stembriefjes ingekomen zijnde, blijk t dat 

uitgebragt zijn : 

op den heer  c. w. . N 56 stemmen, 

II It II G. VAN N 27 
II II II G. A. VAN  . . . 8 
" II II VV. J. J. . . . . 18 
II II II J. Y 22 
in blanko 3 

te zamen . . . 134 stemmen. 
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e heer  c. vv. . N is alzoo met volstrekte meerder-

heid herkozen, terwij l tusschen de heeren o. VAN N en 

J. Y cene herstemming moet geschieden. e 

overgaande worden 60 stembriefjes opgehaald; van deze luiden 

33 stemmen voor  den heer  j . Y 

en 32 // n n u o. VAN N 
zijnde 1 briefj e in blanko. 

e heer  j . , uitgenoodigd door  den voorzitter 

om zich over  de op hem uitgebragte keuze te verklaren, 

maakt zwarigheid de benoeming te aanvaarden , vooral uit 

hoofde zijner  veelvuldige ambtsbezigheden, en verzoekt den 

heer  (;. VAN N zich beschikbaar  te stellen, te meer  daar 

door het in blanko ingeleverd stembriefje het twijfelachti g 

is, wie eigenlijk de meerderheid voor  zich heeft. e voor-

zitter  vraagt omtrent dit punt het gevoelen van de vergade-

ring , en deze ondersteunt door blijke n vau toejuiching liet 

voorstel van den lieer . e heer  VAN N geeft 

daarop te kennen, dat hij  aan eene geheel vrij e stemming 

de voorkeur  zou geven; doch aangezien hiertegen eeno ma-

teriële zwarigheid bestaat, neemt de heer  VAN N de 

benoeming van bestuurder  aan. 

e voorzitter  berigt, dat cr  geene voorstellen ter  behan-

deling op deze vergadering zijn ingekomen. Alzoo zou kun-

nen worden overgegaan tot het lezen van het rapport der 

kommissie van beoordeeling der  ontwerpen, ingezonden 

op dc prijsvragen van het jaar  1855; daar  dit stuk 

nogtans in zijn geheel zal worden gedrukt, wordt de 

lezing daarvan achterwege gelaten, liet rapport is van den 

volgenden inhoud: 

// Aan het bestuur  der j 

Tot bevordering der Bouwkunst. 

II Ter  voldoening aan de uitnoodiging van het bestuur 

cn overeenkomstig art . 28 der  wet, heeft de kommissie van 

beoordeeling der  antwoorden, ingekomen op de prijsvragen, 

uitgeschreven door de j  Tol bevordering der 

Bouwkunst in het jaar  1855, zich op den 10*° Apri l j l . 

vereenigd tot het doen van uitspraak, waarvan het resul-

taat is als volgt: 

E . 

 kavalerie-kazerne. 

//Op dit ontwerp zijn ingekomen 2 antwoorden. 

// N°. 1 met het motto:  cavalerie achieve fa victoire. 

//Bi j  dc zamenstelling van dit ontwerp is aan eene hoofd-

voorwaarde van het programma niet voldaan, namelijk dat 

de schikking der  verschillende gebouwen geen onderling ver-

band daarstelt, waardoor, ofschoon eene groote ruimt e is iu 

gebruik genomen, deze als het ware geheel is verbrokkeld , 
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zoodat zoowel eene geregelde kommunikati e als eene goede 

surveillance onmogelijk is geworden. e twee afzonderlijke 

kazernen zijn niet doelmatig, daar  men in verdubbeling van 

vertrekken vervalt cn zulks bcmoeijclijk t de dienst. 

c privaten en urinoir s met de daarop geplaatste koe-

peldaken zijn zonderling en mogen zoo niet domineren. Ook 

wordt de luchtverversching onvoldoende geacht. e verdee-

lin g der  scherm-, eet- cn schoolzalen in elke kazerne splitst 

deze in dri e deelen, zoodat de kommunikati e tot de ver-

trekken gelijkvloers aan de einden dezer  gebouwen niet an-

ders geschieden kan, dan door deze zalen of door de open 

lucht. e platten met lantaarns boven dc kazernen zullen 

aanleiding geven tot lekkaadjen en zijn niet aau tc raden. 

j  de stallen wordt afgekeurd het hooi boven dc paar-

den tc bergen, te meer  daar  een fourage-magazijn voorhan-

den is. Ook de inrigtin g der  ruifkorve n met kokers zal 

aanleiding tot ongemak geven. e bergplaatsen bij  dc stal-

len zijn niet rui m genoeg, terwij l de ijzerbcklecding der  paar-

denstanden en de asphalt-bevloering mede worden afgekeurd; 

evenzoo de dakdekking met ijzerblik . e bodems der  krib -

ben zijn te hoog boven den vloer. 

w j  de manege is de trap naar  de tribun e ondoelma-

ti g geplaatst, ook dc inrigtin g om met cene loopplank over 

de trekschoren der  kap naar  de muzicktribun e te komen is 

af te keuren. 

e ziekenstal had minder  groot kunnen zijn ; een voor  12 

u 10 paarden ware voldoende. e hoefsmederij  is aldaar 

niet doelmatig geplaatst, terwij l de paarden aan het gezigt 

van het vuur  worden blootgesteld. 

n de woningen der  gehuwden zijn dc privaten slecht 

geplaatst, daar  het licht van dc vertrekken benomen wordt 

cn deze hadden kleiner  kunnen zijn. liet fourage-magazijn 

is te groot en slecht geplaatst. Ook voor  tijdelijk e bewa-

rin g van mest is geene voldoende plaats aangewezen; men 

zal dien toch niet op het reeds te bekrompen binnenplein 

laten zwerven. 

c inrigtin g van de gebouwen bij  den hoofdingang is 

mede niet gelukkig; de vele uitgangen maken de surveil-

lance moeijelijk , zijnde sommige zelfs aan den publickcn 

weg geplaatst. 

e vorm der  daken op de ingangsgebouwen is zonder-

ling. c policiekamers zijn te ver  verwijderd van de ka-

zernen en bezitten geen licht of lucht. 

//Overigens toont dit ontwerp weinig bekendheid met 

bouwkunstige vormen, liet is zwak van opvatting en uit -

voering. 

// N" . 2. Suil nicht die  enz. 

// t ontwerp is met de meeste zorg zamengesteld: niet 

alleen zijn alle verschillende lokalen, werkplaatsen enz. die 

voor  ecnc goede kazerne gevorderd worden, daarbij  opgeno-

men, maar  ook heeft de ontwerper  zich zeer  goed op dc 

hoogte der  zaak gesteld en de tegenwoordige formati e der  ne-

derlandsche kavalcrie in alles in het oog gehouden, het-

geen op zich zelf reeds eene aanbeveling voor  zijn werk is. 

e grondvorm van het plan, ccn van alle zijden inge-

sloten regthock met een rui m plein daarbinnen, is allezins 

doelmatig, zoo ook dc schikking van alle onderdeden. 

c architektonische opvatting van het geheel is goed 

en passend, en het karakter  overal goed volgehouden, ter-

wij l de studie naar  goede modellen uit den vreemde daarin 

ligtelij k is te herkennen. 

e aanmerkingen, die op de verschillende onderdeden 

gemaakt worden, zijn de navolgende : 

e woningen voor  dc gehuwden zijn wat te bekrom-

pen. t bureau van den kommandant heeft te weinig licht 

0 en ware beter  aan de voorzijde geplaatst, waar  nu do rap-

portkamcr is. e ziekenstallen zijn mede wat klein. Er 

is geene bepaalde plaats aangegeven voor  drooging van leg-

stroo of zoogenaamde paillas-hokken. e fournge-magazijncn 

zijn te veel verspreid en te klein, en dc mestvaalten te ver 

van de stallen verwijderd . e keukens zijn mede bekrom-

pen, terwij l het in verband brengen met de privaten, al 

moge dit iu dc duitsche kazernen geschieden, is af tc ra-

den, vooral bij  de zorg waarmede hier  te lande in het al-

gemeen dc privaten worden zamengesteld. 

e ingemetselde schildcrhuizen voor  dc vedettes zou-

den, als vrijstaande gebouwtjes van passenden vorm, den wel-

stand bevorderlij k zijn. Ook had men gaarne ecnc doorsnede 

van den manege verlangd. Overigens bevat het plan veel 

verdiensten cn voldoet zeer  goed aan de bedoeling van het 

programma, terwij l aan de uitvoering der  teekeningen alle 

lof toekomt. 

E . 

 dorps-gemeenteh uis. 

z/Op dit onderwerp zijn ingekomen 7 antwoorden, als: 

/ /N" . 1.  spaart geen vlijt. 

n dit ontwerp zijn alle gevorderde vertrekken zeer 

: goed verdeeld cn van bekwame afmetingen. n oordeelt 

| de deur  in den hemicyclc der  raadzaal niet goed geplaatst, 

zoomede de in de lambrisering weggetimmerde zijdeur. 

,/Ook ware het verkieslijk geweest, bij  ccn zoodanig vrij -

staand gebouw van betrekkelij k geringe afmetingen, zakgo-

tcii te vermijden. t voorgeplaatste portiek is niet fraai 

van vorm en den welstand niet bevorderlijk . t uiter-

! lij k karakter  is stemmig, doch heeft iets sombers. Overi-

gens bezit het ontwerp wel verdienste cn is goed uitgevoerd, 

„ N ° . 2. Dc beoefening der kunst enz. 

. ontwerp heeft, zoo in opvatting als behandeling, 

veel overeenkomst met het voorgaande, doch is met meer 

zorg uitgevoerd. 

t uitwendig karakter  is rustig cn eenvoudig, cn vol-

doet zeer  wel aan het programma. t plan is mede wel-

geordend, doch cr  is wat veel ruimt e verloren aan vestibule 

en gangen, waardoor  de woning van den koncierge, als be-

staande slechts uit ééne kamer, tc klein geworden is. 

// Omtrent de deur  in het hemicyclc en de zakgotcn geldt 

hetzelfde als bij  n°. 1. t open torentje zal lekkaadjen 

veroorzaken. 

// e verlichtin g is voldoende. 

// liet ontwerp bezit ook als teekening veel verdienste 

en is in den geest van het programma. 

/ /N° . 3.  kweekt kunst. 

r  het gebouw in twee verdiepingen te projekteren, 

heeft de ontwerper  ruimt e over  gehad, zoodat bijna de ge-

heele benedenverdieping voor  woning van den koncierge is 

bestemd, terwij l dc overige vertrekken als raadkamer en se-

kretarie , tc bekrompen zijn. 

n toegang voor  het publiek doür de bodenkamer tc 

doen plaats hebben is niet verkieslijk . e uitwendige stij l 

is wel landelijk in dien zin, dat het gebouw, wegens het 

vele glas cn dc geringe afmetingen der  dammen, op een 

landhuis gelijkt , en dus geenszins het gevorderde karakter 

bezit, hetgeen door  den aangebragten toren niet verholpen 

wordt , daar  deze, om effekt te doen, meer  naar  voren had 

behooren geplaatst te worden. 

e brandspuit-bergplaats twee treden boven den grond 

te verheffen, is ondoelmatig. Bij  zidk een vrijstaand gebouw 

is een bovenlicht ook niet verkieslijk , cn zal, zooals dat 

is aangetoond, aanleiding tot lekkaadjen geven. e kom-

munikati e is anders goed, daar  dc bovcnvcstibule naar  alle 

vertrekken toegang verleent. e teekeningen zijn zeer  net 

uitgevoerd. 

/ /N° . 1'.  ontwerp kerft, enz. 

// e vcrdeeling van dit plan is eenvoudig. e sekreta-

ri e is te bekrompen, de toegang voor  den raad ongeschikt, 

zoomede die naar  den zolder  en het balkon. e woning 

van den koncierge is vri j  groot. c twee op het midden-

gedeelte geplaatste verdiepingen dienen alleen om dc facade 

tc verhellen. t uiterlij k met dc halve frontons, al moge 

men zulks bij  den kerkslij l in het tijdper k van verval der 

kunst aantreffen, is niet landelijk of gepast. c kapkon-

Btrukti e is simpel. c lijsten zijn zwaar  geprofileerd en dc 

vormen over  het algemeen, ondanks het hooge voorfront , 

gedrukt. Er  bestaat geene overeenstemming tusschen de 

voor-, achter- en zijgevels. e uitvoering der  teekeningen 

verdient lof. 

//Tv" . 5. La perseverance peut eurmonter, enz. 

// l in dit plan de gevorderde lokaliteiten zijn aan-

getoond, is de plaatsing derzelve echter  niet goed. c sc-

kretari e is te groot cn dc archiefkamer tc klein. Vooral 

is de spreekkamer te ver  van dc sekretarie cn de raadka-

. \ . 

;'  mcr  verwijderd . e vier  penanten in de vestibule, tot dreg) 

''  van den toren, zijn aldaar  zeer  misplaatst cn belemmeren de 

kommunikatie. e trappen en toegangen zijn donker, dc 

verlichtin g van dc raadkamer is onvoldoende, cn er  is geene 

j  gelegenheid om dit vertrek te verwarmen. c woning van 

! den koncierge is te groot, zoomede dc kelderverdieping, die 

j  voor  ecu gedeelte doelloos is. e uiterlijk e vormen zijn 

j  zeer  zwaarmoedig cn missen geheel het landelijke karakter ; 

i de uitvoering der  teekeningen is middelmatig. 

// X" . 6.  en volharding. 

//Bi j  dc zamenstelling van dit plan valt op te merken, 

dat de vestibule ecnc hoofdzaak geworden, terwij l het 

overige daaraan ondergeschikt is. c toegang naar  deze 

vestibule geschiedt langs het privaat , dat daar  zeer  is mis-

plaatst. Ook is dc overgang tot de zeer  eenvoudige woning 

van dcu koncierge, die zonder  verband achteraan gevoegd 

is, tc veel kontrasterende. c geheele tweede verdieping 

is, behalve de ruimt e voor  archief kamer, overbodig en duel-

loos. c verlichtin g van de vestibule, op de wijze zoo als 

die is voorgesteld, is allervreemdst, cn de schuine kokers 

hadden geheel kunnen worden gemist. Even als bij  ont-

wei-]) n" . 1, waarmede dc facade van dit ontwerp veel over-

eenkomst bezit, is dadelijk te bespeuren, dat dc uitwendige 

vormen niet uit de inwendige vcrdeeling voortvloeijen. Vooral 

is hinderlij k en storend de viermaal boven elkander  gere-

peteerde frontons, cn de ontwerper  heeft zijn doel, om niet 

wéinig lijnen veel uil te drukken , niet bereikt. 

c trappen zijn ongeschikt en veroorzaken, door  de 

link s cn regts geplaatste spillen, bij  het beklimmen gevaar. 

e zijgevel heeft ccn meer  passend aanzien en is wel 

geordend. e uitvoering der  teekeningen is verdienstelijk. 

//N" . 7. JJC travail eiinnhlil le coenr. 

t ontwerp is in de eerste plaats niet op dc ver-

langde schaal geteekend. r  zulks aan de waarde daar-

van niet afdoet, is dit echter  ter  vergelijkin g minder  ge-

schikt cn strijdi g met het programma. 

e zamenstelling is niet met veel zorg geschied, gelijk 

de ontwerper  dan ook reeds zijn best doet om eenige ge-

breken in zijne memorie van toelichting aan te wijzen, als: 

te ruim e woning voor  den koncierge, muren die op balken 

dragen , enz. 

//Omtrent de plaatsing van dc vertrekken in twee ver-

diepingen, geldt hetzelfde als bij  ontwerp n°. :5. 

e trap cn vestibule zijn te grootsch cn geven toe-

gang tot een bekrompen bovcnportaal. t publiek moet dc 

spreekkamer passeren om tot dc raadkamer te komen. Ook 

ware het archief beter  meer  in dc nabijheid der  sekretarie 

geplaatst. 

//liet uiterlijk , hoewel cenc goede vcrdeeling van ramen 

cn dammen aanbiedende, heeft noch ccn ernstig, noch ccn 

landelijk karakter . Alleen dc attributen , als klok , lantaarn 

is 
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cn wapenschildj  moeten doen vooronderstellen, dat het een 

gebouw is voor  de openbare dienst, waarom dc ontwerpei 

dan ook zeker  dc bestemming in den gevel heeft gezet. 

t geheel draagt het kenmerk van overhaasting, hoezeer 

de teekening voldoende van uitvoering is. 

E . 

Overdekte zitplaat» in eenen. tuin. 

e bedoeling van deze prijsvraag, waarop 3 antwoor-

den zijn ingekomen, schijnt door  geen der  ontwerpers juist 

begrepen tc zijn. 

/ /N°. 1 met de spreuk:  arbeid enz. is vri j 

goed geteekend, doch zoude heter  kunnen dienen als vrij -

staande kiosk in ecu park of landgoed. 

/ /N° . 2. De

 Ondanks dc ongepaste krulle n is dit ontwerp nog het 

meest geschikt voor  eenen stadstuin; het mist echter  ver-

dienste, zoo bouwkunstig als in teekening. 

/ /N° . 3. h manklend de eerste schrei enz., inedc zeer 

middelmatig cn minder  geschikt voor  eenen stadstuin. 

w Wat nu de toewijzing der  belooning aangaat, zijn wij 

eenparig van oordeel, dat aan het ontwerp kacalcrie-kazerne 

n°. 2, met de spreuk: Soil nicht die  enz., dc uit -

geloofde prij s kan worden toegekend. 

//Omtrent het 2"  onderwerp, het dorpe-gemeentehuis, komt 

het meest in aanmerking N°. 2, met de spreuk: De beoe-

fening der kunst, enz., zijnde door  alle beoordeelaars als het, 

beste gekeurd, verkrijgende hetzelve echter  slechts twee stem-

men voor  bekrooning en drie voor  loffelijk e vermelding, 

terwij l de ontwerpen n". 1 en 3 als naasthijkoiucnde worden 

beschouwd. 
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// Van de ontwerpen op dc 3d e prijsvraag kan geen op 

bekrooning aanspraak maken, doch n°. 1 om dc uitvoe-

rin g der  teekening loffelij k worden vermeld. 

// Bovenstaande aan dc; beslissing van het bestuur  onder-

werpende, hebben wij  dc eer, enz. 

(w. g.) . O. . 
Amsterdam, <;. A . VAN . 

J u n ij  1S57. T. . 
A. C. . 
B. E P JZ., 

e voorzitter  rigt vervolgens het woord tot den heer 

j . F. J.  A no it Y , wenscht hem geluk met dc bekrooning 

van zijnen arbeid cn stelt hem ter  hand den uitgeloofden 

s van /'250 en het. loffelij k getuigschrift voor  het 

door hem vervaardigd ontwerp voor  ccne kavalerie-kazerne. 

a noodigl dc voorzitter  den vervaardiger  van het ont-

werp voor  de tweede prijsvraa g met de spreuk: De beoefe-

ning der kunst enz., uit , zich bekend te willen maken, 

zoo hij  mogt tegenwoordig zijn , waaraan echter  door  geen 

der aanwezigen wordt voldaan. e uitnoodiging zal dien 

ten gevolge in dc nieuwsbladen worden herhaald. 

Na regeling van eenige spreekbeurten voor  de algemeene 

bijeenkomst op den volgenden dag, wordt de vergadering 

door den voorzitter  gesloten, onder  dankzegging voor  de be-

langstelling door  de aanwezigen getoond, cn waarvan hij 

morgen op nieuw dc bewijzen hoopt tc zullen ondervinden. 

Overeenkomstig de aanteekeuingeii van de in liet 

hoofd dezes genoemde vergadering. 

 lekretaris, 

A. N. . 

G VA N E N E S T , 

gehouden den 9*™ Jidij 1857. 

Tegenwoordig de bestuurders n. . , voorzitter , 

G.  E, B. E P JZ., 1>. J.  Cll A. N. , 
sekretaris; voorts dc korrespondenten T. N van Leeu-

warden , i.. J.  van Zaandam, B. N van Hoorn, 

j .  van Schiedam en w. x. E van  in 
het geheel wordt de vergadering door 1-2 leden bijgewoond. 

o voorzitter  brengt in behandeling de f1"  vraag: 

// Waarin is de waarde van de geschiedenis der  schoone 

bouwkunst gelegen, en hoe moet die geschiedenis worden 

voorgedragen?" 

c heer  w. N .  leest daarop het volgende antwoord: 

» Er moet ecu bijzondere reden zijn waarom zoo vele 

personen behagen scheppen in dc studie van de geschiedenis. 

Zi j  moet ongetwijfeld gezocht worden gedeeltelijk in de bevre-

diging van het verlangen om tc weten wat cr , in de vele eeuwen 

die dc onze zijn voorafgegaan, zoo al is voorgevallen; gedeel-

telij k ook doordien hij  die bevrediging onze verbeeldings-

kracht in werking geraakt, waardoor  wij  min of meer  ge-

tuigen trachten tc worden van dat voorgevallene. 

j  komt de belangstelling voor  deze of gene zaak 

— 265 -

of persoon, dikwerf zelfs voor  een geheel volk; wij  deelen 

dan in deszclfs roem cn voorspoed, of wij  lijden onder  zijn 

ongeluk, vernedering en dikwerf geheelen ondergang. 

e geschiedenis boeit door  dc werkelijkhei d meer  dan 

een verdicht verhaal dit kan verrigten, niettegenstaande de 

afloop van dit laatste doorgaans voor  ons gevoel meer  be-

vredigend is, want ons zedelijk gevoel wordt voldaan, wan-

neer  wij  het kwade gestraft cn het goede voorspoedig vinden. 

n de werkelijkhei d is dit echter  niet altoos zoo, dat 

komt omdat dc geschiedenis veel hoogcr  staat. Een verhaal 

als werk van onze scheppende verbeeldingskracht, vo rmtéén 

geheel, dat aanvangt, klimt , het toppunt van belangstelling 

bereikt, en dan doorgaans spoedig afloopt; daar  is poczij 

in , en somtijds zeer  veel poczij. r  dc geschiedenis eindigt 

nooit, begint van dc eerste tijden af, zoo ver  als het onder-

zoek heeft kunnen reiken, cn duurt nog altoos voort. Zij 

levert een overvloed van stof voor  de poczij  cn dc ver-

beelding, maar  zij  heeft veel meer  en veel gewigtiger  pligten 

te vervullen; zij  omvat niet alleen zeer  veel, maar  in den 

uitgebreidsten zin omvat zij  alles. Zij  moet dus uit haren 

aard geheel anders zijn dan een verdicht verhaal, en dit is 

zij  ook werkelijk . 

/ /Om het. hoogste doel van het ineiischclijk streven, zoo 

veel iu ons vermogen is, tc kunnen bereiken, namelijk de 

kennis van God, en in die kennis ile waarheid, zijn ons 

vier  openbaringen geschonken. 

//Ten eerste, dc geschrevene openbaring, die van die waar-

heid meer  bevat dan de dri e overige. 

»Teil tweede, dc natuur , als het werk van Gods schep-

ping, waarin Zijn  wil , Zijn e eeuwige wetten en volmaakte 

wijsheid aan ons kenbaar  worden gemaakt; dat is een ander 

onmetelijk bock, waarin een schat van wetenschap en kunst 

verborgen ligt , en het is ons niet alleen geoorloofd daarin 

tc lezen, maar zelfs vergund met iedere eeuw, ja met ieder 

jaar , nieuwe waarheden op te sporen; daarom zijn dc stu-

diën van de natuurkundig e wetenschappen, wetenschappen 

van een onbegrensde waarde. 

c derde is de kennis van ons zelven: zonder  deze is 

de kennis van dc wijsbegeerte cn zedekunde van geen nut, 

cn dc veredeling cn beschaving van ons zelven hoogst moei-

jelij k , zoo niet onmogelijk. 

/ / E n eindelijk dc vierde is do geschiedenis : zij  staaf'l, in 

haar  geheel genomen, deze onmiskenbare waarheid, dat het 

mensclidom in een voortgaanden staat van ontwikkelin g ver-

keert. Voor  hen die dat niet inzien heeft de geschiedenis 

iets wat verward cn onverstaanbaar  schijnt, want zij  sluit 

niet overal goed aan elkander, en schijnt dikwerf '  met 

onze zedelijke beginselen te strijden; dat is nu niet de schuld 

van ons zedelijk gevoel, maar  van de bekrompenheid van 

ons verstand; het is zoo gemakkelijk niet en cr  wordt 

een diepe studie gevorderd om overal in dc geschiedenis de 

— 266 — 

besturende hand van de Voorzienigheid op tc merken; om 

overtuigd te worden dat het doel van die opvoeding is dc 

veredeling van het mensclidom, door hetere kennis van dc 

waarheid, door reinere zeden, meer  zelfstandigheid en vol-

lediger  erkenning van de waarde van den nieiisch. 

j  behoort dc overtuiging dat wij  uiet het slagt-

offer  zijn van een blind noodlot, of van ccne zanicnwcrking 

van onbestemde krachten, die haar  spel met ons drijven . 

Was dat het geval, dan behoorden dc kansen van voortgaande 

of afnemende beschaving tot dc hoogere wiskunde; dc pro-

babiliteits-rekening leert ons, dat alle kansen iu zekere ver-

houdingen tot dezelfde wet behooren, en na een zeker  tijd -

verloop elkander  opwegen. Staan de kansen dus gelijk, 

dan zou de geschiedenis ons leeren dat wij  in een krin g 

rondloopen, cn dus in stede van altoos vooruit tc gaan, 

na verloop van ('enigen tij d moeten terugkecren; maar 

dat leert de geschiedenis niet; integendeel zij  leert juist 

het tegenovergestelde, cn van die zijde bewijst zij  dus, dat 

ecu besturende hand alles regelt , en het is ongemeen troostrij k 

dio vier  openbaringen in zulk eene overeenstemming te 

v inden. 

z/Nu bevat dc behandeling der  algemeene geschiedenis 

wel zeer  veel, maar  zij  kan niet alles volledig bevatten; 

veel moet zij  slechts aanwijzen; zij  bevat meestal de belang-

rijkst e gebeurtenissen, en tracht zoo veel mogelijk de oor-

zaken en de gevolgen daarvan aan te tooncn. Wi j  v inden 

cr dus wel meer  in dan den omtrek, maar  zijkan niet al de 

andere geschiedenissen, die uit elke belangrijke zaak kun-

nen voortvloeijeu , iu zich opnemen; dit moet aan den bij -

zonderen arbeid van anderen worden overgelaten. 

// r  wordt het aantal der  geschiedenissen zoo 

groot als hef aantal van de zaken cn beschouwingen, die 

invloed op dc ontwikkelin g van het ïncnschdoni hebben, 

talrijk  zijn , cn dus in het bijzonder  de geschiedenis van kun-

sten en wetenschappen. 

e geschiedenis van dc wetenschappen is dc geschie-

denis van het onderzoeken, nadenken, weten cn kennen van 

den nienseh. 

e geschiedenis van de schoone kunsten is die van liet 

gevoel van den menseh, en van de wijze hoe hij  dat gevoel 

heeft uitgedrukt ; bijgevolg moeten godsdienst cn zedekunde 

cr in naauvv verband mede staan, en dit is ook werkelij k 

zoo. e vele zaken ook op do kunst invloed mogen hebben, 

geen van allen die zoo krachti g werkt als de godsdienst; 

ja zonder  godsdienst zou de kunst geen groote hoogte hun-

nen bereiken. t is in mindere of meerdere mate bij  alle 

kunsten waar, maar  in geen is het sterker  dan in de 

schoonc bouwkunst. 

t voortreffelijkst e wat die kunst heeft voort gebragt, 

zijn altoos die gebouwen geweest, die aan de Ciodsverecting 

waren toegewijd. 

8* 
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s nu dc kunst dc uitdrukkin g van het veredelde ge-

voel, dan moeten de kunstvoorwerpen des te schooner  zijn , 

naar  mate de verschillende volken het denkbeeld van de God-

heid juister  cn meer  de waarheid nabij  hadden opgevat, en 

dit is ook volkomen zoo: dit leert ons dc: geschiedenis van 

de houwkunst; zij  is dus onze aandacht en studie (cn hoogste 

waardig. Wat is toch schooner  dan het onderzoek der  monu-

menten, indien het zulke uitkomsten oplevert cn ons die 

overtuiging verschaft. 

w j  boude men in het oog dat de monumenten niet 

vleijen of liegen, zoo als sommige schrijvers; men behoeft 

daardoor  niet zoo als in de geschrevene geschiedenis de au-

teurs aan een strenge analyse tc onderwerpen, ten einde daar-

door tc weten hoe veel vertrouwen men hun kan schen-

ken. c monumenten leeren ons het volk, van den tij d 

waarin die gehouwen opgerigt zijn geworden, zeer  goed 

kennen, want het is onmogelijk dat een volk gehouwen 

van een lateren tij d kan oprigten, dan van dien waarin 

het leeft. 

//Wi j  kunnen immers geen gehouwen maken, die tot de 

20s t e of 21*"  eeuw zullen behooren; al ons streven kan al-

leen zijn om niet hij  onzen tij d ten achteren te blijven, liet 

is niet mogelijk met eenige zekerheid tc: zeggen wat de voort-

gaande ontwikkelin g in latere tijden zal opleveren; wij  kun-

nen naauwelijks eenige vermoedens opperen, 

//Veronderstellen wij  eens dat een bouwkunstenaar  een 

gebouw kon ontwerpen, dat zijnen tij d verre vooruit was, clan 

zou niemand zoo iets begrijpen, wat het zou huiten over-

eenstemming met ons gevoel zijn. 

t volgt dat, om een monument goed te begrijpen 

cn juist te beoordeelen, men het volk moet leeren kennen, 

dat het heeft voortgebragf. t is niet gemakkelijk; want 

het is hier  niet te doen om het welen, maar  om het voe-

len; niet het onderzoeken van den graad van wetenschappe-

lijk e kennis en technische ontwikkeling , maar  hoe het zede-

lij k en godsdienstig gevoel werkte, cn wat de gevolgen daar-

van waren; hoe dc: gemoedstoestand was die daaruit voort-

sproot, en hoe deze zich in cle kunsten van dat volk moest 

uitdrukken . Zonder  dat zouden die kunstvoortbrengsels hun 

onmogeüjk hebben kunnen voldoen. En dit moest zoo lang 

voortduren als het volksgevoel onveranderlijk bleef, en ook 

dit vinden wij  bevestigd. 

r  cle geschiedenis der  bouwkunst leert meer, want 

het is ons ook geoorloofd die monumenten uit een ander 

oogpunt te beschouwen, namelijk uit het standpunt waarop 

wij  ons in onzen tij d bevinden, hetgeen cle leerzame en nuttige 

zijde van die studie is. t oordeel daarover  zal meestal ge-

heel anders uitvallen, clan dat van het volk dat die kunst-

gewrochten heeft voortgebragf. 

//1'i t die beschouwingen zijn gevolgtrekkingen te maken; 

wij  leeren door vergelijkin g de gebreken kennen, cn kunnen 

"  er  ons dus voor  wachten; maar  ook veel schoonheid cn vooral 

een groote rijkdo m van denkbeelden komen ter  onzer  ken-

nis, cn hiervan mogen wij  een gepast gebruik maken. 

// e geschiedenis van de bouwkunst werd niet altoos 

op die wijze voorgedragen; het is naauwelijks een halve eeuw 

geleden dat men er  mede is begonnen. t waren aanvan-

kelij k archeologen die den weg baanden, cn de kunsten hebben 

aan hen veel, zeer  veel te danken. Ja, het is onmogelijk de 

kunstgeschiedenis aesthetisch te behandelen, wanneer  die we-

tenschap, door  hare onderzoekingen, niet vooraf cle baan 

heeft geëffend; maar  cle archeologie geeft ons wel de beschrij-

ving der  monumenten, dikwerf van al de monumenten; 

doch hoe nutti g dit ook zijn moge, het zijn geen aestheti-

sche beschouwingen, en dit is ook zeer  gelukkig, want de 

acsthetika behoeft, om haar  doel te bereiken, niet over  al 

de monumenten te handeden; alleen tot de voornaamste be-

paalt zich hare studie, en voor  cle overige gebouwen alleen 

in zoo verre die in kunstwaarde van elkander  verschillen. 

c archeologie hecht dikwerf een groote waarde aan ze-

kere vormen cn teekens, en grondt daarop hare verdeelin-

gen. e vormen hebben voor  de acsthetika dikwerf een on-

dergeschikt belang, en kunnen dus geen bijzonderen invloed 

op den stij l uitoefenen. t is de geest van het geheel die 

: de aesthetische verdeeling regelt, en wanneer  die geest merkelij k 

j  verandert, dienen die overgangen te worden aangeduid; daarom 

moet men voorzigtig zijn met de archeologische verdeeliug, 

en dat des te meer, omdat aanvankelijk de geheele geschie-

denis van dc kunst zich aan die verdeeliug onderwierp, en 

men zoo doende gevaar  zou loopen op een dwaalweg te ge-

raken. 

e geschiedenis van de konstrukti e cn technologie 

maakt doorgaans een deel uit van dc archeologie; maar  daar 

 dc meeste oudheidkundigen geen konstrukteur s waren, is dit 

;: wel het zwakste gedeelte van hunnen arbeid; daardoor  is 

menige zaak over  het hoofd gezien geworden , hetgeen veel meer 

invloed op den geest van den stij l heeft uitgeoefend, dan 

sommige vormen, en dus wel onderscheiden had mogen 

worden. 

// e latere geschiedenissen der  bouwkunst waren meer 

aesthetisch, maar  beschouwden cle zaak alleen uit ons heden-

elaagsch standpunt, en clan gaat een groot gedeelte van cle 

waarde der  geschiedenis verloren. t is waar, men heeft dan 

minder  noodig het volk te leeren kennen, maar  die kennis 

vermeerdert de belangstelling in een hooge: mate; zij  geeft 

i een afwisseling aan die aaneengeschakelde analyse, die uit 

haren aard altoos iets stroefs cn iets kouds moet hebben, 

i! en hierdoor  raakt de gelegenheid verloren om het schoon-

heidsgevoel tc ontwikkelen, en al deed cle geschiedenis der 

bouwkunst niets dan dat alleen, dan nog zou zij  overwaard 

wezen om te worden beoefend; want zonder  schoonheids-

"  gevoel bestaat geen kunst, en naarmate dit gevoel krach-

tiger  en zuiverder  werkt , naar  die mate is de kunst ook 

edeler  en verhevener. 

//Wanneer  wij  nu het medegedeelde kortelij k rekapitu-

leren, dan zou dc: algemeene: gang van de geschiedenis van 

de schoone bouwkunst deze kunnen wezen: 

ii  V'. e kennis van de godsdienst, zeden en denkwijze 

van het volk waarvan men den stij l wil ontwikkelen. 

» 2*. t afleiden, hoe dat volk voelde, wat dus op 

zijn gemoed een sterken indru k moest maken, en wat het 

dien ten gevolge: van de schoone: kunsten verlangde. 

z/3". e in iederen zelfstandig ontwikkelden stij l werkelij k 

die vormen en voorstellingen werden aangetroffen, die aan 

het verlangen konden voldoen. 

» i*.  Wat er  voor  ons in onzen tijd , uit de analyse: 

van die monumenten, kan geleerd worden. 

ti n zou hierbi j  op het navolgende moeten letten : 

na. Op de heerschende vormen, zoowel van het geheel 

nis van de onderdeden, terwij l men die der  eenheden cn 

van de lijstwerken niet mag veronachtzamen. 

ah. Aantoonen de optische waarde van dien stijl , cn 

door  welke middelen zij  die hebben weten te verkrijgen . 

n c. En eindelijk wat hare verdiensten zijn ten opzigte 

van waarheid, eenheid, orde, verband, overeenstemming en 

verhouding. 

//Bi j  dit alles zou het mogelijk nog het moeijelijkste 

wezen om aan te toonen, in hoe verre vastgestelde regels, 

bestaande gebruiken of heerschende vooroordeelen en hijge-

loovigheden de vrijhei d aan handen hadden gelegd, en dit zou 

toch niet het minst belangrijke zijn. 

// t is nu maar  een gedeelte van de moeijelijkheden 

en vereischlen van het onderwijs in de schoone houwkunst; 

zij  zijn zeker  wed dc: gewigt igste, maar  niet de eenige. 

j  komen de middelen, de hoeken en plaatwer-

ken, cle tij d die voor  den onderwijzer  vereischt wordt , oin 

dat alles op te sporen en te bestuderen, en eindelijk dc 

mocijelijkhei d van hel te geven onderwijs zelf. 

// Want hij  moet niet alleen den lust en de liefde voor 

de kunst bij  zijne leerlingen opwekken, maar  ook hunnen 

kunstzin en schoonheidsgevoel ontwikkelen, hunne verbeel-

dingskracht in werking weten te brengen, en vooral trachten 

dat heilige vuur  in hen te doen ontbranden, hetgeen ieder 

waar  kunstenaar  moet bezitten, want zonder  dat kan nie-

mand een schoon kunststuk te voorschijn brengen. 

// e moeijelijk maar tevens schoon deze taak ook wezen 

moge, wij  behoeven daarom er  niet aan te wanhopen dat 

dat ouderwijs eenmaal in ons land algemeen zal ingevoerd 

worden. 

// baten slechts wij , die tot cle meer  gevorderden van jaren 

behooren, alles aanwenden oin onze jongere kunstbroeders 

op te wekken daarnaar  te streven, en zij  van hunnen kant 

zich bereid toonen om meer  en meer  zeiven daartoe mede 

; te werken. 

// Wunnocr  eenmaal de algemeene belangstelling voor  de 

jj  schoone houwkunst in ons vaderland zal zijn in het leven ge-

' roepen, dan zal het ook gewis niet aan de middelen ont-

breken, en wij  twijfelen niet of'  oüze j  zal daar-

 toe steeds met kracht medewerken." 

Niemand over  dit onderwerp verder  wenschende tc spre-

!| kon, wordt in behandeling genomen cle 5'le vraag: //Aan 

j  welke vereischten behoort eene ambachtsschool tc voldoen, 
: en hoedanig moet hare inrigtin g zijn inet betrekking tot 

: theorie en praktijk? " 

e heer  J. . N deelt omtrent dit onderwerp het 

,i navolgende mede: 

s het geene waarheid, mijne heeren, dal noch van 

 lands- noch van stadswege iets tot de voldoende ontwikke-

' ling van ambachtskinderen verder  gedaan wordt , dan ze op 
1 de scholen tot 13- a 11- jarigen leeftijd, schrijven, lezen re-

kenen enz. te doen koren, en is het niet bekend, dat al-

daar  in vele opzigten juist datgene als van zelf'  wordt aan-

geworven, dat men zoo gaarne bij  den man had gemist? 

e jongeling, hetzij  meer  of min in verstand en denk-

; wijze: ontwikkeld , is dus al ras ter  prooi aan eene rigting , 

f die rcods, voor  dat hij  goed leest, rekent of schrijft , hem 

toeroept: geld verdienen. 

e rigting , zij  strekke ons land tot eer  in vele op-

zigten, doet echter  aan de andere zijde veel kwaad, en is 

met een knagenden kanker  gelijk te stellen; want, wordt 

j  het le /mis brengen van eenige stuivers als hoofdzaak door 

de ouders dier  kineleren beschouwd, clan zal de daardoor  in-

j  gewortelde mechanieke beweging dezer  kinderen zeker  niet 

gunstig op hunne geestontwikkeling kunnen werken, eu 

wordt boven alles dc liefhebberij  en ijver  in weinig tijd s 

voor  immer uitgedoofd, 

// Wanneer  wij  één proefhoudend deugdzaam voorbeeld 

van het tegendeel kenden, wij  zouden het zoo gaarne noe-

j  men; maar  ook wanneer  wij  één enkel goed gevolg van de 

bestaande ambachtsscholen wisten, althans zooals ik dat 

woord voor  kinderen van den ambachtsman versta, clan zou-

den wij  het zoo gaarne vernielden. 

e bestaande ambachtsscholen, en waar zijn ze? wan-

neer  men althans die der  weeshuizen en gestichten wegdenkt, 

! oefenen voor  zoo verre ik weet geen genoegzamen invloed 

\ naar  buiten, om aldaar  gunstig bekend te zijn of te worden, 

deeds om het te gering aantal belangstellende leerlingen of 

ouders, deels omdat de chef-elireklour  er  geheel of'  gedeel-

telij k zich een bestaan van maakt of maken moet, en dit 

voornamelijk moet een onguustigen invloed in de gevol-

gen uitoefenen. 

// r  de vraag: waaraan behoort eene ambachtsschool 
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tc voldoen? vereischt scene verdere voorafspraak. t be-

staande ambachtsscholen te noemen,"  zou men misschien 

zaken moeten vermelden, die niet ter  plaatse behooren of 

welligt onaangenaam konden zijn. 

 Al s eerst vereischtc beschouw ik : 

t de ambachtsschool van lands- of stadswege be-

hoort uit to gaan cn rui m moet worden gesubsidieerd, 

en dat cenc kommissie van toezigt, hoofdzakelijk bestaande 

uit mannen van het vak, over  dc inrigtin g worde aange-

steld, die geheel zelfstandig kunnen werken. 

 2". t het den nederlandscheu jongelieden, die hun leven, 

hetzij  gehed, hetzij  ten deele in den ambachtsstand behoo-

ren cn moeten doorbrengen, als ecnc verpligtin g bij  het ver-

lat cn der  school worde opgelegd, dc ambachtsschool min-

stens gedurende dri e jaren te bezoeken, om daar  te worden 

onderwezen. 

t eene ambachtsschool zal uitvoeren verschillende 

binnen haar  bereik liggende werken, tegen geldelijke beta-

ling , zoodat du jonge lieden welke het noodig hebben, kunnen 

worden beloond, naargelang van hunne vorderingen of ijver . 

ui". t hetgene theoretisch wordt geleerd, zonder  tijd -

verzuim, praktisch worde uitgevoerd cn toegepast. 

w 5». t de inrigtin g dusdanig zij , dat ieder  yak in het 

bijzonder  cn allen in het algemeen, waardig zijn vertegen-

woordigd , cn de wijze van werken dezer  school vooral in 

goede harmonie moet worden gebragt cn gehouden met alle 

werkbazen daar  buiten, omdat, door een dergclijkcn broe-

derlij k vriendschappclijken zin, niet dan gunstige resul-

taten voor  ieder  ambacht en deszclfs beoefenaars kunnen 

ontstaan. e ambachtsschool en hare leerlingen moeten 

dusdanig zijn , dat zc door  dc werkbazen iu het bijzonder 

worden gcprotcktccrd, ja zelfs, op drukk e tijden met uit te 

voeren werk worden begunstigd. n elk geval, zal bij  we-

derzijdschc tegenwerking, jaloezie, broodnij d als anderzins, 

ieder  ambacht worden benadeeld, maar, 

»6o. cn hiervan zal het geheel naar  mijne zienswijze 

afhangen, moet bovenal de chcf-dircktcur  zijn een man, 

in het theoretisch, zoowel als in het praktisch deel van het 

bouwvak grondig ervaren, cn daarom goed gesalarieerd; een 

man, juist omdat hij  bovengenoemde kundigheden in hooge 

mate bezit, algemeen geacht cn bemind, zoo in zijnen werk-

krin g als daar  buiten; een man, die zich door  gemeenschap-

pelijk e zamenleving heeft bekend en bemind gemaakt, of 

liever  ccn dusdanig nederig gemoed bezit, om zich met zijne 

eleves tc onderhouden, al moest hij  zelf met of van hen 

leeren; een man, die door  de leerlingen wordt geacht 

en niet gevreesd, omdat zijne handelingen waardig zijn , en 

geene enkele met despotieken zin, of met bijn a krankzin -

nige zelfverheffing geschiedt of wordt voorgedragen; met één 

woord, een man die zich met hart en ziel de zaken aan-

trekt , en door  zijne maatschappelijk gunstige positie zich al 

dadelijk hoven alle anderen gelukkig achten kan, en daar-

om anders werken moet. 

//Ui t het bovenstaande blijkt , mijns inziens, dat de 

| beste uitslag eener  ambachtsschool tc verwachten is van 

den besten chcf-dircktcur ; maar  dc tweede helft der  vraag 

is vvijssclijk gesteld om te weten, hoe het onderwijs behoort 

tc zijn. 

// t is onnoodig tc zeggen, dat theorie cn praktij k ge-

zamenlijk behooren te worden onderwezen, cn dat een ge-

lijk e tred voor  beide tc houden, zeker  het best equili-

briu m in dc hersenen der  beoefenaren zal te weeg brengen, 

en blijven behouden. 

//Evenzoo zal het onnoodig zijn te wijzen op dc beoe-

fening van populaire wetenschappen, ccn bevattelijk gedeelte 

der hoogere eigenschappen in het bouwvak, dc meet- en stel-

kunde, de geschiedenis, dc natuur- en werktuigkunde, al-

len geleefd met betrekking tot dc praktij k en daarop 

toe te passen. 

r  dc trouwe en ijverige beoefenimr van deze vvctcii-

: schappen zal een duidelij k cn vlug begrip worden verkregen 

van vele zaken, die hoogst nutti g zijn oin de denkbeelden 

van anderen tc verstaan cn in realiteit tc brengen, maar  ook 

zal het ten prikke l wezen, om hierdoor  tot hooger  tc komen. 

j  gevoegd ccn door den onderwijzer  bij  zijne leer-

lingen ter  ontkieming tc leggen, diepe en beschaafde in-

druk , ontstaan door  opwekking van ccn rein gevoel, om te 

begrijpen wat schoon, goed cn doelmatig is, zie! dat zou 

vruchten kunnen dragen, want daardoor  zal een bepaald be-

wustzijn zijn ontstaan van hetgeen men doen of maken moet 

cn dus zal het ongunstige cn schadelijke iu ieder  onderdeel, 

met betrekking tot de praktische daarstelling gekend worden ; 

daardoor  wordt een diep en helder  inzigt iu praktij k opge-

|i daan, dat niet zelden zelfs de heerlijkste theorie doet vallen, 

of dezelve imaginair , in poëzij  of in beelden doet blijven 

bestaan. 

// Ook moet dc lust om te onderzoeken , en zich zeiven of 

anderen, bij  iedere handeling het waarom af tc vragen, op 

 dc ambachtsschool vriendschappelijk worden onderhouden, 

cn wanneer  ook deze mijne losse denkbeelden, op ruimer e 

schaal overgezet, cn dus meer  onderdeden bevattende, 

 wierden onderwezen, mij  dunkt , wij  allen zouden zeker 

na verloop van tij d zien arbeiden op ecnc wijze, die niet 

; meer  grenzen zou aan die van het redelooze dier, ja zelfs 

meermalen daar  beneden stond. 

k zelf zult zoo gaarne ecnc ambachtsschool bezoeken, 

om steeds aan tc vullen wat ontbrak , om gemeenschappelijk 

j  te leeren, maar  het zal met u als met mij  gaan; dc stad 

|' onzer  inwoning is, even als iedere andere, met hetgene daarin 

i voorvalt, cenc school, om dc beoefening van ambachten in 

j : theorie of praktijk , iu hen die zc doen uitvoeren te leeren 

kennen, en wel telkens op nieuwe, veranderde wijze. 

z/llet is cenc school, waarin velen, die zclvcn onderwijs 

geven, zich zclven dagelijks kunnen onderwijzen. 

/ /En rigten wij  nu of dan cenc ambachtsschool op, zor-

gen wij  bovenal voor  goeden wil cn veel geld, bidden wij 

om vertrouwen cn geldelijke ondersteuning van hen, die 

over  den tegenwoordigen ambachtsstand zoo diep zuchten, 

hem dikwerf zoo laag verachten, cn doorgaans zoo weinig voor 

hem over  hebben, wat hem ten goede zoude kunnen strekken. 

/ /En zijn dc dri e hoofdbestanddeelen, als: goede zin, veel 

geld en vertrouwen, aanwezig, welnu! dat men zich omringo 

van bekwame en met ondervinding toegeruste mannen; zij 

zullen ons beter  kunnen inlichten, dan in deze bijdrage ge-

schieden kon, omdat ik ze vlugtig opstelde. 

//Beschouwt deze mededeeling dus enkel als aanleiding tot 

meer  volledige beantwoording of diskussic, hetzij  hier  in deze ' 

vergadering, hetzij  in de kolommen van ons tijdschrift , waar-

toe ik u allen bij  deze minzaam uitnoodig. 

, is niet dc vraag n». 5 van een tc belang-

rijke n inhoud, dan dat wij  niet allen het onze zouden wil -

len antwoorden cn aanbrengen ten beste van hen, waarvan j 

wij  zoo gaarne in goeden zin afhankelijk zijn cn moeten 

blijven ; ik bedoel den zoo waardigen en onmisbaren am-

bachtsstand." 

c voorzitter  noodigt den heer  J. F.  uit om-

trent dit onderwerp zijne gedachten mede te deden, aan-

gezien hij  verineent, dat door genoemden heer  in der  tij d 

tc  iets van dien aard is opgcrigt, zoodat zijne 

ervaring hier  van veel nut kan zijn. 

e heer  deelt daarop mede dat hij  gedu-

rende zijne bouwkundige praktij k te  door ver-

schillende personen is vereerd geworden met dc taak tot 

opleiding van hunne zonen of pupillen tot beschaafde am-

bachtsliedcn. e heeft hij  de aan zijne zorgen toever-

trouwde jongelieden zich gedurende de zomermaanden prak-

tisch laten oefenen, in de werkplaats, zoowel in het hante-

ren van dc gereedschappen als in het uitslaan van onder-

scheidene konstrukt iën . c wintermaanden werden meer  be-

paald gewijd aan theoretische oefeningen, hoofdzakelijk be-

staande in bouwkundig teekenen, wiskunde cn physica, 

welke beide laatstgenoemde vakken nogtans afzonderlijk of 

(loor  privaat-onderwij s werden beoefend. Tevens bezochten 

dc leerlingen onder zijne leiding de teokeiischool, tot prik -

kel en opwekking van ouderlingen naijver. r  ont-

stond later  het denkbeeld om gezamenlijk met dc heeren 

E en G cenc ambachtsschool op te rigten, alwaar 

op bepaalde voorwaarden volgens ccn vastgesteld programma 

dc noodige kundigheden zouden worden onderwezen, cn 

waarvan in der  tij d ook ecnc aankondiging is geplaatst in 

dc Bouwkundige bijdragen door  deze j  uitgegeven. 

t denkbeeld heeft echter  niet die deelneming bij  het pu-

 bliek ondervonden als noodzakelijk was voor  zijne verwezen-

lijkin g op duurzame grondslagen, zoodat deze proef tot op-

rigtin g van eeno ambachtsschool tc  voorshands als 

mislukt kan worden beschouwd. 

c heer , van Zntplien, deelt het gevoelen 

van den heer  omtrent dc wijze van opleiding voor 

den ambachtsstand, cn verschilt van den heer X in 

zoover  deze beweert dat er  niets gedaan wordt tot opleiding 

van dc ambachtslieden hier  tc lande. j  wijst op de am-

bachtsschool tc  bestaande, alwaar  men slechts be-

oogt, het vormen van bekwame werklieden, zoowel theoretisch 

als praktisch. Ook dc j  Tot nut ion 't Algemeen 

laat zich aan deze zaak voortdurend gelegen liggen , en 

heeft zelfs kommiss iën gevormd tot uitbreidin g van dc be-

staande inrigtingen. j  zou het wenschelijk achten dat dc be-

sturen dezer n zich hieromtrent onderling ver-

stonden , oin gezamelijk tot het beoogde doel mede te werken. 

c heer  A. x. Y meent tc mogen herinneren dat 

op de algemeene bijeenkomst in October  1S53, bij  ge-

legenheid van de alstocn gehouden tentoonstelling van bouw-

materialen door de Vereeniging run Volksvlijt, het eerst ge-

sproken is over  het noodzakelijke van verbetering in het 

onderwijs van den ambachtsstand. e heeft het 

bestuur  dezer j  zich met dc direkti e van genoemde 

Vereeniging in betrekking gesteld, om gemeenschappelijk over 

dit onderwerp tc beraadslagen. Alvorens echter  deze kom-

missie, waarvan spieker  de eer  had li d te zijn , tot eenig 

resultaat was gekomen, begreep de direkti e der  Vereeniging 

voor Volksvlijt dat het noodzakelijk was dat alle andere 

maatschappijen of inrigtingen , die zich eenigermate met volks-

onderwijs bezig houden, zich tot. een geheel aaneensloten en 

ontving het bestuur  van deze j  cene uitnoodiging 

daartoe een harer  leden af te vaardigen, waarop de heer 

N met deze taak werd belast. l dit nu reeds 

meer  dan twee jaar  is geleden, is cr  nog niets bekend ge-

worden van de vruchten der  bcniocijingcn van deze nieuwe 

kommissie, cn het was uit dien hoofde dat spreker, door-

drongen van het. belang eener  goede opleiding voor  den am-

bachtsstnnd, als middel waarvan wij  ons noodzakelijk moeten 

bedienen tot verwezenlijking van onze bouwwerken, de vrij -

heid heeft genomen dit onderwerp hier  op nieuw ter  tafel 

tc brengen. e voorgenomen oprigtin g eener  ambachtsschool 

door de j  Tot verbetering van den werkenden 

stand heeft almede tot heden geen gevolg gehad. r  in-

dien ooit cenc inrigtin g tol onderwijs van ambachtslieden 

mogt gevestigd worden, dan wenscht spreker  dat men zich 

bepaald moge bezig houden met dc vorming van bekwame 

werklieden, die zoowel dc behandeling der  gereedschappen 

als de eigenschappen der  bouwstoffen grondig verstaan; 

zonder  zich op tc houden met cene onvolledige oplei-

ding tot archilekt , waarvan dc uitkomsten èn voor  dc 
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kunsi èn voor  de ambachten in het algemeen bedroevend en 

nadeelig zullen zijn. 

o beer  deelt nog mede, dat zijne inrigtin g 

tot opleiding van jonge lieden slechts beperkt en geens-

zins op groote schaal geschoeid was. Jli j  acht dit laatste 

ook niet wenschelijk, maar  beschouwt den ambachtsstand als 

een groot huisgezin, waar  dc werkbaas, even als de huisva-

der, behoort voor  te gaan in liet geven van het goede voor-

beeld door  werkzaamheid en orde in de zaken. e werk-

baas moet niet trachten de aan zijne zorgen toevertrouwde 

jongelieden produkt iel' tc doen zijn , maar  zich als doel voor-

stellen hunne opleiding tol volgend geluk. n wordt ie-

dere werkplaats eene school, waar  bekwame werklieden zul-

len gevormd kunnen worden. 

e heer  n. .  acht het laatste denkbeeld een 

grooten omweg om tot het voorgestelde doel te geraken. j 

bevestigt hetgeen door  den sekretaris is aangevoerd betref-

fende de in der  tij d benoemde kommiss iën, en voegt cr 

nog bij  dat tc dien tijd e bij  de stedelijke regering plan be-

stond tot het oprigten van cene ambachtsschool of wel de 

geneigdheid tot het vcrlecncn van subsidie aan zoodanige 

inrigtin g op goede beginselen gevestigd. Spreker  was toen 

zelf li d der  kommissie rul hoe uit den stedelijken raad, die 

zich almede in betrekking heeft gesteld met de gezamenlijke 

kommissie door  de Vereeniging rvor Volksvlijt bijeengeroepen. 

Sedert voor  het lidmaatschap van den raad bedankt hebbende, 

heeft hij  ook geen verder  aandeel aan dc werkzaamheden 

dier  kommissie gehad, doch weet niettemin dat zij  later 

ontbonden is zonder  zelfs rapport te hebben uitgebragt. 

n cn ander  moge tot voorbeeld strekken van het lot, dat 

gewoonlijk in zoodanige gevallen aan kommissoriale bcmoci-

jingen beschoren is. 

t betrekking tot de vorming van bekwame en ge-

oefende handwerkslieden meent spreker, als oud-president 

van den raad van bestuur  der  akademie van 

beeldende kunsten te mogen beweren dat genoemde inrigtin g 

in het vak van ornainentwerken veel goeds heeft voortge-

bragt. e heer , hier  aanwezig en thans nog li d van 

genoemden raad, is het meest bevoegd om hieromtrent nadere 

ïi iededcclingen te doen, en omtrent het vroeger  aangevoerde 

ophelderingen tc geven, waartoe de spreker  dien lieer  te-

vens uit noodigt. 

e heer  v. c. N deelt daarop mede dal dc gevoe-

lens van de leden der  bedoelde gemengde kommissie zeer 

uiteenliepen. r  is echter  ccn rapport ingediend aan den 

stedelijken raad. t betrekking tot het akademisch onder-

wijs in liet .'iment-tcekcncn en boetseren erkent hij  gaarne, 

dat die klasse steeds lofwaardige bewijzen geeft van hare 

werkzaamheden. 

e heer  G. .  deelt het gevoelen van den heer 

u ET/E  AA  niet betrekking tol het voorbeeld door  dc bazen 

'  aan hunne werklieden en leerlingen te geven, en belooft zich 

daarvan veel goeds. e zucht tot geld verdienen hij  de jonge-

lieden ten voordeele van hunne ouders werkt zeer  nadeelig, 

en belemmert hen in hunnen leertijd . m acht spr. ech-

ter  de oprigtin g van eene ambachtschool niet minder  nood-

zakelijk , maar  hij  meent dat eene betere organisatie van 

de zoogenaamde  hiermede moet gepaard gaan, om 

het goede op de cene plaats geleerd niet vruchteloos te doen 

zijn ter  plaatse waar  het moet worden in praktij k gebragt. 

e heer  oppert (le vraag, of het de bedoeling 

zijn kan de leerlingen ook loon te laten verdienen. 

e heer N verzoekt daarop het woord, tot beant-

woording van eenige sprekers. j  verheugt zich over  dc 

belangstelling waarmede dit onderwerp is behandeld, maar 

merkt op dat de sprekers onderling verschillen van gevoelen 

omtrent de middelen waardoor  de aiiibachtsstand moet worden 

gevormd. Volgens zijn oordeel kan een welgeordende winkel 

of'  bekwame werkbaas in groote steden niet veel goeds uit -

werken, althans niet in evenredigheid tot de behoefte, fn 

steden van minder  omvang, zoo als o. a. Berenier, is in dat 

opzigt meer  eenheid te verwachten. Er  bestaat geene aan-

leiding tot klagen over  den ambachtsstand, en gaarne schaart 

spr. zich aan de zijde van den heer . Zijn s oordeels 

behooren dc scholen te zijn ingerigt op de wijze van de 

Gewerbschulen in Duitschland, alwaar  de leerlingen zich wel 

degelijk oefenen in het werkdadig uitvoeren van onderschei-

dene konst rukt iën , cn alwaar  liet onderrigt gratis wordt 

verstrekt. 

e heer  VAN N maakt de aanmerking, dat het wer-

kelij k uitvoeren van metselwerken toch moeijelijk gaan zal: 

waarop de heer N antwoordt dat men zich daartoe 

bedient van zand (of leem). 

e lieer  c. E acht de oprigtin g van eene goede am-

bachtsschool met vele bezwaren verbonden. Wat toch tc be-

ginnen met het door  dc leerlingen gemaakte werk? n 

heeft daarvan hier  ter  stede de treurig e ondervinding opge-

daan; eu om die reden acht spreker  het subsidiëren vau 

stads- of landswege bepaald noodig ter  tegemoetkoming in 

de kosten. Er  beslaat overigens hier  ter  stede gelegenheid 

tot liet leeren van de gronden der  wiskunde bij  de -

schappij  Tol nul run 'l  Algemeen; na afloop van den werk-

tij d bestaat daar  mede gelegenheid tot het ontvangen van on-

derwij s in het rcgtlijni g teekenen, doch het is vooral praktisch 

onderwijs dat allcrnoodigst is, en hiertoe bestaat alsnog geene 

speciale gelegenheid. 

c heer  A. N. Y meent te mogen aanvoeren 

dat de oprigtin g van ambachtsscholen in het buitenland niet 

aan zoo vele bezwaren onderhevig schijnt te zijn , want zij 

bestaan in  bij  menigte, zelfs in betrekkelij k 

kleine steden. Als voorbeeld tot staving van het noodzake-

lijk e daarvan ook hier  te land , beroept hij  zich op het feit 

dat bij  den bouw van de meel- en brood/alrick hier  ter  1 

stede, op de voormalige Stratenmakerswerf'  bij  dc Spiegel- ! 

gracht, de hulp noodig is geweest van fransche of belgisehc

werklieden om de ovens te metselen. n het algemeen wor- j 

den de zoogenaamde vuurwerken bij  de metselaarsbazcn min 1 

of meer  tot de geheimen van het vak gerekend, om niet ij 

van vele andere konstrukt ië n te spreken, die bij  het gros der 

werklieden ten eenenmale onbekend zijn. Na een paar  jaren

bij  een zoogenaamden stads baas als opperman te hebben ge-

werkt worden sommige werklieden tot metselaar  bevorderd, 

en menigmaal belangrijke en kennis vereisclicnde werken aan 

hunne ongeoefende handen toevertrouwd. e meeste metse-

laars verstaan of begrijpen geene teekening of uitslag. Er  jj 

worden in  plaatwerken uitgegeven ter  dienste | 

van de ambachtsscholen, die eervolle getuigenis geven van het- | 

geen daar  geleerd wordt. Nog onlangs heeft spreker  met het \ 

meeste genoegen kennis genomen van een dusdanig werk, ij 

bepaaldelijk over  dc vuurbeinctsclingen voor  allerlei soort 

fabrieken en inrigtingen handelende, dat door degelijkheid 

van uitvoering en het leerzame van den inhoud algemeen \ 

verdiende bekend te zijn. Van aanzoek tot ondersteuning 

van landswege belooft spreker  zich weinig goeds, getuige het 
7. \ 

onthaal dat het verzoek dezer j  heeft ondervon- j 

den met betrekking tot de instandhouding der  gedenkteeke- jj 

nen, waarop tot heden nog geen antwoord is ontvangen. 

e heer  vv. N. E acht het onderwerp waarvan hier  ! 

sprake is van het meeste belang. Bouwwerken toch moeten 

door ambachtslieden worden uitgevoerd, en hunne welstan-

digheid is in vele opzigten afhankelijk van de geoefendheid , 

der werklieden. j  zou het daarom zeer  betreuren dat het

hier  behandelde geen verder  resultaat zou hebben, cn zou het jj 

allezins wenschelijk achten dat men narigt trachtte in te win-

nen betreffende de inrigtin g der  buitenlandsclie ambachtsscho-

len. Bij  de aanzienlijke batige saldoos van 's liijk s financiën 

vermeent hij , dat het vcrlecncn van ondersteuning van lands-

wege zoovele bezwaren niet zou ontmoeten. j  zou het i 

niet minder  wenschelijk achten dat het bestuur  dezer - i 

Schappij  zich te dier  zake in betrekking stelde met den raad j, 

van bestuur  van het  instituut van ingenieurs,

die bij  deze zaak evenzeer  belang hebben als partikulier e

bouwkundigen. 

e heer . .  verklaart , in antwoord aan den j, 

vorigen spreker, geen voorstander  te zijn van kommissiën. || 

Jli j  zelf heeft getracht, bij  gelegenheid van buitcnlandsche '! 

reizen, de inrigtin g der  Gewerbschulen te leeren kennen, doch . 

is niet ten volle geslaagd; nogtans is het aan geen twijfe l 

onderhevig of hare inrigtin g hier  te lande behoort, in ver-

band met onze wetgeving, die veel vrijgeviger  is ten opzigte 1 

van het uitoefenen van eenig ambacht, belangrijke wijzigin -

gen te ondergaan. Om echter  aan al de leden der - i' 

schappij  gelegenheid te geven hunne denkbeelden over  de 
. X. 

voorgestelde vraag mede te deelen, zou hij  van oordeel zijn 

dat deze het onderwerp van cene prijsvraag kon wezen. 

e heer  p. N ondersteunt dit denkbeeld, en be-

looft zich daarvan de beste gevolgen. 

e heer  A. C. N meent, dat het niet slagen 

van de reeds zoo veelvuldig aangewende pogingen tot ves-

tigin g van eene ambachtschool voornamelijk moet geweten 

worden aan het niet wel begrijpen van het doel eener  zoo-

danige inrigting . Ook hij  gelooft daarom dat eene prijs -

vraag de gewenschte resultaten zal opleveren, opdat bij  het 

bezit van financiële krachten tevens de noodige kennis van 

het onderwerp gevoegd worde. 

e heer , als voorzitter , onderwerpt alsnu aan 

de vergadering de vraag, of zij  zich vereenigt met het 

voorstel tot het uitschrijven eener  prijsvraag over  de inrig -

tin g der  ambachtsscholen. — e vergadering geeft eenparige 

teekenen van goedkeuring. 

e heer E dringt , nogmaals aan op meer  zamen-

werking met het  instituut ran ingenieurs, en zou 

liet zeer  wenschelijk achten dat op de vergadering in Sep-

tember  aanstaande te houden dit onderwerp ook daar  wielde 

behandeld. 

, bestuur  der j  neemt daarop het voor-

stel van den voorzitter  over  en zal dienovereenkomstig han-

delen. Na eenige woordenwisseling niet den heer N 

omtrent het tijdsti p der  prijsuitschrijving , en met den heer 

N omtrent den inhoud der  vraag, die hij  zoo algemeen 

mogelijk wenscht te hebben gesteld, wordt door den voor-

zitter  eene panze ingesteld. 

Ten l ' / j  uur  worden de werkzaamheden hervat. 

e voorzitter  begint met te herinneren dat op den vo-

rigen avond is bekend gemaakt dat aan het ontwerp nn. i 

voor  ecu dorpsgemeeutchuis een accessit is toegekend. t 

zou welligt mogelijk zijn dat dc vervaardiger  hier  tegen-

woordig was; in welk geval de voorzitter  verzoekt dat hij 

zich bekend make. 

Niemand der  aanwezigen hieraan voldoende, zoo wordt 

aan de orde gesteld dc behandeling v an dc O" 8 vraag: //Wat 

kan en behoort gedaan te worden tot vorming van bouw-

kiinsteiiaren (architekten) hier  te lande? n hoever  voldoen 

daaraan de bestaande inrigtingen , en welke wijzigingen zou-

den daarin behooren te worden aangebragt ?" 

e sekretaris verzoekt het woord, en berigt aan de 

vergadering dat bet rellende dit onderwerp bij  het bestuur  der 

j  is ingekomen een schrijven vau de leden der 

vereeniging Architect urn ct Amicitia, hetwelk daarna door 

hein wordt voorgelezen. t is van den volgenden inhoud: 

// Onder  de dit jaar  ter  behandeling op de algemeene bij -

eenkomst voorgestelde vragen is cr  eene, betreffende de vor-

ming van architekten hier  te hinde, voor  welker  opneming 

wij , als eene vereeniging van jonge bouwkundigen, het als 

S 
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onzen pliir t beschouwen, liet geachte bestuur  der j  l 

onzen diep gevoelden dank toe te brengen. Wi j  kunnen niet 

anders dan vuri g toejuichen het uitnoodigen tot diskussiën 

over  cenc zaak , welker  behandeling wij  zoo dringend nood-

zakelijk achten, nl . het bouwkunstig onderwijs hier  te lande, 

cn welke wij  met volle overtuiging noemen: ccne levensvraag 

voor  het vak onzer  keuze. 

// l wij  ons allen individucel voor  dc opname dier 

vraag zeer  verpligt gevoelen, geloofden wij  dien pligt op 

eene meer  waardige wijze tc vervullen, door onze geheele 

vereeniging daarover  te doen beraadslagen en u het resultaat 

daarvan, als dc uitdrukkin g van ons algemeen gevoelen, te 

doen toekomen, met beleefd verzoek dit ter  kennis der  verga-

dering tc brengen; te meer  daar  cr  tusschen dc voorgestelde 

vraag en de vorming, het doel, den werkkrin g onzer  veree-

niging een onmiskenbaar  verband beslaat. 

u Arehiteclura et Amicitia toch is ontstaan juist door  de 

algemeen en diep gevoelde behoefte aan leiding in vele on- | 

zcr  studiën. Bij  het geheel ontbreken van — of het onvol-

doende in — vele afdcelingcn van het bouwkunstig onder-

wijs, sloten zich vele jonge bouwkundigen aaneen, om elk-

ander  ouderling daarover  te raadplegen cn hunne wederzijd-

schc studiën te vergelijken. t zulke pogingen,-hoe wel-

gemeend ook, nimmer dien uitslag, dio gevolgen kunnen 

hebben, welke ecu goed en volledig onderwijs onmisbaar  heb-

ben moet, zal wel niet noodig zijn verder  te ontwikkelen; 

evenmin als de stelling, dat wclligt niemand meer  reden heeft 

het gebrekkige en onvoldoende in het tegenwoordig bouw-

kunstig onderwijs op te merken, en zich daarover  tc bekla-

gen, dan juist zij , die zich daarom jaren zoekens en bijn a 

blindelings rondtasten tusschen eene verwarde keuze van aller-

lei kundigheden en wetenschappen hebben moeten getroosten, 

cn die nogtans het ijdcle of minstens het tijdroovende van 

vele hunner  pogingen inzien. — Ofschoon wij  anders on-

gaarne ons gevoelen uiten, daar  waar  zulks door heter  ge-

oefenden en meer  begaafden gedaan wordt , geloofden wij 

echter, om bovenstaande redenen, in dit geval daartoe ver-

pligt tc zijn , en geven daarom dc volgende denkbeelden met 

ile meeste bescheidenheid, als dc uitdrukkin g van het alge-

meen gevoelen onzer  vereeniging, terwij l wij  ons daarbij 

slechts bepalen tot het aangeven der  hoofdbezwaren tegen 

het thans bestaande onderwijs, daar  wij  ons niet geregtigd 

achten tot cenc meer  gedetailleerde beantwoording der  vraag, 

en ook niet twijfelen of eene hetere cn meer  volledige be-

handeling zal de vraag zelve reeds van andere zijden hebben 

uitgelokt. 

//liet genlis aan voldoende leiding doet zich, naar  onze 

bescheiden meening, hoofdzakelijk gevoelen in twee hoofd-

afdcclingcn van een goed bouwkunstig onderwijs, en wel 1». 

aesthetischc en archeologische s tud iën, en ifi.  alle meer  of 

minder  technische wetenschappen, als: wis-, natuur- cn werk-

tuigkunde en dergelijke. Wat de eerste geheel kunstmatige 

studiën betreft, niemand, ten minste geen bouwkunstenaar, 

zal ontkennen dat aesthetischc cn archeologische studiën on-

misbaar zijn voor  dc vorming van den architekt. Geen aesthe-

tiek zonder  archeologie. — liet is door  dc naauwkcurigc 

studie der  oude monumenten, het reden geven van het ont-

staan , den oorsprong der  verschillende bouwkunstige vor-

men , het verklaren der  rationele schoonheden in de verschil-

lende stijlen, dat het gevoel voor  verhoudingen, het bewust-

zijn van bouwkundige waarheid en konsetpientie zich hij  den 

jongen bouwkunstenaar  moet ontwikkelen en vestigen. En 

welke gevolgen hebben die s tud iën, wanneer  men zonder 

leiding, zelfstandig zich eenen weg moet kiezen tusschen rig -

tingen welke men nog niet kent, oordcclen moet over  za-

ken welke men wclligt het eerst hoort noemen. t kan 

niet anders of het begin dier  s tud iën, op zich zelf reeds 

moeijelijk , wordt dan een bijn a onoverkomelijk struikelblok 

voor  allen, die den moed hebben zich daaraan te wagen zon-

der leiding, zonder  ondersteuning en tcregtvvijzing van daarin 

ervarencii; die dan ook heter  kunnen weten langs welke om-

wegen en kronkelpaden zulk een stelsel leiden moet, en be-

oordeclcn hoe gevaarlijk en moeijelijk weder  tc vernietigen 

die eerste indrukke n zijn , welke wclligt verkeerde rigtingen op 

ccn onvoorbereid gemoed moeten maken. Waarlijk , het is 

bijn a tc verontschuldigen, wanneer  men die studiën vaarwel 

zegt, dan, wanneer  men juist eerst met vrucht daaraan be-

ginnen koude. En evenwel zij  zijn noodzakelijk, zij  zijn on-

misbaar  voor  de vorming van den bouwkunstenaar, ofschoon 

dit wclligt niet zoo algemeen en zoo helder  wordt ingezien 

als bij  dc wetenschappen, door ons onder  dc tweede hoofd-

afdeeling gerangschikt, als: wis-, natuur- , werktuigkunde, 

enz. — t geldt hier  dan ook niet zoo zeer  het gemis aan 

onderwijs als wel de vraag: in hoever  dat onderwijs verbeterd 

of gewijzigd moet worden? Tot dusver  worden die weten-

schappen alleen onderwezen door  mannen, die ja uitmun-

tende wis-, natuur- of werktuigkundigen zijn , die den va-

derhuidschen roem in die wetenschappen waardig handhaven, 

en van wie men dus met vol vertrouwen een uitmuntend 

afgetrokken onderwijs genieten kan, maar  die zelven onmoge-

lij k kunnen weten in hoeverre die wetenschappen den bouw-

kunstenaar  nutti g en noodig zijn , van wie men onmogelijk 

ccne toepassing derzclvc op houwkunst verwachten mag of 

kan; nog daargelaten in hoeverre dit ouderwijs dan nog den 

jongen bouwkunstenaar  in openbare ondcrwijs-iiirigtingc n 

wordt aangeboden. 

//Wi j  gelooven niet, dat die wetenschappen, zóó onder-

wezen, aan dc roeping van den bouwkunstenaar  beantwoor-

den. Zulk ccn dor cn afgetrokken onderwijs maakt zc te 

langwijli g om cr  dat voordeel uit te trekken, dat zij  hem 

aanbieden en in plaats van bronnen tot volmaking zijner 

praktische cn theoretische kennis, in plaats van hem tot 

steun en leiddraad in zijne overige studiën cn toepassingen te 

dienen, roovcn zij  hem eenen tijd , zoo kostbaar  en zoo noo-

dig voor  andere studiën cn dien een oordeelkundig onderwijs 

zoo merkelij k bekorten zou! 

/ /Er mogen zich overigens nog vele bezwaren tegen het 

thans bestaande onderwijs opdoen, men moge de grondslagen 

daarvan niet meer  passend noemen cn niet meer  overeenkomstig 

dc thans zich meer  vri j  ontwikkelende rigtingen: wij  gcloo-

ven, dat het wegnemen dezer  beide hoofdgrieven althans 

nog vele andere bezwaren zou oplossen. e vraag zelve zal 

echter, zoo wij  vertrouwen, aan meer bevoegde beoordeelaren 

dc gelegenheid niet nutteloos aanbieden, om cenc kwestie van 

zooveel omvang in hare werking en gevolgen, beter  en 

juister  te ontleden; wij  voor  ons, zouden ons dus reeds gaarne 

ook daaraan refereren, en wenschen ten minste dat dc -

schappij  ook van andere zijden aanmoediging moge vinden, om 

de zaak niet alleen hij  grondige diskussiën te laten berusten, 

maar  dat zij  zich het zoo wij  gelooven zoo uiterst gunstige tijd -

stip moge ten nutte maken, om ook ernstige stappen tc doen 

tot verkrijgin g van een volledig cn aan de eischen des tijd s 

beantwoordend bouwkunstig onderwijs. Wi j  ten minste 

zouden niet kunnen nalaten onze wanne adhaesie en toejui-

ching te schenken aan alle handelingen, welke tot een gun-

stig resultaat leiden kunnen, en gelooven het de pligt te 

zijn van lederen bouwkunstenaar, wicn het vak zijner  keuze 

ter  harte gaat, maar  vermogen mede te werken in eene 

zaak, die, wij  herhalen het, zoo onbetwistbaar  over  hare 

levenskwestie heslist." 

a bekomt dc heer  j . u. N het woord, en 

houdt de navolgende voordragt : 

//Toen ik over  vraag n". 5 denkbeelden neerschreef, 

dacht ik aan geene andere, dan die geschikt cn dienstig zijn 

voor  den jongeling, die misschien eenige jaren of maanden 

de ambachtsschool bezoekt, en dat woord wed begrijpende, 

zich meer  met het ambacht zeil', dan met het theoretische 

of aesthetischc gedeelte van het bouwvak zal wenschen, cn te 

legt willen bezig houden. 

r  het is uitmuntend, de vraag: Wat kan en be-

hoort gedaan tc worden tot vorming van houwkunstenaars 

(architektcn) hier  tc lande, enz? onder  de vraag der  am-

bachtsschool gesteld tc zien, want door  beide antwoorden 

moet een verband ontstaan, een onafscheidelijk verband, 

tusschen den man die uitvoeren zal cn hem die de denk-

beelden door  studie verkregen moet aangeven. 

e vraag n°. 6 wordt door mij  eene te veel in zich 

bevattende vraag genoemd, om door één persoon volledig 

te worden beantwoord; zij  grijp t in het vale, en dus in het 

leven van den bouwkunstenaar  zoo diep in , dat men bij  een 

uitgewerkt antwoord te geven, zich nog meer  vriendschap-

pelijk e benijden op den hals zou halen, dan men er  mis-

| schieii reeds heeft, tc meer  omdat men dc denkbeelden van 

[ een ander  niet honoreren mag, tenzij  men door  dien 

j  ander  van het verkeerde zijner  ziens- of werkwijze zou zijn 

overtuigd. 

t is een ondervvijsvraag, en tc regt hangt het al of 

niet vormen van eenen bouwkunstenaar, het al of niet gun-

stige zijner  s tud iën, grootendeels af van de leiding die hij 

ontvangt. Bovendien behoort tusschen den ambachtsman 

cn den architekt ecu noodig verband te bestaan, want wat 

is een kundig ambachtsman met een verongelukten bouw-

meester, en wat is een kundig architekt met een bijna 

ontzenuwden ambachtsstand? Wat zullen ter  eene zijde kennis 

 en goeden wil , ter  andere zijde onkunde, luiheid cn onwil, 

niet ccn tal van verdrietelijkheden naar  zich slepen. 

//Wanneer  cr  b.V. staten-geiicraal, zaamgestcld voor  2/ : i 

| uit bouwkundigen en voor  >/3 uit beoefenaren en voorstan-

 ders van het bouwvak, bestonden, cn die staten waren geroc-

j  pen ccne bestaande wet op vraag 0 te herzien, zie! het 

j  zou amendementen regenen. 

// n cr  van lands- of regeringswege geene zelfspre-

kende ambachtsscholen zijn , toch bezitten wij  genoegzame 

! akademiën, teekenscholen, enz. enz., die telken jare, aan 

; wie maar  wil , mits betalende dc gestelde kont r ibut iën , on-

! derwijs toedienen, dat wil zeggen: op akademische wijze weg-

schuiven. k versta door cenc akademische, cenc stelsel -

' matige leerwijze, die misschien wel zoo zijn moet, om het 

dikwer f veel te groot aantal leerlingen, dat aan dc zorgen 

van eenen onderwijzer  wordt toevertrouwd. 

// Wenscht de onderwijzer  eens op dat stelsel met één 

leerling een uitstapje te maken, dan moet het toch ZOO zijn 

ingerigt, dat een ander  daaronder  niet behoeft tc lijden, 

dat wil zeggen : dat de telken dage beschikbare tij d van twee uren 

 voor  het onderwijs gelijkelij k worde verdeeld onder  het aantal 

i é l eves, waardoor  men voor  icdcren éleve eenige minuten of 

 schonden verkrijgt . Zoo is het, cn zoo schijnt het in ons 

land te moeten blijven. 

//Vraagt het den bezoekers van akademiën of teekenscho-

! len eens, en overtuigt u er  zelven van, wat zij , na een tien* 

' jari g dusdanig verblij f geworden zijn , cn wij  zouden meer 

kunnen zeggen, waren wij  niet overtuigd, dat door  het ccne 

gebrek te verdelgen, dikwijl s het andere voortleeft, zoodat 

i het mij  voorkomt, dat in de rubrie k onderwijs, vooral iu 

: ons land, ccne geheel andere rigtin g moet worden aangeno-

 men. k geloof hiermede de waarheid tc zeggen, zoo als ik 

| die begrijp uit dc vraag. 

// Buiten de koninklijk e akademiën of teekenscholen, be-

staat cr  bij  verschillende bouwkunstenaren de gelegenheid om 

j  onderwezen to worden, cn voorzeker  zoo men dan tot een 

dusdanig onderwijzer  als van zelf wordt geroepen, (niet hcen-

ij  gesleept) dan gevoelt men als éleve alras, dat de methode 

!i waarnaar, en dc wijze waarop onderwijs gegeven wordt, nl of 

li» * 
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niet met de inborst cn het gevoel overeenkomt, en van dat 

oogenblik aan mag het al of niet slagen worden vastge-

steld, want er  zijn verstand»-, en er  zijn gevoels-menschen. 
Word t tusschen beiden, vooral in de jaren van onderscheid, 

geen genoegzaam evenwigt bewaard, welnu, de leerling zal 

de gevolgen ondervinden, en het zal hem duidelij k worden, 

dat, indien verstand en gevoel zich scheiden, het geheel 

deerlijk is gebroken. 

, die goeden raad weet te wikken en te wegen, hij 

die bij  anderen aanvult, wat bij  den een en dikwijl s te regt 

niet voldoende kan of mag worden verkregen, hij  zal door-

gaans niet ongunstig slagen, en ik heb het nimmer gezien, 

dat iemand, die om zoo te zeggen zelf zich vormde, en 

hij velen raad inwon, mislukte, of van den voor  hem goeden 

en voldoenden weg afraakte. 

/ /Er kan, tot vorming van architekten hier  te lande, 

evenveel cn misschien, om het kleiner  getal, nog meer  dan 

in het buitenland worden verrigt , indien aller  handen zich 

tot één zamen vlechten; maar  het is zeker, dat èn de on-

derwijsmethode, cn iedere daarvan afhangende bijzaak, zoo 

als die thans in ons land wordt geappliceerd, reeds jaren 

in het buitenland is afgeschaft, omdat zij  daar  niet voldeed. 

t eens de hoofdsteden af, neemt daar  getrouwe kennis 

van zaken, door er  u met der woon te vestigen, en gij  zult 

de volle overtuiging van het ware met u nemen. 

//Vergelijk t de wijze van studeren en werken onzer  aka-

demiën en scholen, met die van Brussel,  Berlijn, 

of met iedere stad van aanbelang die gij  wilt , cn na een 

naauwkeurig onderzoek zal het u blijken , dat het in elke 

dezer  genoemde steden hemelsbreed van elkander  verschillen 

zal. Wi e nu de beste resultaten oplevert, heeft zeker  het 

best in de behoeften van den tijd , of van het land, of 

van hare élèves ingegrepen, en het zou mij  leed doen, wan-

neer  eenige stad of instelling van Nederland zich ten dien 

opzigte op den voorgrond wenschte te stellen. Wanneer  ik 

dit zeg, dan denkt men misschien dat hier niets goeds, en 

elders alles best zou zijn ingerigt. j  is het tegendeel dik -

wijl s zelfs gebleken. Ook ik vond veel dat ik anders zou 

gewenscht hebben, vooral omdat hetgene men eischt van den 

architekt in het buitenland, in geen vergelijkin g van hoe-

grootheid en omvangrijkheid kan en mag gesteld worden met 

de gegevens, waaraan men in ons vaderland behoort te beant-

woorden. En desniettegenstaande worden er  in ons vaderland 

evenzoo misbaksels gevormd, of wel vormen zij  zich zeiven, 

en zij , die veelal op zoo gunstige wijze van vreemde oorden 

spreken, hetgeen doorgaans met het een of ander  bijoog-

merk geschiedt, zijn dikwijl s volstrekt niet op de hoogte der 

zaken, of doen met blinde vooringenomenheid eenige magt-

spreuken kennen, die doorgaans weinig heteekenen eu 

daarom geen nut aanbrengen. 

// k geloof, dat de wijze om te worden onderwezen of zich 

— 284 — 

li zeiven te leeren, zich schikken moet naar  het land, het lucht-

gestel, de materialen, den bouwheer  en den beoefenaar  van 

het bouwvak, cn dat, wanneer  men daardoor eene nationale, 

en toch voor  icderen leerling afzonderlijke leerwijze heeft ver-

kregen, cene school gevormd is, die slechts met eenige kern-

! achtige beoefenaren zich zou doen noemen, eene school die, 

ofschoon zich zamenstellende uit jonge lieden, zeer  natuur-

 lij k onderling in denk- en werkwijzen verschillende, zich zou 

: staande houden, indien de onderwijzer  zich daarvan op waar-

dige; wijze weet aan het hoofd te blijven stellen. 

//Bestond er  eenmaal dusdanige kleine, doch zich af-

f teekenende school, zij  zou den naijver  van vele andere leer-

|i lingen opwekken, om ze al spoedig tot eene grootere op te 

|| voeren. 

/ /Er zouden zich tweede en derde groepen vormen, die 

allen gezamenlijk een goed geheel, en toch ieder  een on-

derdeel uitmaakten van het vak onzer  keuze. 

r  daartoe, zegt gij . , is het aantal onzer  be-

oefenaren te klein, cn ik zeg het met u, want zoo menige 

beredeneerde oproeping werd gedaan, en zoo menige (op 

kleine schaal voorgesteld) kon zelfs door  de geringe deel-

neming niet tot stand worden gebragt. 

//Wanneer  de ouderen van dagen aan hunne jongere con-

frères in het bouwvak regt hartelijken , welgemeenden raad 

j: geven, ja zelfs tot in de daad willen bijstaan, dan is reeds 

een kolossale stap gedaan. k geloof dat het gemis hiervan 

op den regten tij d eene stoornis daarstelt, die vele goede 

gevolgen begraaft. 

z/llet spreekt van zelf, dat de jonge bouwkunstenaar  tot 

zijne vorming raad behoeft, en ontvangt of volgt hij  op nog 
1 te onzelf'staudiiïen voet staande, één enkelen te weinis door-

dachten raad van een ander, hij  kan voor  jaren in de ge-

'. regelde studie van zijn gediefd kunstvak zijn gestoord. Zijn e 

idealen gaan of verloren of aan het wankelen. Zij n onder-

wijzer  gaat in hem een pseudo-geest bespeuren, en hij , een 

|! eenigzins met zich zelf voldaan karakter , stelt zich hoven 

zijnen raadgever, cn ziedaar  het oogenblik van weifeling of 

:l mislukkin g gekomen. e stonden, het is bekend, zij 

i zijn zoo schadelijk en storend, en zonder  bepaalde bemoei-

jin g of tusschenkomst van personen in wie men vertrou-

| wen stelt, zoe> ligt te wachten, en zoo moeijelijk te over-

winnen. 

// Wanneer  wij  nu het bovenstaande! in gedachten uitbrei -

 den, dan vermeen ik te mogen wijzen op het buitenland, 

waar  een leerkursus of liever  een vri j  systeem van onder-

wij s bestaat, maar  waar  het met wijsheid wordt toegepast en 

I omgewerkt, en waarnaar  ik meermalen zag, elat een aantal 

 jeuïge lieden, natuurlij k allen van elkander  verschillende!, zich 

zei ven onderwezen, hetzij  elexir  ele; vruchten en studiën van 

l' tentoonstellingen, hetzij  door  hunne werken als antwoorden 

'< op prijsvragen te zenden, hetzij  door  icderen anderen arbeid, 
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welke altij d gemeenschappelijk werd besproken, en door  de 

leermeesters ten aanhoore van allen werd beoordeeld. 

//Veel van anderen te zien cn te hooren, is zeker  een 

ge:schikt middel om zich zeiven te vormen, en daardoor  de zoo 

hoogst moeijelijke taak van den leermeester  te verligten. 

k weet het bij  ondervinding, hex: dikwijl s ik heb ge-

aarzeld en geduizeld, als ik eenig bouwkundig denkbeeld 

voelde ontkiemen, en hoe iedere goede raad mij  dierbaar 

was en zal blijven. 

//Ten einde nu een goed geheel te verkrijgen , geloof ik 

dat iedere verstrooijin g of verbrokkelin g van kracht in een 

kleiin land ten nadeele werken moet, en ik geloof niet dat 

zij  die het diploma van onderwijzer  verkrijge n kunnen, door 

het inzenden van eenige teekeningen, die veelal eloor  een 

enkel persoon worden beoordeeld, die toch niet alles weten 

kan, diegenen zijn , die gere:gtigd kunnen worden tot het 

vormen van bouwkunstenaars of architekten hier  te lande. 

//Zullen er  dus bestaande leemten worden aangevuld, dan 

op ruim e en rijk e schaal eene school opgerigt, waar  niet 

één man alles, maar  velen, ieder  ééuen, voor  hen meest 

dierbaren tak van het bouwvak aan jongeren doen kennen. 

Eene schoeil opgerigt, waarheen allen kunnen gaan, om kor-

teren of langoren tij d niet tc zijn opgesloten, maar  om in 

vrijhei d hunnen geest te verrijken , juist met datgene, waarin 

zij  zich het zwakst gevoelen, om op diezelfde school veel 

aan anderen mede te deelen van hunne ge'zette studiën of 

natuurgaven, waarin men boven anderen zonder  twijfe l uit -

munt. Eene school opgerigt, welker  slaging zich verzekeren 

zal, zoodra een goto! harmoniërend en kundig onderwijzers-

personeel min het hool'el daarvan wordt gesteld. 

//Zal ik behoeven te zeggen, dat alle; menschelijke wil 

aan zonderlinge en vreemde wijzigingen blootstaat? t 

ik herhalen, dat alle! menschelijke arbeid gebrekkig zal 

zijn en blijven moet? Neen! dat zal ook u, meer  be-

jaarde en daarom hooggeachte mannen in het vak! beter  elan 

mij  bekend zijn ; maar  waar  met verbetering niet begonnen 

wordt , daar  kan geene: goede uitkomst worden verlangd. 

s er  een begin, en kwam eene dusdanige nationale: 

school van landswege tot stand, omdat zij  tijeh'i i van tegen-

spoed moet kunnen verduren; eene school, die alle hulp-

middelen, tot goeel onderwijs noodig, kern aanwenden, die 

als verpligtin g tot zamenkomst was aangewezen, die de bij -

vakken met toepassing onderwees, die den jongeling wist 

slaande te houden en te leiden, — dan zou de ondervinding, 

e'ii vooral eb' onafgebroken vertrouwelijk e omgang tusschen 

elen onderwijzer  en zijne é lèves, ele beste en ele vi'rstandigste: 

leermeesteres zijn , om telken reize te verbeteren wat bestemd 

en aan te vullen wat ontbrak. 

// e tij d of'  de: omstandigheden zouden het ge'bieoVn aan 

hi'ii , die: elkander  hadden toegeroepen : vooruiten niet stilstaan, 

zich te' veranderen of te wijzigen, en de jongbeginnenelem 
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il van heden zouden niet meer  dezelfde regte of liever  gebo-

gene lij n moeten rondspartelen, die voor  20 jaren, aan de 

 toenmaals beginnenden, werd afgebakend. 

// k zou het zoo gaarne wenschen, elat mannen uit d e w 

. vergadering, die in het onderwijs geven ondervinding had-

den opgedaan, zich aaneensloten, om eens een kernachtig 
1 geheel zamen te stellen, hoedanig eene bouwkundige school 

behoorde te zijn ingerigt, want een dusdanig bestaand stuk 

van practici (en wat is ook hierin theorie zonder  ondervin-

ding?), zou van zoo uitmuntenden invloed kunnen zijn , en 

werd het in onzen tij d opgemaakt, dan zouden zij , die na 

 ons kwamen, kunnen getuigen, dat wij  het hebben gevvilel 

ij  cn geweten, maar  het niet konden feit uitvoering brengen, 

omdat het bouwvak niet bloeide en ele élèves geen lust 

gevoelden onzen raad te: volgen. 

r  hij  het bovenstaande zem ik kunnen voegen: ele1 

statuten, de verdeeling der  kursussem, de verslagen, de re-

sultaten van het buitenland; — doch wat zon het baten! 

trimmer s de werkkrin g van den architekt alelaar  mag 

in ge:en enkel opzigt met dien in ons land worden verge-

leken, zonder  dat men onbillij k zou willen zijn. 

//Behoef ik het te zeggen, dat in  en

land ee:rst wordt begonnen de vruchten der  studiën te 

lillikken , wanneer  hier  te lande dc architekt reeels lang bij 

velen ongunstig is bekend gevvorelen, 1°. omdat de man, die 

niet alles weet, te laag kan begrooten, zelfs met de meeste 

kennis in zijn vak: 2°. omdat de bouwwerken, op onpas-

sende en ik durf zeggen op bcdriegolijke: wijze, door  ande-

ren uitgevoerd, te regt gebrekkig worden, zelfs te'gen zijne 

bepaling, zonder  zijne toedragt, en waarvan alleen aan hein 

de schuld wordt toegekend, ja zelfs de pekuniële nadeelen 

van hem worden teruggevorderd; 3°. omdat elke zijner  ver-

rigtinge'i i (en hoe veelmalen is hij  eens regt vri j  in handelen?) 

wordt beschouwd, als elirekt aan het volmaakte te moeten 

grenzen; 4°. omdat van hem wordt gevergd, dat hij  waakt 

over en verantwoordelijk blijf t voor al le; ambachten en handel-

wijzen, zelfs oe>k wanneer  roeds anderen met zeer  groe>t ver-

trouwen worden vereerd. 

/ /En waarzou ik eindigen? e slotsom zem kunnen zijn : 

ele: roeping van elen architekt is veelal, oin het schoone e'U 

doelmatige te vcreenigen met het onkostbare, en he:t vele 

noodige met eene spoedige daarstclling; daarom worden ev 

doorgaans een aantal plannen ter  keuze vervaardigd, en ge-

woonlijk de beste als souvenirs voor  ele: portefeuille e>l' be't 

album bewaard, en om die: reden zelfs elikwijl s nie't betaald. 

// En hiermede eindig ik deze mededeeling mijner 

denkbeelden. 

k zou ongaarne' bepaald antwoorden opliet tweede ge-

de'e-lie' deT vraag, namelijk: in hoeverre voldoen daaraan de 

bestaande inrigtingen, e'i i welke wijzigingen zouden daarin 

behooren te worden aangebragt ? omdat ik ondanks mij  zeiven, 
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toet antwoord te geven door alleen het heden te herinneren, 

al ligt het een of ander  zou , dat weinig goeden 

invloed op iedere wijzigin g van die inrigtingen zou te weeg 

brengen. Aan cene beter  versnedene pen dan dc mijne zij 

dit gaarne opgedragen. Pat cr  behoefte aan wijzigin g is, zal 

wel ieder  gereedelijk instemmen die resultaten weet te be-

oordeelen, en daardoor  wordt reeds luide bewijs gegeven, 

dat de bestaande inrigtingen, als akademiën, teekenscholen, 

partikulier e inrigtingen cn te gebrekkig zijn , cn aan de 

thans zich gevoelende behoeften niet dan ten deele kunnen 

voldoen. 

n s te antwoorden op de vraag, wat cr  dan aan 

ontbreekt: — ccn oordeel en uitvoerig antwoord van meer  be-

jaarden van dagen, of wel van iemand, die zich met edele 

bedoeling op het onderwijs geven heeft toegelegd, zou hierop 

beter  passend dan het mijne zijn. 

//  het bovenstaande voor  u al geen goeds of nieuws, 

ik hoop toch ook geen kwaads ingehouden, en ben ik hier 

of daar  tc kor t geweest, welnu! breidt het met mij  uit , daar 

waar  het noodig cn nutti g zijn kan. 

//Wrijvin g van gedachten doet der  waarheid nabij  ko-

men , en zal de thans gedoofde kool doen hcrglimmen. Waar 

vuur  is, is warmte cn gloed. 

« brengen wij  deze waarheid op het artistieke terrein 

over, en beantwoorden wij  ieder  op onze wijze aan dc gul-

den spreuk onzer , maar  vooral werken wij  ge-

meenschappelijk, en het doel zal ligter  worden bereikt, om-

dat dc leering, die men uit eens anderen werk kan trekken, 

zeker  de beste cn de minst kostbare zoo aan eer, tij d als 

geldverlies zijn zal." 

e heer  o. VAN N verschijnt inmiddels ter  verga-

dering. 

e heer  v. x. Y verzoekt het woord tot mede-

deeling van zijne gedachten over  het thans in behandeling 

zijnde onderwerp, cn leest het navolgende stuk voor: 

t aarzeling vat ik het woord op, mijne heeren, 

tot mededeeling mijner  gedachten omtrent cene vraag, die, 

door  mij  zclveu geopperd, het voorregt heelt gehad door de 

leden des bestuurs onzer j  niet ongeschikt te 

worden geoordeeld het onderwerp uit te maken van onze on-

derlinge bespreking. t dit onderwerp op zich zelf'  be-

langrij k mag genoemd worden komt mij  overbodig voor  na-

der tc worden aangetoond, vooral tegenover  dc leden eener 

j  wier  eenig doel is dc bevordering eener  kunst, 

wier  beoefening wij  ons allen tot taak hebben gesteld. n 

hoever  dc voorgestelde vraag juist is, of het tijdsti p barer 

behandeling wel gekozen mag genoemd worden, zal zoo ik 

hoop uit den loop onzer  beraadslaging blijken . 

z/lli j  het uitbrengen van dit jaarlijksc h verslag waagde 

ik reeds gisteren met ccn enkel woord tc spreken over  den in-

vloed, die aan de bouwkunst meer  en meer  in onzen tij d wordt 

toegekend, liet feit bestaat cn kan niet geloochend worden, 

voor  wie gewoon is ecnigzins dieper  door te dringen in dc 

dagelijksch wcêrkccrcnde verschijnselen in de burgerlijk e 

maatschappij. r  cn meer doet zich de waarheid ge-

voelen van dc bemeening van , dat de werken 

der  bouwkunst moeten beschouwd worden als de voortzetting 

van dc organische ontwikkelin g des inenschdoms. Waar de 

menschelijke ontwikkeling , zoo naar  ligchaam als naar  ziel 

en geestvermogens, ver  is voortgeschreden, daar  ook doet 

zich meer  cn meer  de behoefte gevoelen om die ontwikke-

lin g op eene gepaste wijze te ondersteunen en te bevorderen, 

door  weiken geëvenredigd aan de eischen eener  beschaafde 

maatschappij. e eischen, die behoeften, zij  regelen zich 

naar  de uitkomsten van de opvoeding des volks in het alge-

meen, cn van dc individuen in het bijzonder, en kunnen 

alzoo tot maatstaf strekken van hetgeen ten hunnen behoeve 

is gedaan cn verrigt , terwij l zij  niet minder  geschikte mid-

delen zijn ter  beoordeeling van den zin en de strekking der 

volken met betrekking tot beschaving cn kunstontwikkeling. 

// liet weinige hier  bijgebrngte moge genoegzaam zijn om 

j  mijne denkbeelden aan te duiden omtrent kunstbeoefening 

in het algemeen, en de voorwaarden tot haren bloei.

wordt vooral en bij  voorkeur  daar  beoefend waar  men hare 

werken leert vereeren en hoogschatten, maar  zij  bloeit slechts 

daar, waar  liefde tot de kunst met kennis en oordeel ge-

paard gaat bij  hare beoefenaars. t is alzoo van het hoog-

ste belang dat bij  het algemeen dc kunst geëerd worde door 

hare werken, of door  du zinnelijk e indrukke n door deze 

werken voortgebragt, cn wie is het die zulks vermag tc 

weeg tu brengen? c kunstenaar zelf is geroepen om het 

voorwerp zijner  studie, zijner  vereering, zijner  kunstliefde, 

! op eene waardige wijze den volke tu vertoonen, en het daar-

; door te leeren hoogschatten cn eerbiedigen. e is echter 

j  noodig dat dc kunstenaar lucre scheppen cn daarstellen, het 

colk leere zien, gevoelen cn waarderen. — Niets is alzoo 

natuurlijke r  dan dat de vorming van den kunstenaar  die van 

het volk voorafga, cn nu is bij  mij  de vraag gerezen, in hoe-

verre deze vorming beantwoordt aan du eischen onzes lands en 

van onzen tijd ? e waag ik het, cn zij  het mij  vergund 

het navolgende onder  uwe welwillende aandacht tu brengen; 

ik vraag vooraf verschooning voor  het onbeduidende mijner 

denkbeelden tegenover  de eischen van het grootschc onderwerp. 

c eischen der  bouwkunst zijn in zeker  opzigt als drie-

ledig aan tc merken. n dc eerste plaats behooren hare 

werken als stoffelijke gewrochten te voldoen aan de wetten 

der krachten die de natuur  bchcerschcn; in de tweede plaats 

behooren zij  te voldoen aan de behoeften van het onderwerp 

| ter  zake waarvan zij  worden gewrocht, cn in dc derde plaats be-

hoort aan du beide ecrstgesteldc eischen onder  du meest ge-

paste vormen tu worden voldaan. — c in de eerste plaats 

genoemde wetten zijn algemeen en door alle tijden geldig, un 

behooren dus het onderwerp uit te maken eener  gezette 

studie van dc wetten der  natuur , zonder  wier  kennis, hutzij 

diu gegrond zij  op wetenschap of ervaring, thuori e of prak-

tijk , men gevaar  loopt tot eigen schande en schade voor 

velen mislukte werken voort te brengen, wier  verval binnen 

kortoren of langcren tij d met zekerheid te voorspellen is. 

e tak van studie heeft reeds een zukurun graad van vol-

komenheid bereikt, hoewel hij  nog verre is van cun afgesloten 

geheel uit tu inakun. e studiu buvat voornamelijk de kennis 

der wiskunde in het algemeen, dc leer  van hut evenwigt en 

van du beweging dur  onbewerktuigde ligchamen, du eigen-

schappen dier  ligchamen uit ccn physisch en chemisch oogpunt; 

de kennis hunner  vorming (geologie un botanie) in het alge-

meen; kennis der  bouwstoffen cn dc voorwaarden voor  hare 

toepassing (konstrukticlccr. ) t is dit guduultu waar  du 

houwkunst, als hut waru onafscheidelijk aan hut handwerkma-

tige is verknocht. — t butrukkin g tot du in du tweede 

plaats genoemde eischen, komt hut eerst in aanmerking du 

kennis dur  behoeften van hut onderwerp waartoe hut bouwwerk 

wordt gewrocht. e kennis kan alzoo uit haren aard 

noch algemeen guldig, noch door  alle tijden hucn duzulfdu zijn, 

tiaar  zij  zich natuurlij k behoort te wijzigen naar  landaard, 

zeden un guvvoontun dur  volken, in verhand met du buhoufïun 

van het klimaat , du staatkundige verhoudingen, dun trap 

van beschaving un ontvvikkolin g naar  geust cn naar  ligchaam. 

t is dus noodwendig dat diu door  dun kunstenaar steeds 

grondig wordu bustuduurd, daar  waar  hij  geroepen wordt zijne 

werken te stichten. r  is het echtur  niut minder  zijne 

roeping het gebrekkige of vurkuurd u tu hulp tu komen of tu 

regt tc wijzen, en is het uit dien hoofde van zijne meerdere 

of mindere kennis en beschaving dat meermalen meur  of 

minder  cenc diep ingrijpende wijzigin g in volksgebruiken of 

behoeften kan afhangen. Vooral kan zulks bij  werken van 

openbaar  nut van onberekenbare uitwerkin g cn gevolgen zijn, 

en het is daarbij  dat de studie der  gezondheidsleer in de 

eerste plaats in aanmerking komt, waarbij  zich als van zelve 

natuurkennis met butrukkin g tot du beweging der  lucht, de ver-

spreiding der  warintu , van hut licht un andere kosmische krach-

ten aansluiten. r  tevens komt do bouwkunstenaar  zoo 

veelvuldig in aanraking mut geleerden uit geheel onderschei-

dene vakken. u geneesheer, du redenaar, de toonkunste-

naar, dc schilder, de beeldhouwer, in hut algemeen dc plas-

tische kunstenaar, de krijgsman, du landbouwer, do fabriekant, 

zij  allen verlangen un hebben rugt, te eischen dat de bouw-

kunstenaar  door  zijn werk beantwoorde, aan du eischen hunner 

kunstrigtingen. r  hiertoe is niet minder  dringend 

noodzakelijk dat zij  wederkeerig den bouwkunstenaar  bekend 

maken met die eischen, cn in dit opzigt is tot heden nog op 

verre na niut alles gedaan wat mut grond zou kunnen 

verlangd worden. — t gedeelte des studiu zou men met 

rugt de praktische natuurkennis mogen noemen; hut is vooral 

in onzu dagen van hut hoogst belang, nu men zich bezig 

houdt met du uvun loffelijk e als echt christelijk e pogingen 

tot verbetering van dun stoffelijken toestand der  volks-

klassen, die daardoor  luvcns iu zedelijke waarde zullen rij -

zen. Evenzeer  gevoelt men al hut gcwigt cr  van bij  het 

stichten van bouwwerken van industriëlen aard; doch daar 

zijn meestentijds dc eischen van hut werk terug tu brengen 

tot du in du uurstc. plaats genoemde onderwerpen van meer 

strung vvetunschappclijken of wiskundigen aard. 

t voldoen aan de hierboven kortelij k aangestipte Ver-

eischten onder  dc meest gepaste vormen, noemden wij  in dc 

derde plaats. t is inzonderheid dit gedeelte der  kunst, 

waardoor  zij  ccn eigenaardig cn streng van andere kun-

sten onderschcidun karakter  erlangt, doch waardoor  tevens 

du dri e door  ons gunoumdu splitsingen als het waru weder 

tot een harmonisch geheel worden teruggevoerd, en du bouw-

kunst haren rang als schoone kunst inneemt. — , de 

grieksche wijsgeer, zeide: t schoone is dc luister  van 

het ware,// cn voorzeker, gepaster  verklarin g van het schoon-

heidsbegrip is nog door geen ander  wijsgeer  gegeven. 

// Waarheid alzoo in de eerste plaats, cn deze wordt in 

du bouwkunst slechts bereikt door te voldoen aan de beide 

boven ontwikkelde eischen omtrent //hechtheid en doelmatig-

heid." n is het dc roeping der  „kunst",  aan dc leven-

looze bouwstoffen zoodanige gedaante, kleur, afmeting en schik-

kin g te geven, als tot gepasten luister  in overeenstemming met 

hunne funktië n strekken kan. j  komt dan in het al-

gemeen dc zamenwerking van beeldhouwkunst cn schilder-

kunst uurst regt tc pas, gepaard mut uunu juiste waardering 

van hut tu bezigen materiaal, — echter  behooren deze slechts 

dc werking van dc hoofdniassaas te ondersteunen. u aan-

leg, ordonnantie, dispositie, zoo van hot geheel als der  onder-

deden, behoort tot het gebied der  tektoniek in het algemeen, 

zijnde du leer  van du gedaante-vorming van onbewerk-

tuigde ligchamen met ccn bepaalde bestemming toegerust, 

zoodat deze bestemming op de meest volkomene wijze worde 

uitgedrukt . n gevoelt van zelf hoe zeur  dit gedeelte be-

rust op de beide voorafgaandun. n het is ook hierbi j 

dat du hulp der  teekenkunst, vooral het zoogenaamd hand-

teekenen, cn doorzigtkunde en du boetseerkunst onmisbaar  is, 

als middel tot voorstelling van de gedachten des ontvverpen-

den kunstenaars. r  niet minder  noodwendig is ook 

hier  dc studie van wat du oude volken in hut algemeen, en 

meer  in hut bijzonder  du fij n beschaafde en kunstgevoelige 

Grieken en n hebben gedaan, om zoodoende als het 

ware op te sporen du beweegredenen van hunne vormen, die 

door  alle tijden hucn cene bekoorlijkhei d en bevalligheid be-



291 — — 292 — — 293 - - 294 -

zitten, ili c hun het ware kenmerk van kunstgewrochten ge-

ven. Niet is natuurlijke r  dan tevens na te gaan de afwij -

kingen cn vervormingen die hunne vormleer  bij  andere vol-

ken van ouderen of nieuweren tij d hebben gehad, met an-

dere woorden de studie der  archeologie en aesthetica, of der 

oudheidkunde en ichoonheidtleer, is hier  onmisbaar, en zij 

zijn als de eenige bronnen aan te merken, wier  nimmer ver-

droogende inhoud steeds nieuw leven bedeelt aan wie zich 

daaraan komt laven. 

ff Wat echter  aan deze zoo aantrekkelijk e studiën de kroon 

opzet, is de kennis van de geschiedenis der  volken waarvan zij 

de zeden, gewoonten en denkwijzen afspiegelen, en vooral 

dc beschouwing der  bouwwerken zeken, en het bestuderen van 

hun optisch effekt in verband met het landschap of de plaats 

hunner  stichting, waardoor  de natuur  met dc kunst zamen-

werkt tot het voortbrengen van een onvergetelijk geheel, dat, 

met kuustgeoel'ende hand in weinige maar  meesterlijke trek-

ken op het papier  gebragt, als een waar  kleinood van dc 

kunstreize naar  liet vaderland wordt medegevoerd. 

H j  die al deze rigtingen der  kunst met ware liefde 

heeft beoefend, cn door de natuur  is begaafd met gevoel 

voor  schoone kunsten, kan in den volsten zin aanspraak ma-

ken op den titel van architekt. Zijn e werken ztdlen niet 

missen invloed uit te oefenen zoowel op de kunstkenners 

als op de menigte, en tot veredeling harer  denkbeelden om-

trenl kunst cn kunstbeoefenaars medewerken.  gaf 

in dat opzigt een schoon voorbeeld in de vijftiend e en zes-

tiende eeuw, cn blijf t nog altij d het land wcrwnarts de 

kunstenaar  zich bij  voorkeur  zal begeven tot bestudering 

van eenvoud en kracht van uitdrukking , gepaard aan onge-

dwongenheid en verscheidenheid van bestemming, bij  eene 

welbegrepenc aansluiting aan de heerlijke werken der 

natuur . 

i n hoeverre onze inrigtingen tot opleiding van archi-

tekten aan bovenstaande voorwaarden voldoen, vermeet ik mij 

niet te beoordeelen, daar  ik het voorregt niet gehad heb van 

in het daar  gegeven onderwijs te deelen. Aangenaam zal 

het mij  zijn hieromtrent de meening van bevoegde kenners 

ti' vernemen en met hunne aanmerkingen op mijne gebrek-

kige voordragt te worden bekend gemaakt, opdat ons ge-

meenschappelijk overleg eenige vruchten moge dragen voor 

de studie der  louwkunst in ons vaderland." 

e heer  w. x. , voldoende aan de uitnoodiging van 

de heer  J. n. N om mededeeling omtrent de wijze van 

onderligt in de aesthetica, treedt daaromtrent in eenige bij -

zonderheden, die dc spreker  weiischt aangemerkt tc hebben als 

individuele inzigten zonder  lerititche strekking of bedoeling. 

Toen gprekerde bouwkunst beoefende, ontwaarde hij  liet ge-

brekkige der  toen algemeen aangenomen leerwijze. e toch 

begon met dc studie der  vijf  orden als iets geheel uitwen-

digs en kon vent ionecis ; geheel anders was het met de andere 

schoone kunsten gesteld. Bij  de bouwkunst bepaalde men 

zich tot de beperkte opvolging van regels, waaruit een schik-

ken cn plooijen naar  hoofdvormen ontstond, die meer  of 

minder  verdienstelijk of gelukkig gekozen werden. Zoo-

danige wijze van ontwerpen moest noodwendig aanleiding 

geven tot eene vermocijende en vervelende monotonie. 

e schilders en beeldhouwers gaan op geheel andere wijze 

te werk; dit gaf aanleiding dat bij  spreker  twijfe l ontstond 

omtrent de ware rigtin g zijner  bouwkundige s tud iën, waar-

uit zich later  bij  vergelijkin g met hetgeen kunstenaars in 

andere vakken doen zijne overtuiging omtrent de te volgen 

rigtin g zich vestigde. —  staan hooger  dan weten-

schappen.  is dc gezamelijke werking, of liever  de har-

monische zamenwerking van verstand en gevoel. Verstand 

alléén geeft bruikbar e zaken; gevoel zonder  verstand is wer-

kin g der  verbeeldingskracht, aan welke het gemakkelijker  valt 

leelijke dan schoone vormen te scheppen. 

n de houwkunst is het redegerende hoofdzaak. All e 

schoone kunsten werken door zinnelijk e vormen; die van de 

schilder- en beeldhouwkunst ontkenen hunne teekenen aan be-

kende en voorhanden natuurgewrochtcn, zijn daardoor  beperkt, 

en hebben dientengevolge een oorspronkelijk schoon, name-

lij k het menschbceld. e bouwkunst mist dit voorregt. e 

vormen, die zij  bezigt, hebben geene grenzen door  de na-

tuur  voorgeschreven; al het levenlooze in de natuur  staat 

tot hare beschikking. e keuze van de meest gepaste 

vormen wordt echter  daardoor  nioeijclijkcr , omdat deze leven-

looze vormen de hoogste indrukke n moeten voortbrengen en 

aan den beschouwer mcdedeclen. t nu kan niet volgens 

strenge regelen geschieden. 

e konstruktielcer  blijf t voorshands buiten de beschou-

wingen des sprekers; naarheid in schoone vormen voort te 

brengen, is de roeping des bouwkunstenaars. 

Alsnu meer  speciaal overgaande tot do wijze waarop, 

naar  het oordeel des sprekers, het onderwijs in de bouwkunst 

als schoone kunst behoort te zijn ingerigt, zoo beschouwt de 

heer E ieder  gebouw le zijn zamcngesteld uit eenheden, 

die gezamenlijk den hoofdvorm uitmaken. e hoofdvorm 

behoort op grooten afstand het karakter  van het bouw-

werk tc doen kennen, en spreker  beschouwt als eene fout 

in het onderwijs dat men bij  deze hoofdvormen niet genoeg 

stilstaat. Al s voorbeeld van verschil in hoofdvorm bij  overeen-

komst van bestemming vergelijkt spreker  de kerk St. Sophia 

te  bij  de middeleeuwsche kathedralen; bij 

groot verschil in hoofdvorm bestaat zoodanig verschil in veel 

mindere mate bij  de deuren, ramen, vensters, enz. e 

gelukkige keuze van den hoofdvorm beslist veelal over  het 

welslagen van het geheel ontwerp, liet onderwijs in dil 

gedeelte der  bouwkunst is dus van het hoogste belang, doch 

daaromtrent is nog weinig verrigt . Spreker  heeft zelf de hand 

aan het werk gelegd, en beschouwt het onderwerp als tot de 

abstrakte te behooren. 

Op de studie der  hoofdvormen behoort die der  eenhe-

den te volgen. Al s voorbeeld haalt spreker  aan de vensters; 

hij  wijst op de verschillende vormen die deze behooren aan 

te nemen, beginnende bij  liet dakvenster, en trapsgewijs op-

klimmende tot do transept-lichten der  kerken. r  dit 

uitvoerig toe te lichten, kan den leerlingen veel geleerd 

worden. Alen behoort hun den weg aan te wijzen, en ove-

rigens aan hun gevoel er. verstand het uitwerken over  tc 

laten. Na de eenheden kan men overgaan tot de onder-

deelen en liet dekoratieve. 

r  de aangegeven wijze de incest logische en geschikte 

is voor  reeds gevorderden , behoort men echter  bij  ongcoei'enden 

juist den omgekcerden weg in te slaan, cn van dc onder-

deelen op te klimmen tot de hoofdvormen. t is door 

spreker  zeiven met goed gevolg gedaan, en hij  laat daarover 

het oordcel aan de vergadering over. 

Onder dankzegging voor  het bijgebrngte vraagt de voor-

zitter , of dc heer E ook wenscht te spreken over  de be-

staande inrigtingen hier  te lande, waarop genoemde heer 

te kennen geeft deze niet genoegzaam te kennen. 

e lieer  o. r . E  acht deze vraag van 

niet minder  belang dan dc vorige, waaromtrent besloten is 

cene prijsvraag uit te schrijven. Spreker  vraagt of het niet 

doenlijk zijn zoude, daarbij  tevens het thans aanhangige on-

derwerp te behandelen. 

e voorzit ter  vermeent dat dit denkbeeld wtd in over-

weging kan genomen worden. 

e heer  o. E meent dat de door den sekretaris 

voorgelezen brief van de vereeniging Arcliitectura ct. Amicitia 

in antwoord op de voorgestelde vraag is gesteld, met het 

denkbeeld dat het akademisch onderwijs in dc bouwkunst 

hier  ter  stede onvoldoende is, waarom dan ook dc leden 

dier  vereeniging zich gewend hebben tot het bestuur  dezer 

j  om dienovereenkomstig te handelen. 

e heer  li . v.vx X stelt daartoe voor, dat het be-

stuur  zich wende tot den raad van bestuur  der

akudciuie. 

e heer  c. n.  geeft als zijn gevoelen tc ken-

nen, dat cene vereeniging der  beide onderwerpen in ééne 

vraag hem niet geschikt voorkomt. e 5"1''  vraag is van 

nice  praktisclien aard en dadelijk belang; de 6*  vraag komt 

op een geheel ander, hoewel aanverwant terrein. Opdat alzoo 

dc beide zaken elkander  niet belemmeren, wenscht hij  dat 

elke der  twee vragen afzonderlijk worde behandeld. 

e voorzitter  acht het wenschelijk dat men zich bij 

deze diskussiëu onthouile van kritie k van bestaande instel-

ling, , waardoor  het gemeenschappelijk overleg kan worden 

benadeeld. 

e heer  ondersteunt dit gevoelen. 

. X. 

c heer X merkt aan dat de vraag slechts 

spreekt van //in hoever  liet bestaande "  en niet wat 

daarvan de gebreken zijn , zoodat deze natuurlij k buiten 

sprake moeten blijven ids men zich bepaalt hij  hetgeen ge-

vraagd is. 

Aan het. bestuur  blijf t opgedragen dc. zorg voor  het 

uitschrijven eener  afzonderlijke prijsvraag over  het behandelde 

onderwerp. 

Alsnu komt in behandeling de 7'' // n hoever 

is de instandhouding der  oude gebouwen en gedenkteekenen 

van vrocgcren tij d wenschelijk cn bevorderlij k aan den bloei 

der vaderlandsche bouwkunst?" 

e voorzitter  zegt dat men vroeger  het wenschelijke 

der instandhouding dier  gebouwen meer  bepaald heeft be-

toogd iu verband tot de geschiedenis, doch dat de voorge-

stelde vraag de zaak beschouwt met het oog op den bloei 

der kunst. 

e heer  J. ll . X draagt daarop het navolgende : 
A Oude gebouwen en monumenten in stand te houden, 

is even zoo pligt , als aan een bejaarde van dagen liet leven 

tc veraangenamen; maar  ik twijfe l of een oude van dagen 

op misdaad of slechte levensprincipen betrapt, en door eene 

der regt banken van  tot den dood veroordeeld, door 

een enkel advoku.it, op grond van hooge jaren kan worden 

vrijgepleit . 

//Wanneer  een oud gebouw derhalve uitmuntende eigen-

| schappen bezit; wanneer  het den toets vau doelmatiger] eu 

vet lbeteekenenden, h is lor ië len, of uit andere oogpunten merk-

waardigen bouw kan doorstaan; wanneer  het dus te regt een 

brave grijsaard is, dan moet het worden bewaard; want 

wie zou de goede werken onzer  voorvaderen niet gaarne er-

kennen cn in stand houden? wie zou zichzelven of anderen 

daarmede niet gaarne onderwijzen? 

//Wanneer  een oud gebouw met iederen eisch, dooreen 

welgeordend hersengestel te doen, in strij d is; wanneer  ecu 

oud, niets betcekeneud gebouw gebreken heeft, (en zonder 

tc vlcijen, ook onze voorvaderen hebben zeer  vele kunst-

prullen gemaakt, al worden die misbaksels zelfs door  enke-

len schoon gevonden, omdat ze een vreemd cn onbegrijpe-

lij k karakter  hebben, dat veelal niet luiliona/en  bestem-

peld wordt , maar  dikwijl s griltenbouw moest liecten,) die 

geen herstel waard zijn , sloopt het, en ge bewijst der  maat-

schappij, en bovenal het bouwvak eene onbetaalbare weldaad. 

c vraag zal nu zijn : waaraan wordt erkend de historiële 

of andere waarde, het schoone, nuttige, precieust', eu waar-

aan juist datgene, wat afkeuring, ja zelfs waarsciniw mg 

verdient ? 

II e behoort natuurlij k ecu goed gemotiveerd gevoel, 

oin het schoone en kernachtige van het leelijke cn niets-

betekenende te kunnen scheiden. 

"Studie , diepe kennis van geschiedenis, zeden en gc-
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woon t™, lokaio omstandigheden, maar  bovenal verplaatsing 

in den tij d waarin gebouwd is, ziedaar  alles, wat er  naar 

mijn e zienswijze wordt verlangd. 

s er  de lust, om vroegere eeuwen terug te wenschen, 

cn om den hedendaagschen tij d verre daar  beneden te stel-

len; is cr  de lust om te knielen voor  het overledene, en het 

tegenwoordige met onregt te beoordeelen, dan voorzeker  be-

hoeft geen onderzoek met onpartijdig e zaakkennis vooraf 

te gaan, want wie uwer  zal zich vermeten te durven in-

fluenceren, waar  deze of gene hartstogtelijk e kunst- of pcr-

sonenliefde op den voorgrond wordt gesteld, en alleen door 

deze procédés wordt- gehandeld. 

n t men den oudheidszin, en de daarbij  gepaard gaande 

voorliefde tot ecu of ander  vroeger  tijdperk , men verloochene 

zich niet, maar  blijv o zich zelven in woorden en daden in al-

len gelijk. n vrage zich bij  alles wat men ziet, cn vooral 

bij  ieder  onderdeel van de oude kunst, het: waarom zóó en 

niet anders gedaan? ernstig af; maar  men antwoorde geen 

ander, alvorens zich zelven een voldoend antwoord te hebben 

kunnen geven. Eens las ik in een tijdschrif t (mij  dacht als 

bladvullin g daargesteld) dat liree der  schoonste drielinghui -

zen, uit de laatste helft der  eeuw enz. enz., onder  den 

voet gehaald waren, zonder  dat er  bijgeschreven stond, om-

dat die huizen, ieder  in het bijzonder, elk te denken cn 

onherstelbaar  konstruktie f cn arehitcktonisch gebrek in den 

hoogstcn graad bezaten, cn daarom als ellendige driclinghui -

zen moesten beschouwd worden. 

if Om cr  iets van te noemen: de 1<1B é tage, hoog 2 cl 

20 duim, lag maar  50 duimen uit het waterpas, op eene 

breedte van 1.80 el, en het ware stout geweest te veronder-

stellen, dat de verdieping, hoog 2.20 el, cxpresselijk zóó hoog 

was gemaakt, omdat dc bewoners toenmaals niet meer  hoogte 

hadden gewild. 

e kelderverdieping van dit huis, van den beginne af 

tot woning ingerigt, was hoog l.GO el, lag steeds onder 

water, maar  toch wel niet, omdat het huisgezin, toenmaals 

daarin verblijvende, dit voor  zijne gezondheid behoefde. 

/ / E u waar  zou ik eindigen, met nog sterkere voorbeel-

den u op te noemen, die ons zelven in menig opzigt, niet 

met ncderigen of dankbaren zin tot. onze voorvaderlijk e con-

frères, bouwmeesters van die schoone overblijfselen der  1711* 

eeuw, behooren te doen opzien. 

// r  gelukkig zijn er  ten liuidigen dage nog gebou-

wen cn gedeiiktcekenen voor  onze oogen, die ons in het 

gulden tijdvak verplaatsen, cn ons doen denken: toen werd

on* tand groot. 

ii  Er  zijn stukken van iedere beteekenis en voor  velerlei 

doel, die ons toeroepen: Ziet! wij  hebben vrij e handen, uit -

muntende patronen, goede werkbazen en ccne gevulde beurs 1 

gehad, cn daarom hebben wij  iets eigenaardigs daargesteld, 

ja , getracht iets schoons en ongemeens tc scheppen. Wi j 

!| weten het, hoe dikwijl s wij  ons gebragt zien tot een of an-

der schoon geheel; wij  weten het, wat genoegclijkc impres-

sie dit medebrengt; wij  weten het, dat wij  het onzen voor-

vaderlijken bouwmeesters gaarne gunnen, dat zij  ons schoone 

produkten hunner  schepping hebben achtergelaten, en daarom 

i zien wij  zoo gaarne iedere verbasterde en onedele konstruk-

; tie verdwijnen, opdat wij  niets dan het schoonc cn leerrijk e 

| voor  ons behouden, en het mislukte zoo gaarne als niet 

I daargesteld willen beschouwen. 

c waarde van een oud gebouw, met betrekking tot 

I de historie en tot de kunst, is naar  mijne mecning, eene 

gevaarlijke bepaling, cn het ware te wenschen, dat er  ook hier 

te lande cenc door het k aan te stellen cn tc bezoldigen 

, kommissie bestond, die zich met de studie cn bekendmaking 

j hieromtrent bezig hield, en de meer  of minder  belangrijk e ge-

schiedkundige of andere gebouwen cn monumenten onder 

, hare bescherming nam. liet zou ccne nieuwe leerschool voor 

,j ons allen zijn , kennis tc nemen van dc geloofwaardige wer-

ken eener  dusdanige kommissie. e door deze kommissie 

j uit te brengen kunstrapporten zouden zoo menige individuele 

denk- cn schrijfwijz e logenstraffen; zij  zouden niets op den voor-

grond stellen, dan waarheid, kennis en onpartijdigheid . e 

kommissie behoorde jaarlijk s te kunnen beschikken over  eene 

voldoende som, die zij  tot restauratie, onteigening, aankoop 

j| en instandhouding van betcckcncndc gebouwen gebruiken 

j  moest. r  zou zij  eene kas verkrijgen , die gaarne dc 

j betrekkelijk e waarde zou opnemen van het kwade of niets 

 beteekenende door de sloopers te verdelgen, en andere waar-

' digc overblijfselen zou kunnen herstellen, j a in het leven 

j terugroepen. » 

e kommissie zou dc bouwkundige reglbank van

ropa zijn , omdat zij  kracht van spreken en handelen bezat, 

;, maar  vooral omdat zij  zaakkundig werd geacht; cn bestond 

zij , dan beu ik zeker, dat menig nu reeds geveld vonnis, 

 tot vernietiging van ccn of ander  bouwkundig fragment, in 

het geven van eene tegemoetkoming voor  de instandhouding 

zou veranderen. Ook het omgekeerde zou zeker  plaats vin-

den. d dier  kommissie te zijn , zou eene zware cn tijd -

roovende taak worden, maar  men zou zich op een onafhan-

kelij k en onzijdig standpunt moeten stellen, en zijne gedach-

ten niet doen veranderen, door dc natuurlijk e gebreken die 

het werk van den idealen menscli (handelende zonder  in 

harmonie met het verstand en de praktische ondervinding te 

zijn) moeten aankleven. 

// l k voor  mij  geloof, dat wanneer  cenc dusdanige kom-

missie ons kon doen kennen de meer  of minder  betrekke-

lijk e waarde, door  geschiedenis opgehelderd cn gestaafd, van 

alle in ons land zich bevindende schoonc oude. gebouwen, 

men zou er  voorzeker  veel van kunnen leeren, om zelfs van 

dat geleerde oneindig veel parti j  te trekken cn toe te pas-

sen; toepassingen, die ons zouden kunnen brengen tot eene 

geheel andere vormen- cn konstruktie-leer, en dus ons, als 

het ware, onder  den invloed van ccne latere eeuw, cenc 

nieuwe arehitektuur  zouden scheppen; ccne arehitektuur  die 

misschien in de 21"*  eeuw evenzoo werd besproken, als wij 

met warmte vele der  overblijfselen van de l ü d e en 17* eeuw 

herdenken. Te weten, hoe en waarom gehandeld is, de 

zeden cn gewoonten te kennen, waarvoor  zóó en niet an-

ders is gewerkt, ook dat onderhoudt zeker  een groot deel 

onzer  nationale gevoelens, en het zal den lust tot karakter -

matige bouwwijze, altij d gewijzigd naar  den wil van patro-

nen, levende in de 19d ° eeuw 2d e helft, en dus ook naar 

hunne gewoon/en en kassen ingerigt, zeer  zeker  bevorderen. 

Tref t gij  karaktermatigen en zinrijke n bouw, verdelg den 

slooplust van andoren of van u zelven. Nemen wij  afbeel-

dingen, cn doen wij  navorschiugen, ook bij  anderen, cn wij 

zullen altij d nutti g werkzaam zijn geweest, ook tot genoe-

gen en voordeel van hedendaagsche cn latere t i jdgenoot™. 

// Ook in dit opzigt heeft onze j  reeds bewe-

zen, dc zaak, voor  zooverre de kas dit toestond, te kennen 

en te beschermen; want zij  gaf ons reeds menige afbeelding 

van uitmuntende fragmenten van den karaktermatigen bouw 

van onze voorvaderen, en zij  die nicencn, dat allien door aan 

te vallen eu te veroordeelt'u de zaak wordt voorgestaan of tot 

stand gebragt, zij  zijn verre mis. , is niet menig 

besluit door ilen bouwheer  onherroepelijk vastgesteld, alvo-

rens men denkt om een deskundige tc raadplegen, liet is 

daarom, dat eene groote weldaad bewezen wordt , wanneer 

men het publiek helderziende oogen, lijnen kunstzin en goed 

gespekte beurzen kan doen verkrijgen . 

t poëtische vertellingen niet altij d genoeg zijn , en 

dat de ironick e mededeeling van een of ander  niet steeds 

den weg wijst , om zaken te verbeteren en vriendschappelij-

ke!) zin te kweeken, het is u bekend, . 11.! Veel liever 

als invloedrij k persoon bewezen: doe naar  mijne daden en 

woorden, om gezamenlijk één doel te helpen bevorderen; 

veel liever  een goed antwoord op dc vraag gegeven: Wat 

tot verbetering te doen? liet tegendeel is slechts geschikt 

om wantrouwen en tegenwerking op tc wekken, 

// (Jok op deze vraag moest, door  veler  arbeid, eene volledige 

chronologische verzameling teekeningen van oude gebouwen, 

met geschiedkundige of andere beschrijvingen het antwoord 

zijn , e)) daardoor  zou eene wezenlijke volksgeschiedenis 

zijn aangewezen, l k voor  mij  beschouw ieder  oud gebouw-

met achting, maar  ik vind ze niet allen waard om in stand 

te worden gehouden. Twijfeld e ik aan derzclvcr  waarde, 

welnu! ik zou mij  door meer  ervarenen doen inlichten, en 

was dit meermalen gedaan, wij  hadden al nu niet hot ge-

mis van vele fragmenten uit de oudheid te betreuren, waar-

van men enkele in stukken cn brokken, zoo hier  als elders, 

in koopwaar  aantreft. 

// lk geloof, dat de degelijke restauratie eu strenge bewa-

rin g van ieder  goed gebouw of monument, den vader-

j' landsehcn bouwkunstenaar  zal aansporen, bij  voorkomende 

jj gunstige omstandigheden, te trachten iets even goeds te 

"  leveren, cn door het kunnen zien en bestuderen van het 

werk van anderen is reeds een reuzenstap op het kunst-

; terrein vooruit gedaan, want men studeert zonder  stoornis 

cn verdriet , en wie onzer  heeft daarvan niet zijn bovcii-

 matig deel? 

r  gebouw of monument tc bewaren, waartoe geene 

 afdoende redenen tot vernietiging bestaan, is dus zeker  pligt . 

|j  Brengen wij  allen cr  het onze toe bij , om zorg tc dragen 

j  dat goede zaken niet worden vernield, maar  doen wij  het 

 met zachtheid, cn niet met spot of schimplust voor  deze of 

j  gene zaak of persoon. n wij  het onbevooroordeeld,, eu 

|i altij d na voorafgegane duchtige onderzoeking of'het, zoo het 

nu is, kan worden dat u:al liet invet zijn, tot zoo lang de door 

mij  bedoelde kommissie door het k aan te stellen en te sala-

, riëren niet daar  is, om dc eerste zitting , als regters, over 

j het al of niet bewaren van een bouwkundig monument tc 

openen, opdat wij  van haar  dc vrucht van haren langdurigeii 

arbeid hooren cn dus wijzer  worden, dan door  de denkbeel-

den, die ik in dit opstel zoo gaarne voor  beteren prij s geef." 

c voorzitter  dankt den heer N voor  het door 

hem bi jgebragtc, doch betreurt dat ook hij  zich op een spe-

ciaal terrein heeft begeven. n is het reeds voor  lang 

eens omtrent het belang der  bouwwerken voor  de geschiede-

nis, en uit dat oogpunt is liet ook nutti g dat een slecht 

gebouw blijv e bestaan. 

c heer E meent dat cr  alleen sprake kan zijn van 

het voordeel, dat de studie der  kunst uit oude gebouwen kan 

trekken. j  acht die gehouwen in het algemeen als hoogst 

leerrij k voor  dc studie der  hoofdvormen. Spreker  schetst 

voorts do verschillende konstrukt ie-systeine» van dc roinaan-

schc en gothische kerken, en doet het volkomene van laatst-

genoemden bijzonder  uitkomen. e studie van de metselwer-

ken van zoodanige gebouwen is ten hoogste belangrijk ; zij 

zullen door  vele onzer  hedendaagsche handwerkslieden niet 

kunnen worden opgelost. e indru k dier  bouwwerken kan 

slechts door  de ligchamelijkc aanschouwing worden weerge-

geven of medegedeeld; beschrijvingen zijn daartoe geheel on-

voldoende. Ten slotte herinnert de heer  UOS  aan de door 

hem in der  tij d behandelde v raag: // Wat moet gedaan wor-

den tot instandhouding onzer  vaderlandsche gedenkteekenen?" 

e aan den minister  van biunenlandsche zaken opgezonden 

stukken liggen waarschijnlij k in dc eene of andere kast bij 

het ministerie begraven. 

e heer  riElisox heeft met genoegen gezien, dat men 

te helft bezig is de Oude kerk met scheven toren van de 

daaromheen gebouwde huisjes enz. te ontdoen, waardoor 

het gebouw in welstand zal winnen. 
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e heer  A. x. Ï  zegt dat de denkbeelden om-

trent hel ontdoen van de kerken van de daaromheen en te-

gengebouwde huisjes, kasten enz. nog al verschillen. e 

heer , in 1845 sekretaris van het in Frankrijk be-

slaande Comité des arts el monuments, hetwelk een of-

ficieel karakter  bezit, oordeelt het doelmatig de dikwerf aan-

zienlijk e tusschenruimten der  uitwendige kontrcforfe n van 

kerken in groote steden te bebouwen met nederige huisjes, 

die zooveel te meer  het indrukwekkende van het kerkgebouw 

doen uitkomen, en waardoor  tevens de gelegenheid wordt 

benomen die ruimten te. verlagen tot vergaarplaatsen van 

allerlei onreinheden. r  ter  stede zijn ook nog voor  wei-

nig tijds , hoewel misschien niet geheel om soortgelijke re-

denen, de winkelkasten tusschen de kontreforten van de 

Nieuwe Zijd s l in de t geheel vernieuwd. 

a komt in behandeling de 8s l e vraag: n welken 

staat bevinden zich tegenwoordig de bouwwerken, die in 

vroegere jaren met amsterdamsch kuntleement zijn daarge-

steld, en welk besluit kan men daaruit trekken ten opzigte 

van de deugdzaamheid van dit cement?" 

e heer  c. F. E  leest hierop het navol-

gende voor: 

n de jongste vergadering der  vereeniging Architect'ura 

et Amiciiia is deze vraag ter  sprake gekomen en hebben de 

heer  C. c. AE. VAX A en de spreker  op zich genomen, om 

uit de gegevens, die zij  daaromtrent gevonden hadden, een 

rappor t op te stellen en in deze vergadering voor  te dragen. 

u de hoop dat het ontbrekende en gebrekkige in hunnen 

arbeid door mannen van ondervinding hier  tegenwoordig 

moge worden aangevuld en verbeterd, roepen zij  eenige oogen-

lilikke n uwe welwillende aandacht in. 

//Toen de staten der  voormalige provinciën, om het 

ongeoorloofde invoeren en afleveren van gemalen duif-

steen krachtdadig te weer  te gaan, een impost van zestig 

cent de ton op het gemalen ingevoerd wordende cement ge-

legd hadden, gaf de keurvorst van den Valtz, als bij  wijze 

van représail les, last om alle schepen, die met duifsteen naar 

de  zouden afzakken, in beslag te nemen, ten 

einde daardoor  eene wederkeerige belasting te verkrijge n 

van cirk a 80 c. de ton. t bragt de regering der  Veree-

nigde  in geene geringe verlegenheid; de invoer 

van gemalen tras intusschen niet mogende toegelaten wor-

den, uithoofde der  veelvuldige vervalschingen die buitens-

lands met dezelve kunnen gepleegd worden, zonder  dat deze 

door eenige keur  bij  het gewone onderzoek tc ontdekken 

zijn , deed zulks als van zelf den wensch ontstaan, dat toch 

op eigen bodem eene stof'  mogt gevonden worden, geschikt 

om de van buiten ingevoerd wordende cement te vervangen. 

z/Op aanvrage van de regering der  stad Amsterdam werd 

reeds in t jaar  1783. door  zekeren E BOOTS eene 

1 stof ter  beproeving aangeboden, die de plaats van buiten-

landsch of zoogenaamd dordsch cement zou moeten innemen; 

dit aanbod met belangstelling aangenomen zijnde, aarzelde 

men niet lang met het nemen der  voorgestelde proef. 

e proef werd gedaan onder  toezigt van den heer 

A. v. . , direkteur  over  de stads-werken en gehou-

wen, en bestond in het wel door  elkander  mengen en 

bereiden van eene zekere hoeveelheid steenkalk cn poeder 

van deze nieuwe stof. n plaatste deze bereide stof'  2 f 

uren daarna op den bodem van een emmer, vulde dezen 

met water  en liet de proef nu zes weken ondergedompeld 

staan, als wanneer  zij  er  uitgenomen zijnde volmaakt vol-

doende bevonden werd. liet amsterdamsche cement was dan 

nu gevormd cn alzoo toen reeds de grond gelegd tot al die 

lofwaardige pogingen, die later  gediend hebben om door een 

inlandsen voortbrengsel in de eigene behoefte van ons va-

derland te voorzien; doch zou men daarover  naar  waarheid 

en overeenkomstig het belang der  zaak beslissen, dan gewis' 

werden er  sterker  bewijzen gevorderd om zich op deze stof 

veilig te kunnen verlaten. En ook deze bewijzen bleven 

niet lang uit ; men kwam overeen om aan den stads-mot-

seltuin een kleinen oven op te rigten en aldaar  de noodige 

| stof tot vorming der  nieuwe cement bijeen te brengen. 

e stof'  hiertoe gebezigd bestond uit eene kleisoort 

welke door het Y werd opgeleverd, inhoudende 42 ii 11 

deelen kiezelaarde of zand, 7 :\ 7 ' / » deelen kalkaarde, 8 a. 2 

li deelen ijzer  en 88 o, 40 deelen klei- of aluinaarde. 

!; e kleisoort werd aldaar  in groote hoeveelheid aange-

| bragt en op eene opene vlakte opgehoopt; hier  ontdeed zich 

! de aangevoerde kleistof'  van het overvloedige water, terwij l 

' zij  zóólang opeen bleef'  liggen tot dat zij  als klei behandeld 

! kon worden; daarna ruimd e men de bovenste laag weg, waar-

van men geen gebruik maakte, omdat zij  door  stof of vuilni s 

i verontreinigd of vervalscht koude zijn. Nu vormde men 

| deze klei tot platte, langwerpige, vierkante stukken op de-

zelfde wijze als men de klei op onze steenovens tot steenen 

| vormt . n liet deze gevormde stukkeu insgelijks op de-

zelfde wijze verder  droogen, en bragt ze vervolgens ten ge-

tale van rui m 5000 stuks in den oven. n begon den 

: 1 7'k'"  Augustus des jaars 17S9 des ochtends ten 9 ure lanir -
1 zamerhand te stoken, terwij l men allengs het vuur  sterker 

' aanzette, tot dat alles in vollen gloed stond en de klompen 

{ tot in het hart waren doorgebrand. e oven afgekoeld zijnde, 

werd de specie, volkomen koud geworden, uitgekrui d en op 

j  eene verzekerde plaats geborgen om daarna tot een lij n poe-

 der  gemalen te worden. 

// e proeven met dit poeder  genomen, naar  wensch ge-

slaagd zijnde, gaven aanleiding tot het oprigten eener  fa-

briek onder de firm a A. E BOOTS, G en de wed. 

S &  ZN., alwaar  men deze stof op dezelfde wijze in 

het groot bereidde. Onder bescherming van het gouverne-

ment had deze fabriek weldra een ongekend debiet. Sedert 

dien tij d werden dan ook verscheidene werken met deze 

cement uitgevoerd. n de eerste plaats dient vermeld te 

worden het maken van een regenbak aan den stads-metsel-

tuin , geheel en al met het nieuw vervaardigde cement en 

steenkalk. e hak moest ongeveer  60 tonnen water  be-

vatten; om hem te heter  te kunnen beoordeelen, werd hij 

niet met verglaasde steenen omzet, zoo als anders de ge-

woonte is, daarenboven zoo diep in den grond gelegd dat 

het stads-peilwater  doorgaans hooger  stond dan de gewel-

ven en alleen uit dcnzelven gekeerd werd door den opge-

metselden mond. t metselwerk stond alzoo in den strikt -

sten zin onder  het water, waardoor  het van alle kanten als 

het ware omspoeld en geperst werd. Afgemetseld zijnde werd 

er  terstond water  in den bak gelaten cn bleef'  hij  gedurende 

zes weken daarmede gevuld. a werd dit er  uit gepompt 

om den bak vri j  ter  opvanging van regenwater  te laten. Na 

verloop van een geruimen tij d onderzocht eene daartoe be-

noemde kommissie, bestaande uit de heeren , PAET8 

VAN  en , boveiigcnocmdeii bak; zij  von-

den hem in een zeer  goeden staat, het water  was helder, 

van een goeden smaak en op de proef aan alle vereischlen van 

goed drinkbaar  regenwater  beantwoordende. Na dien tij d zijn 

verschillende werken, zoowel te Amsterdam als in andere 

plaatsen van ons , met amsterdamsch cement uitgevoerd, 

zoo als onderscheidene regenbakken, die zich nog iu de laatste 

jaren hebben gekenmerkt door  bijzondere deugdzaamheid en 

waaraan tot heden nog nimmer eenige belangrijk e herstel-

lingen zijn noodig geweest. Ook aan hef  Diep be-

staan twee regenbakken met amsterdamsch cement gemetseld, 

welker  zijmuren, zonder  heklaniping, slechts één halve steen 

zwaar, en na een tijdverloo p van 28 jaren in goeden staat 

volkomen waterdigt zijn. liet plavci-werk van de Willem»-

sluis bewijst mede ten volle de proefhoudende hardheid 

van dit cement, zijnde op onderscheidene plaatsen dc stee-

nen uitgesleten, terwij l de voegen zijn blijven bovenstaan. 

//Vele voorbeelden van voortreffelij k metselwerk met am-

sterdamsch cement zoude men nog kunnen vinden, en dit zoude 

ons leiden tot de gevolgtrekking dat het in deugdzaamheid 

met het dordsche cement zoude kunnen wedijveren. 

v Wi j  bekennen echter  volgaarne dat, er  ook vele met-

selwerken gevonden zijn , met dit cement uitgevoerd die tot 

minder  gunstige resultaten hebben aanleiding gegeven, doch 

zijn nog nimmer overtuigd kunnen worden of'zoodanige ge-

breken voortvloeiden uit het gebrekkige van het cement zelf', 

dan wel uit de onbekookte of ruwe wijze waarmede het 

verwerkt kan zijn geworden. Ook kan naar  ons inzien liet 

oktrooi zelf aan de fahriekaadje van dit cement verleend, in 

verband niet de bescherming van het gouvernement, een al 

te groot debiet voor  ééne enkele fabriek veroorzaakt hebben, 

eoodat het mogelijk is dat de fahriekaadje met te veel spoed 

 heeft moeten geschieden om de. kleistof tnet de noodige 

naauwkeurigheid te bereiden. 

//Naar  onze meening kan men zich in de beoordeeling 

van het amsterdamsche cement veilig rigten naar  de goede voor-

beelden, aangezien daar  waar  deze voorbanden zijn , de kwade 

voorbeelden als uitzonderingen kunnen beschouwd worden. 

Al s bewijs hiervoor  zouden wij  nog kunnen aanvoeren dat 

men dikwij s bij  metselwerken met dordsch cement uitge-

voerd gebreken heeft ontdekt, die echter  niet in staat ge-

weest zijn laatstgenoemd cement te doen verwerpen, liet 

is alzoo zeer  te bejammerendat een inlandsen fabriekaat, 

waarvan zoo vele goede getuigenissen voorhanden zijn , zóó 

geheel verworpen is geraakt, dat hel niet eens meer 

ï gemaakt wordt , en eindelijk . . kunnen wij  niet nala-

1 ten den wensch te uiten, dat nog éénmaal proefnemingen 

 mogen worden genomen, opdat de goede of kwade eigen-

li schappen van dit cement voldoende inogtcn bewezen worden." 

e heer E deelt mede dat het gebruik van het Casius-

i cement vroeger  bij  de rijkswerke n was voorgeschreven. t 

werk van T over  de metselspeciën (reeds meermalen ge-

| drukt ) toont aan, dat het fabriceren of kunstmatig bereiden 

van tras reeds voorlang in Frankrijk bekend was. e grond-

stof daartoe bestond uit ijzerhoudende klei , waarvan ballen 

werden gekneed, die vervolgens werden gebrand of gegloeid, 

en naar  gelang van den graad van hardheid vierden gesor-

| teerd en gemalen. Er  bestond daar  te lande, even als in Bel-

gië, gebrek aan natuurlijk e trassen. Ten tijd e van de vereeni-

ging van laatstgenoemd rij k met de noordelijke provinciën 

 is spreker, in betrekking van oflicier  hij  de genie, in de ge-

j  tegenheid geweest op te merken, dal ook de uitvoering van 

metselwerken in gebakken steen in het tegenwoordig België 

zeer  onvolkomen was. t kruisverband was er  onbekend; 

het opvoegen geschiedde met den pannenstrijker; de steenen 

waren slecht gevormd; op sommige plaatsen was gebrek aan 

j  zand, hetgeen veelmalen werd vervangen door leem, waar-

j  door dan vri j  goede, doch zwakke trasmortels ontstonden, 

wier  kracht werd vermeerderd door bet bijmengen van 

 hamerslag uit de smederijen, of'  somtijds van fijngemalen 

j  dakpannen, welk laatste voorschrift welligt aan de imd-

\ romeinsche praktij k door 8 vermeld, ontleend is. 
1 j  den bouw van de vesting Doitai liet men daartoe de 

: pannen lij n rijden . Waar zulke onvolkomen middelen wer-

den gebezigd , was bet zeer  natuurlij k dat aan het amster-

damsche knnslccment een gunstig onthaal te beurt viel. 

n het algemeen echter  was T van oordeel dat de kunst-

 cementen wel voldoende waren tot bespoediging van de ver-

steening der  metselspeciën boren water, doch voor  betons, 

waarbij  eene spoedige versteening onder water  verlangd wordt , 

op verre na zoo werkzaam niet zijn als de natuurlijk e ce-

, inenten; nogtans spreekt T niet bepaald van dordsche 
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tras. e bevat meer  oplosbaar  kiezelzuur  dan het amster-

damsche ku nstcemen t. 

e heer  i.. J.  fvan Zaandam) heeft voor  eeni-

gen tij d op de begraafplaats te 'sGravcnhage metselwerken 

zien afbreken met kinistceinciil uitgevoerd, en waarvan de 

specie, hoewel eenige jaren oud, nogtans onversteend was ge-

bleven, Bij  den bouw van ecnc sluis te Harlingen is am-

sterdamtch kiins/cemeiit gebezigd voor  du regtstandsmuren, 

doch dordsch cement voor  het vloerwulf. 

c heer E herinnert dat vochtigheid ccn vereischtc 

is voor  de versteening van alle trasmortels. 

c heer  G. E deelt mede, dat bij  gelegenheid van 

den bouw van groote regenbakken hier  te stede, op verzoek 

van den fabriekant CASUS, tot vergelijkin g van du kracht der 

amsterdamsche cn dordsche cementen, twee teerlingen zijn ge-

metseld als proef, cn dat na een gelijk aantal dagen in de-

zelfde omstandigheden tu zijn versteend, hut bleek dat die 

met het dordsche cement gemetseld dc hardste was. 

e heer  o. VAN S merkt aan dat aan het slot te 

 voegwerk bestaat hetwelk met kunstccment is ver-

rigt , dat nog heden ten dage zeer  hard blijk t te zijn ; soort-

gelijk werk aan de Willemssluis schijnt minder  goed te wezen. 

t tegenwoordig almede in zwang komende

heeft, wat du roode kluur  betreft, daarmede veel overeenkomst. 

e heer  GOOEFEOY meent dit laatste tc moeten tegen-

spreken , op grond van cene aan hem gezonden proef v an 

dit cement tot bepleistering, die integendeel eene hoog 

gele kleur , tot het okerachtige overhellende, bezit. 

c heer N (van  deelt mede dat hij 

voor  het tegenwoordige belast is mut du vernieuwing van 

eene brug met amsterdamsch cement gumutseld; waaromtrent 

spreker  de toezegging geeft van nader  zijne bevinding tu 

zullen mededeelen. Voorshands is men bezig die brug af 

tc dammen. 

t onderwerp tot gcenu verdere beschouwingen aanlei-

ding gevende, zoo wordt in behandeling genomen du 11* 

vraag: tt Bestaat cr  in eenige gemeente van ons vaderland 

een stelsel waarnaar  de J'eca/e stollen uit dc woningen wor-

den afgevoerd cn opgezameld? Zoo ja , is dat stelsel ook toe-

passelijk in groote gemeenten, zoo als Amsterdam,

en andere, vooral ook met het oog op den plaatselijken toe-

stand van den bodem, als: lage ligging, slappe cn waterige 

gronden, en muur andere, aan onzen vadurhindsehen bodem 

eigen moeijelijkhedenP l cr  in ons vaderland zooda-

nig stelsel niet bestaat, welke stelsels buitenslands zouden 

dan, zoowel uit een saniteits- als oekonomisch oogpunt, de 

meeste geschiktheid voor  ons vaderland en onzen bodem be-

zitten, cn kunnen zij , met hut oog op onze wetgeving cn 

gemeente-verordening worden ingevoerd?* 

e heer  J. F.  (van Botterdam) verzoekt hier-

over  het woord, en begint met tu verklaren dat de vraag 

door  hem zeiven is geopperd. c aanleiding daartou bestond 

in du buhanduling van dit. onderwerp bij  de plaatselijke ge-

zondheids-kommissie te  waarvan spreker  de eer 

heeft li d tc zijn. Gezamenlijk met den heer  w. A . , 

stads-architekt te Botterdam, belast geweest met deswege 

verslag uit tc brengen, is laatstgenoemde heer  echter  verhin-

derd guworden hier  ter  plaatse tc verschijnen. 

u heer  deelt verder  medu dat er  blijkens 

het ingesteld onderzoek, in geen der  steden van ons land een 

bepaald stelsel is waarnaar  dc fccale stoffen worden afgevoerd. 

e gezondheids-kommissie heeft nagegaan wat te dier  zake 

bustaat te  en te t daar  in werking 

gebragte rioolstelsel heeft voor  door plaatselijke 

omstandighuden veel bezwaren, voornamelijk door  de lage 

ligging van een groot deel der  stad, dat als hut ware is 

ingepolderd. Buwuegharu tonnen schijnen meer  doelmatig 

tc zijn. 

Ten einde deze vergadering bekend te maken met het-

geen ten dien opzigte door  du gezondheids-kommissie wordt 

noodig geacht, gaat spreker  over  tot dc voorlezing van ccn 

gedrukt stuk, getiteld: uBrief run dc openbare gezondheids-

kommissie te  aan  burgemeester en wethou-

ders omtrent den afvoer der fccale stoffen," en van den 

navolgenden inhoud: 

*  Onder  du onderwerpen bij  de verordening die haar  in-

stelde, in de eerste plaats aan du aandacht dur  openbare 

guzondhuidskommissiu onderworpen of aanbevolen, wordt dc 

aanleg van riolen, het afvoeren en verzamelen van fccale 

stollen uitdrukkelij k genoemd. Echter  ook zonder  zoodanige 

opzettelijke verwijzin g zou de kommissie niet hebben geaar-

zeld dezu aangelegenheid ter  harte tu nemen, ten einde, na 

een rij p onderzoek deswege, maatregelen van verbetering aan 

u voor  te stellen, want bijn a is er  guun onderwerp dat, in 

hst belang der  openbare gezondheid, zooveel te wenschen 

overlaat cn zoo dringend voorziening vercischt. 

//liet behoeft geen betoog dat, naarmate dc bevolking 

binnen zekere ruimt e vermeerdert, met grootere gestrengheid 

en meerdere zorgvuldigheid gewaakt moet worden, dat dt: in 

evenredigheid daarmede steeds vermeerderende fccale stollen 

op den duur  behoorlijk worden verwijderd ; geschiedt dit niet, 

dan wordt de plaats hoe langer  hoe inecr  verontreinigd cn 

besmet; eindelijk zal zij  geheel onbewoonbaar  worden. 

// e waarheid gold, zoo ergens, in de laatste 30 jaren 

vooral voor  waar  de bevolking in dat tijdvak 

sterk is toegenomen, zonder  dat immer eenige maatregel hoe-

genaamd genomen werd, om in du daardoor  ontstane behoefte 

aan woningen door eene regelmatige un verstandige uitlegging 

der stad tc voorzien. u uitbreidin g toch van

aan de westzijde buitensdijks kon hierin niet te gemoct komen, 

daar  deze incest ten gerieve dur  scheepvaart strekte cn al-

leen voor  huizen van meergegoeden eenige ruimt e beschik-

baar  stelde. 

ff u steeds toenemende massa der  mindere stamhui werd 

dus voortdurend zamengepakt in dc reeds overbevolkte bin-

nenstad cn verder  in dc vroeger  onbebouwde lanen, welke 

langzamerhand in uunu polderstad herschapen zijn. 

w Terwij l nu door dc alzoo aaitgrouijendo buvolking der 

binnenstad en het veranderen eener  landelijke gemeente in 

eene digte bcvolktu stadswijk, du behouftu aan voorziening 

tun opzigte van dun afvoer  der  fecalo stollen dringender  werd, 

liet men zelfs het vroegere toezigt op dit onderwerp varen. 

//Nog voor  eene halve eeuw hestonden hier  ter  stede, 

althans in dc binnenstad, in dc meeste huizen, welke pri -

vaten hadden, behoorlijk gemetselde putten, waarin het sc-

kreotvui l afliep, liet was ten strengste verboden dc privaten 

in dc stadsgoten of riolen tc laten uitloopcn (keur  van 19 

Apri l 1719, art. 23), en cr  bestonden verordeningen op het 

ledigen dier  putten, ten einde te zorgen dat het daarin 

verzamelde buiten dc gemeente vervoerd werd (ordonnantie op 

het nachtwerk van 10 Junij  1719). Aangezien aan dit laatste 

echter  moeijelijk dc hand tu houden was, zoolang de bewo-

ners zeken hunne putten konden laten ledigen, werd deze 

werkzaamheid eenige jaren later  aan daartoe aangestelde 

nachtwerkers opgedragen, cn verboden iemand andcis dan 

deze daartoe te gebruiken (keur  van 19 Apri l 1721). 

ff t stelsel, nog versterkt door veel gestrenge! en be-

ter  gehandhaafde bepalingen tegen het werpen van vuilni s 

in de grachten, dan thans bestaan of, bij  du tegenwoordige 

bevoegdheid des gemeentebestuurs, bestaan kunnen, moet 

ten gevolge gehad hebben dat, althans vergelijkenderwijs, 

weinig fccale stoffen in dc stadswateren kwamen. Waar 

putten bestonden was zulks onmogelijk, cn het belang der 

nachtwerkers bragt mede naauwkcurig toe te zien, dat die 

zooveel doenlijk overal bestonden, en dat geene privaten in 

goten of stadsriolen uitliepen: in dat laatste geval toch 

hielden hunne verdiensten op cn zij  oefenden dus vau zelvcn 

een zeer  heilzaam politietoezigt uit . 

ff t is dan ook van algemeene bekendheid, dat de wa-

teren in de binnenstad vroeger  in vri j  goeden toestand wa-

ren cn eerst later, vooral in du laatste 25 it 30 jaren, ge-

heel in modderpoelen veranderd zijn. 

// e ongunstige verandering was ccn gevolg van het 

ophouden van alle toezigt op den afvoer  van het sekreet- en 

ander  vuil . 

//Zoodra toch dat toezigt verslapte en weldra geheel op-

hield, getroostte niemand zich de kosten cn dc moeite meer, 

hij  het bouwen van een huis een behoorlijken put voor  de 

privaten tu maken, maar  liet men dcu inhoud daarvan, te-

gelijk met het hemel- cn buiswater  in dc goten of stadsriolen 

loopen, waaruit het dan in dc grachten kwam. Nadat dit on-

gestraft eenigen tij d geschied was, volgden du uigunaars van 

 huizen, wclku sekreutputten hadden, dit verleidelijk voorbeeld, 

sloten hunne putten cn leidden hunne privaten in de grach-

ten of goten. 

//Op die wijze zijn alle grachten in de binnenstad in open 

riolen veranderd, in strijdtnet alle bestaande bepalingen, want 

het vroegere gebod is steeds vernieuwd, eerst bij  art. 21 der 

ordonnantie op het bouwen van 28 September  1825, cn nu 

onlangs wederom bij  de artt . 2 en 20 der  verordening op de 

reinheid van 21 Apri l 1854. 

//Wel heeft men — cn zeer  te regt — de meeste dier  wa-

teren in dc binnenstad thans gedempt, doch de afvoer  van een 

goed deel van het sekrectvuil geschiedt toch nog in de over-

geblevene grachten, meest door  dc daarin uitloopende goten 

of stadsriolen, gelijk de kleur  cn stank van het water  in de 

Singels, Botersloot, c enz. genoegzaam verraden, 

en in de polderstad zijn dc sloten nog voortdurend open r i -

olen, waarvan dc inhoud den naam van water  niet verdient. 

» t gevolg van ecu cn ander  is, dat dc grond in onze 

zoo lage binnen- cn polderstad voortdurend doortrokken wordt 

van een water  met fccale stollen verzadigd, en dat boven-

dien op vele plaatsen, vooral in de polders, gedurende een 

gedeelte van hut jaar  tot voor  de duur  der  geringere wonin-

gen cn zelfs daar  binnen doordringt . 

tt Afvoer van fccale stoffen heeft er  dus, met uitzondering 

van hetgeen in het water  opgelost, van tij d tot tij d daarmede 

wordt weggespoeld cn van het weinige dat wordt wegge-

haald, eigenlijk niet plaats. 

ff e noodig het echter  voor  dc gezondheid en zindelijk -

heid is, dat de fccale stollen niet voordurend in het water  cn 

den bodem waarop wij  leven worden opgenomen, behoeft wel 

geen betoog; doch het is hoogst moeijelijk en zal veel zorg 

en geld vereischen daarin te voorzien. 

e gezondheids-kommissie heeft zich ten taak gesteld 

hut stelsel tc zoeken, dat, èn mut hut oog op de ligging 

onzer  stad èn in het belang der  openbare gezondheid, de 

voorkeur  verdient cn is daarbij  tot de volgende uitkomst 

gekomen: 

// t doel behoort te zijn tu zorgen dat alle fccale en an-

dere in bederf overgegane organische stollen zoo volledig mo-

gelijk uit hut bewoonde deel der  gemeente verwijderd worden, 

zonder  in den grond of in het water  tc worden opgeno-

men. Ook het laatste is van hut hoogste belang cn, hoe-

zeer  het nadeel van het uitloopcn van riolen in de binnen-

wateren zal verminderd worden door  het tot stand brengen 

van het water-projekt , zoude de kommissie het /toch zeer 

betreuren, wanneer  de gunstige gevolgen, welke men zich 

te regt daarvan voorstellen mag, voor  een goed deel door het 

voortdurend verontreinigen van het water  wederom wegge-

nomen werden. 

e vraag is opzettelijk bij  du kommissie behandeld, of 

het niet mogelijk waru den afvoer  van fccale stollen door 
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middel van het water  te doen plaats hebben, in diervoege 

dat alle sckreetvuil opzettelijk in de grachten geleid werd jj 

en in deze voortdurend eene strooming werd onderhouden: | 

een stelsel, waarmede alsdan een aanvoer  van goed drink -

water  gepaard zou behooren te gaan; doch zij  is tot dc over-

tuigin g gekomen, dat dit stelsel in het belang der  openbare 

gezondheid niet mag worden aangeprezen. 

p/TV aanleiding tot dc vraag lag voor  dc hand: zooda-

nige maatregel zou kunstmatig voor  dc binnenstad een toe-

stand in het leven roepen, gelijk die door  den natuurlijke n 

staat van zaken in de buitenstad voorhanden is; doch het 

kwam der  kommissie voor, dat juist dit ongehinderd in de 

havens der  buitenstad laten alloopen der  riolen reeds is af 

te. keuren, hoezeer  het nadeel door de groote hoeveelheid 

water, welke dc rivier  aanvoert, veel verminderd wordt ; 

dat zelfde stelsel echter  onder  oneindig ongunstiger  gegevens 

op dc binnenstad toe tc passen komt zeer  bedenkelijk voor. 

//Na zoodanigen afvoer  tc hebben afgekeurd, blijf t dc 

vraag over: e zullen de fecalc stollen dan het best in ge-

heel afgesloten vergaderplaatsen worden verzameld en ver-

volgens verwijderd? 

n j  komen dc volgende punten in overweging: 

1. Algemeene stadsriolen. 

2. Putten voor  ieder  huis in het bijzonder. 

:i . Verplaatsbare vergaderbakken {Josses mobiles.) 

i / l . Wanneer  de gelegenheid der  stad zulks toeliet, zou-

den goed gemetselde stadsriolen, waarin de fecalc stollen 

(hetzij  alleen, hetzij  met het goot- of ander  vuil water, waar-

van straks nader) werden afgeleid, een ontegenzeggelijk voor-

deel en gemak opleveren; doch tegen het leggen en goed 

digt houden daarvan bestaan bijna onoverkomelijke bezwa-

ren. e gnmd in de binnenstad cn de polders is zoo laag, 

dat de riolen genoegzaam altij d beneden den waterspiegel 

iler  grachten en sloten zouden liggen, cn daarbij  zoo on-

vast, dat de riolen door  ongelijkmatige verzakking moeten 

bersten en dus nimmer geheel waterdigt zouden zijn ; zij  zou-

den dus het doortrekken van den bodem, althans met liet 

vloeibare gedeelte der  fecalc stollen, niet beletten cn voldoen 

daarom niet aan het vereischte, dat dc kommissie in de eerste 

plaats stelt, namelijk: goed afgesloten vergaderbakken. j 

zouden deze niet geheel digte rilden ook omgekeerd weder- h 

om voortdurend door  den hoogen stand van het water  vol | 

loopen, en alzoo het ledigen cr  van niet wel doenlijk worden, 

landelij k mag niet vergeten worden, dat de ruimt e in vide 

straten zou ontbreken voor  het leggen van zoodanige riolen. 

// Al mogt men echter  ook deze plaatselijke bezwaren ge-

ringer  achten, dan de kommissie dit na een gezet onderzoek 

gelooft tc moeten doen, en mecnen, dat hij  ecu zeer  zorgvul-

digen en hechten aanleg wel voortdurend goed waterdigte 

riolen te verkrijgen zijn , dan nog bestaan tegen algemeene r i -

olen groote eigenaardige bezwaren, welke den aanleg daar-

van ontraden. 

/ /E r  zijn namelijk twee stelsels van publieke riolen: 

1. die, waarin men alleen dc fecalc stollen laat alloopen, en 

2. die waarin tevens het water  van huisselijk gebruik af-

komstig wegloopt. 

n meenden vroeger  dat die van dc eerste soort dc 

voorkeur  verdienden, omdat zij  natuurlij k veel minder  dik -

wijl s geledigd zouden behoeven te worden, cn omdat ook de 

kosten van dat ledigen veel vollediger  (misschien ruimschoots) 

gedekt zouden worden door  de waarde van hunnen inhoud 

als meststoffen voor  den landbouw. 

c ondervinding heeft intusschen deze verwachtingen 

niet bevestigd: het afvoeren der  fecalc stollen alleen ge-

schiedt thans bijna nergens: ook al mogen in die riolen al-

leen privaten, en geene gootstccnen enz., uitloopen. t ge-

mak en de zucht of behoefte om de privaten door  doorspoe-

len tc reinigen doen de bewoners zoo veel water  in die r i -

olen brengen, dat het ledigen allerkostbaarst en de waarde 

der alzoo verdunde mcststoll'cn onbeduidend wordt. -

gen te waken is natuurlij k onmogelijk, omdat dc overtreding 

altij d binnenshuis geschiedt. 

r  bestaat dus in de werkelijkheid een veel minder 

groot onderscheid tusschen de twee soorten van openbare 

riolen, dan aanvankelijk wel het geval schijnt. Ook die der 

eerste soort krijge n zoo veel vuil water  in , dat zij  bijn a al 

de bezwaren opleveren der  anderen. 

e bezwaren dezer  laatsten zijn , dat zij  voortdurend 

moeien worden uitgepompt, hetgeen ondoenlijk is cn waar-

door bovendien, wanneer  zij  vlak liggen, gelijk in deze 

stad het geval zou moeten zijn , de vaste stollen niet zouden 

worden verwijderd , zoodat zich telkens verstoppingen opdoen; 

zoodanige riolen zijn dus eigenlijk alleen bruikbaar  waar 

zij , gelijk in  hellend naar  de rivier  loopen cn daarin 

voortdurend van zelven uitvloeijen. n iu de binnenstad 

aan te leggen, waar  zij  zoodanigen uitloop niet hebben 

(gesteld dat dc waterdigte zamenstelling mogelijk ware), zou 

dus cenc voortdurende reiniging door  uitpompen van den 

vloeibaren inhoud in schuiten vereischen, cn van tij d tot 

tij d ccne opruimin g van den vasten inhoud, die zich op 

hunnen bodem heeft vastgezet; waarvan het eerste oin de 

hoeveelheid vuil water, die verwijderd zou moeten worden, 

voor  de stad te kostbaar  zou zijn cn het laatste bijna on-

doenlijk zou wezen. 

ui. n wordt dus tot dc beide andere soorten van ver-

gaderbakken — putten voor  een of meer  huizen, weiketen 

koste der  belanghebbenden geledigd worden, of verplaatsbare 

vergaderbakken (tosses mobiles) — verwezen. 

//liet maken der  eersten was hier  vroeger  vri j  algemeen, 

cn niets belet dit ook : waar  dc bodem niet toelaat ccn laag 

riool door de geheele straat te leggen, kan toch zeer  goed 

een gemetselde put worden gemaakt, welke zoowel vaste 

als vloeibare stoffen opneemt en daarvan niets doorlaat. 

// t afvoeren der  fecalc stollen in zoodanige putten kan 

dus als regel gesteld worden, voor  zooverre de bewoners 

niet verkiezen hunne privaten in fosses mobiles tc laten af-

loopen. r  beide middelen wordt evenzeer  het doel bereikt. 

z/llet behoeft geene bijzondere opmerking dat hierdoor 

de gestapelde putten, welke alleen de vaste stollen behouden, 

volstrektelij k worden afgekeurd. 

// e zamenstelling der  putten moet naar  algemeene rege-

len en onder  streng toezigt geschieden, zoodanig dat men 

dc zekerheid heeft dat niets daaruit verloren kan gaan. 

e inrigtin g behoort verder  zoodanig te zijn , dat 

daarin de afscheiding plaats heeft der  vaste cn vloeibare 

stoffen: een maatregel, noodig ten einde het vervoer  reuke-

loos te kunnen doen plaats hebben, daar  zonder  zoodanige 

afscheiding het uitpompen niet wel doenlijk is. c vaste in-

houd zal slechts na tiissehcnpoozcn van verscheidene jaren 

behoeven tc worden opgeruimd; de vloeibare zal misschien 

eens of eenige weinige malen in het jaar  moeten worden 

verwijderd . c veelvuldigheid dezer  laatste verrigting , die 

niet bijzonder  hinderlij k is, zou bovendien voor  een goed 

deel afhankelijk zijn van de zorg der  bewoners zelven, om 

eensdeels niet uit zuinigheid hunne putten tc klein te maken 

en anderdeels tc waken, dat door  hunne privaten niet meer 

water  dan tot reiniging volstrekt noodig is in de putten komt. 

t bezwaar  toch boven tegen gesloten stadsriolen aan-

gevoerd, dat deze voortdurend te veel water  zouden ontvan-

gen cn hierdoor  het ledigen zou tc kostbaar  worden, bestaat 

tegen privaatputtei i niet. n de eersten laat het ieder  water 

afkomstig van huiselijk gebruik roekeloos wegloopen, daar 

het gemeentebestuur  ze doet ledigen eu het den bijzonderen 

personen dus vri j  onverschillig is hoe dikwijl s dit geschiedt; in 

de laatsten, welke men ten zijnen eigenen koste moet laten 

ruimen, zal het eigenbelang deze roekeloosheid van zelf weren. 

// t ruimen dezer  putten, zoo wat den vloeibaren als 

den vasten inhoud betreft, zoude verder  nimmer mogen 

geschieden dan na voorafgegane aanzegging aan den poli-

cie-ambtenaar  met het toezigt belast cn volgens dc regelen, 

daarop in het belang der  reinheid cn der  algemeene gezond-

heid gesteld. 

»Onder deze laatsten moet in dc eerste plaats bepaald 

worden, dat deze verrigtin g alleen des nachts mag geschie-

den, dat dc inhoud v ooraf behoorlijk voor  de gezondheid on-

schadelijk gemaakt (gedesinfekteerd) moet worden, dat het 

vervoer  altij d in goed gesloten en door den daarover  gestelden 

ambtenaar  daartoe voldoende gekeurde vaten of tonnen moet 

geschieden; dat dc fecalc stoffen buiten de gemeente of an-

ders in eene daartoe aangewezen plaats binnen dezelve moe-

ten worden gebragt enz. 

O. X. 

// r  het echter  waarschijnlij k is, dat het maken van 

zulke putten voor  vele woningen, waar  noch in dc straat, 

noch binnenshuis daartoe ruimt e bestaat, niet wel doenlijk 

zal wezen, en daar  men, mits het doel volledige verwijderin g 

der letale stoffen maar  worde bereikt, aan de ingezetenen alle 

betamelijke vrijhei d moet laten, moet aan hen die putten noch 

kunnen noch verhingen te maken, het verzamelen hunner  fecalc 

stoffen in verplaatsbare vergaderbakken of tonnen {fosses mo-

biles) onder  hunne privaten geplaatst worden voorgeschreven. 

V plaatsing dezer  tonnen cn het telkens vervangen dcr-

zclvcn, wanneer  zij  zich gevuld hebben, door  andere, moet 

natuurlij k evenzeer  onder toezigt staan, opdat dit met de 

noodige zorgvuldigheid geschiede cn noch dc huren, noch 

het algemeen daarvan overlast ondervinden; dc inhoud nloct 

; ook voor  dc gezondheid onschadelijk gemaakt (gedesinfek-
1 teerd) worden enz. 

// Er  behoort tc worden voorgeschreven, dat voor  ieder 

nieuw huis, dat volgens ccne tc maken verordening op het 

houwen, natuurlij k van een privaat moet worden voorzien, 

of een put moet worden gemaakt of door fosses mobiles 

hetzelfde moet worden verkregen. 

//liet maken van zoodanige voorschriften kan geene bij -

zondere zwarigheden opleveren. r  echter  is het 

ï stelsel van overgang van den tegcnvvoordigen toestand tot 

dien, welken dc kommissie meent dat men moet trachten 

ji tc bereiken. 

//Naar  haar  oordeel moet het laten uitloopen van rilden 

in stadswatcren, in stadsgotcn of'  riolen cn alzoo het on-

j1 middellij k of middellij k brengen van den inhoud der  privaten 

in het water  verboden worden, alle ongeoorloofde uitloop 

'j  afgesloten of weggeruimd cn de overtreding dezer  bepaling 

| strengelijk beboet worden. n zou natuurlij k eene behoor-

!j  lijk c tijdruimt e moeten geven om zich overeenkomstig dc te 

!! maken verordening voor  zijn privaat van ccn gcmetschlcn 

put of verplaatsbaren vergaderbak {fosse mobile) tc voorzien. 

n de tweede plaats moet het verder  gebruiken van ge-

stapelde putten worden verhollen, cn de eigenaars daarvan 

moeten gelast worden die tc verlaten of te doen vervangen 

door  gemetselde putten, gelijk die voor  nieuwe huizen wor-

den voorgeschreven. 

//Vervolgens moet het maken van privaten cum annexis 

in alle huizen worden voorgeschreven. Verzuim om hieraan 

binnen den bepaalden tij d te voldoen, moet gestraft worden 

met onbewoonbaarverklaring van het huis, volgens de ver-

ordening van 29 t en 12 Apri l 1855. 

» Gedurende den tij d van overgang zoude intusschen zoo-

veel mogelijk gezorgd kunnen worden voor  eene behoorlijke 

ophaling der  fecalc stollen, welke in sommige buurten zeker 

nog lang zou moeten plaats hebben, alvorens alle huizen daar 

op ccne genoegzame wijze van privaten voorzien waren. 

//Tn dit haar  schrijven heeft dc kommissie bijn a uitslui -
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tend op het binnensdijks gelegene gedeelte der  stad gewezen 

en alleen ter  loops van dc buitenstad gesproken. Niet al-

zoo echter  omdat zij  het van weinig belang acht, dat hot 

water  aldaar, dat tevens tot drinkwater dient, voortdurend 

op cene wijze verontreinigd wordt , dio het voor dat doel 

geheel ongeschikt maakt, — maar  omdat de toestand van 

de binnen- cn polderstad, die veel sterker  bevolkt zijn dan de 

buitenstad, en waar dc lage ligging cn onvastheid van den 

bodem eigenaardige gebreken cn moeijelijkheden voor  cene 

verbetering opleveren , veel dringender  voorziening vereischt. 

e kommissie acht het echter  in het belang der  openbare 

gezondheid noodzakelijk, dat de te maken voorschriften voor de 

geheele gemeente verbindend zijn , al moge het nadeel van 

den tegenwoordigen toestand in dc buitenstad niet zoo sterk 

in het oog springen, als dit in de binnen- en polderstad 

het geval is. 

c kommissie, heeft overeenkomstig het boven medege-

deelde cene verordening op den afvoer van fccale stoffen 

ontworpen, welke zij  de eer  heeft u hiernevens toe te zenden. 

t het ook uwe mecning zijn , dat deze zaak drin -

gend voorziening vereischt, en cene voordragt aan den ge-

meenteraad daarvan het gevolg wezen, dun is de kommissie 

bereid u later  mede tc deelen, welke voorschriften naar  haar 

oordeel moeten vastgesteld worden, om het vervoer der  fc-

cale stollen voor  dc openbare gezondheid onschadelijk te maken. 

i / ) ; openiare-geeondtieidskoinmiisie te  : 

i i . T. , Voorzitter . 

N. J. , Sekretaris."' 

G op den a/roer der 

fecale sloffen in de gemeente Botterdam. 

Art . 1. e afvoer van fecale stoffen uit privaten of de 

verwijderin g uit do woningen moet plaats hebben op eeno 

der volgende wijzen: 

a. in daartoe bestemde putten, 

in verplaatsbare tonnen, onder do privaten geplaatst 

(fosses mobiles). 

Art . 2. e putten sub a van art . 1 bedoeld kunnen ten 

behoeve van ééne of meer  woningen worden aangelegd, hetzij 

op eigen grond hetzij  op grond der  gemeente. 

n het laatste geval wordt dc vergunning van burge-

meester  en wethouders vereischt. 

Art . . e putten moeten waterdigt zijn. Gestapelde 

putten zijn verboden. 

Art . . e putten moeten zóó worden ingerigt, dat dc 

vloeibare inhoud zich van de vaste afschcide, cn beide daar-

uit afzonderlijk kunnen worden verwijderd . 

Art . ">. t plan voor den aanleg van eenen put wordt 

aan burgemeester  cn wethouders ter  goedkeuring aangeboden. 
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Voor dat deze goedkeuring verkregen is mag met het 

werk geen begin worden gemaakt. 

o bouw geschiedt onder toezigt van ccn daartoe door 

burgemeester  en wethouders aangewezen persoon. 

e putten mogen niet worden gebruikt dan na schrifte-

lijk e goedkeuring der  bevoegde magt. 

Art . C. c verplaatsbare tonnen, in art . 1 lr . b ge-

noemd, moeten evenzeer  door den in art. 5 genoemden per-

soon worden goedgekeurd cn ten bewijze daarvan van een 

merk voorzien worden. Artike l 4 is op deze tonnen van 

toepassing. e inrigtin g tot plaatsing der  tonnen in dc 

huizen moet door den aangewezen ambtenaar  worden goed-

gekeurd. 

Art . 7. t ledigen der  putten en het verwisselen der 

tonnen mag alleen geschieden door personen, die daartoe 

aangesteld zijn of vergunning verkregen hebben. 

Ar t 8. e maatregelen van voorzorg daarbij  in acht tc 

nemen, zoo in het behing der  openbare gezondheid cn rein-

heid als in dat der  buren, worden bepaald bij  cene instruktie , 

door  burgemeester  cn wethouders aan dc nachtwerkers of aau 

dc ondernemers tc geven. 

Art . 0. Nieuwe woningen, in welke voor  den behoorlijken 

afvoer van fccale stoffen niet overeenkomstig art . 1 gezorgd 

is, mogen niet betrokken of verhuurd worden. 

Art . 10. All o overtredingen dezer  verordening worden 

gestraft met eeno geldboete van 

Overgangs-bepalingcn. 

Art . 1. Binnen den tij d van twee jaren na dc afkondi-

ging dezer  verordening, moet de afvoer van de fecalo stof-

fen, welke thans op cene wijze met deze verordening strij -

dig plaals heeft, met hare voorschriften in overeenstemming 

worden gebragt. 

Art . 2. Wanneer de eigenaars van huizen nalatig zijn om 

hieraan gevolg te geven, worden zij  gestraft niet cene geld-

boete van n en putten, in strij d met deze veror-

dening bestaande, worden terstond ten koste der  eigenaars weg-

gebroken of verwijderd , nadat deze ten minste 11 dagen te 

voren aangemaand zijn, alsnog aan hunne verpligt ing te voldoen. 

Art , 3. Binnen gelijk tijdsverloop van twee jaren moe-

ten allo woningen of gedeelten van woningen, welke vol-

gens de, wetten op het personeel als afzonderlijk bewoond 

worden beschouwd, van een privaat worden voorzien. 

Nalatigheid hierin wordt gestraft met eeno geldboete 

van en zal ook ten gevolge kunnen hebben, dat de 

woning voor  onbewoonbaar  wordt verklaard , overeenkomstig 

de verordening vau 20 Apri l en 12 t 1855 tot rege-

lin g van het toezigt op gebouwen, die als nadeelig voor 

de openbare gezondheid ter  bewoning ongeschikt zijn . 

Art , 1. n den genoemden termij n van twee jaren kun-

nen de fecale stoffen worden afgegeven en weggehaald vol-
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geus eene instrukti e daaromtrent door Burgemeester  cn Wet-

houders te maken. 

Slotartikel. 

Aan de ambtenaren door  burgemeester  cn wethouders 

belast met het onderzoek naar den afvoer der  fecale stoffen, 

en het doen wegbreken cn verwijderen van hetgeen in strij d 

met deze verordening bestaat, wordt de last verstrekt om 

do woningen der  ingezetenen, huns ondanks, binnen to tre-

den, met inachtneming der  voorschriften van art . 3 der  wet 

van 31 Augustus 1833 [Staatsblad N°. 83). 

c voorzitter  zegt den heer  dank voor het 

door hem medegedeelde omtrent ccn onderwerp dat ook hier 

ter  stede van veel belang geacht wordt , cn tot welks rege-

lin g het voorgelezen rapport van veel nut kan zijn. 

r  verder do tij d verstreken is, .wordt dc behandeling 

der overige punten tot cene volgende vergadering verschoven, 

als wanneer de voorzitter  vertrouwt dat de tc houden be-

raadslagingen met niet minder  belangstelling door dc leden 

zullen gevoerd cn bijgewoond worden. 

e lieer  O. F. E  verzoekt daarop het woord 

cn rigt tot den voorzitter  dc navolgende toespraak: 

// Voor dat gij  de vergadering sluit vraag ik ccn oogen-

bli k het woord. 
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t is nu vijftie n jaren dat de j  het voor-

regt geniet u als voorzitter  te bezitten. k acht mij  de tolk 

te zijn van de gevoelens der  geheele vergadering, om u onzen 

dank te betuigen voor do uitmuntende leiding niet alleen 

van deze beide vergaderingen, maar ook van al dc vorige. 

e j  is cr  trotsch op, een man aan het hoofd te 

hebben, die als burger  dezer  stad dc algemeene achting ge-

niet cn zoo ruimschoots verdient; immers cr  bestaat bijna 

gecne instelling tot bevordering van kunst of ten algemcciicn 

nutte, waar dc lieer  niet belangeloos werkzaam is. 

t heeft Zijn e t onze geëerbiedigde g insgelijks 

erkend, door hem nu eenige weinige maanden geleden te 

benoemen lot ridder der  Orde van den Ncdcrlandschcn . 

Wi j  wenschen u voortdurende gezondheid, lust cn kracht , om 

op dezelfde wijze voort te gaan cn dc j  Tol Be-

vordering der Bouw/vunst voortdurend aan u tc verpligtcn." 

e leden juichen herhaaldelijk het gesprokene loe, waarna 

dc voorzitter , onder  aanbeveling van de belangen der -

schappij  aan hare leden, de vergadering voor  gesloten ver-

klaart . 

Overeenkomstig de aanteekeningen, 

T)e Sekretaris, 

A . N. . 

G V A N T W VOO , L E N Z ., 

A A N E T T E . 

d door den heer W. C. VA N , adjunkt stads-architekt. 

T TWEE . . XV EN . 

Uithoofde van ongeschiktheid en le geringe niimte 
van de lokalen, welke vroeger  voor  de zittingen van 
het kantongerogt dienden, en vun de ten eenenmale 
onbruikbaarheid van het voor  dc teekenschool in ge-
bruik zijnde lokaal, hetwelk ccn der redenen is geweest 
waarom die school geheel te niet vvns gegaan, als-
mede omdat men verlangde eene vaste vergaderplaats 
voor  verschillende korporatiën te hebben, welke tot 
dien lijd in gehuurde kamers bijeenkwamen, werd de 
inzender de/es belast met het ontwerpen van een ge-
bouw, waarin dn zittingen van liet kantongeregt moes-
ten kunnen worden gehouden, dc teekenschool eene 
goede en harer  waardige plaats kon erlangen en tevens 
cene ruime kamer zou zijn, waarin de vergaderingen 

van den d en de  kame van koophandel 

en n konden gehouden . 

Al s n d de d aangewezen p 

een bouwvallig stadsgebouw had gestaan, hetwelk 

lot t had gediend, (het zoogenaamde -

) welke t naa dc g van 

het s t is, in de e  voo

vleeschhal in k geweest. 

Volgens bovenstaand a kwam het ont-

, hetwelk de g van de n 

n mogt , lot stand. c aanbesteding 

vau den opbouw volgde in Augustus 1853; de hei-

n cn n n nog in dal bouwsai-

zocn , l in liet  van lSöl 
21 
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mot don n opbouw d begonnen en deze met 

dien spoed , dat in de maand Octobe des-

zelfden s de lokalen voo  de teekcnschool be-

stemd konden n , en de -

dieping van het gebouw e den -

genden winte t , met g van 

liet behangen de s en liet leggen van de vloe-

n in de gangen cn vestibules, welke n 

in het  van 1855 t , hetgeen 

l voo  de , als zullende die van -

sche cement op een 80 duim opgehoogden d -

d , m d . 

t gebouw heeft twee ingangen; die aan het 

n is bestemd tot toegang voo  het kantonge-

t en de e in het. gebouw zitting hebbende 

ligchamen; die aan dc , doo  middel eene

g ove  de langs het gebouw loopende , 

is bestemd voo  de n van de teekcn-

school, welke dan ook van den , aan dc -

ste vestibule uitkomende, k maken. Van de 

e indeeling de n zal wel niets mee

gezegd behoeven te , daa deze op plaat X V 

genoegzaam t zijn; alleen moet j nog 

d , dat boven dc  de  tee-

kcnschool en het j zijnde kabinet een e 

s is, welke haa licht doo  dc openingen in 

het attiek ontvangt. e vestibules in het w 

n doo  van boven invallend licht . 

e l van het , de l 

van het w en de beide n gele-

gen n zijn op de n van het, -

e gebouw . Te g van de beide 

n cn den gevel langs het wate van het -

gebouw, zijn, uithoofde die e  niet was 

bebouwd geweest, 58 palen geslagen. All e , 

zoo binnen- als n zijn op staal . 

s heeft zich eenige e zetting, 

doo  dezen ongelijkmatigen g s wel te -

wachten, , behalve ecnc e aan een 

de n van dc e vestibule, die -

t is n n de d aldaa voo

een gedeelte n is moeten , ten einde 

een doo  het n loopend l gedeeltelijk tc -

nieuwen. Op dat l ontlasten zich e de -

ten,  tevens het t afgeleid. 

e n van de gangen, vestibules en n 

de g zijn, zoo als boven s met 

een enkel d is gezegd, van e cement 

; dc g bestaat uit twee s 

ove  elkande gelegde platte lngcn, n de on-

e met zand is ingewasschen. e cement is p 

te  dikte van twee duimen ; de melange 

bestaat uit gelijke deelen cement en zand. e vloe-

n voldoen zee goed, en na een g k 

is e  nog geene afslijting of ande k te be-

. 

Van de n de  zaal voo  de zittingen van het 

 zijn dc benedengedeelten tot op de 

hoogte van den l van het in een de e 

zijden gestelde , de s en de t 

in e cement . e bovengedeel-

ten die , tusschen de konion-en , 

zijn wit ;  heeft men het twee-

ledig dotd, om dc somtijds doo het publiek aan de 

wanden t e beschadigingen doo  het 

n eene n mee d biedende 

bouwstof te , cn aan dc zaal een eenigzins 

g n te geven, volkomen . e vak-

ken tusschen do s en lijsten zijn, zoo nis 

in de e te zien is, doo  lijnen cn -

ven in blokken afgedeeld. 

üc , t en d van het lo-

kaal, voo  de g van n enz., 

zijn mede in e cement . 

Voo  dc ventilatie van de e zalen cn 

e s zijn voo  de g tusschen 

de plafonds cn voo  dc , buiten het 

dak uitkomende s , welke alle, doo

middel van in dc n zeiven te openen en sluiten 

kleppen, kunnen d , üc e lucht 

t in de zaal voo  het t d 

doo  gebakken n buizen, welke op de binnenplaats 

uitkomen. 

c geheele l is met e cement 

d en alle banden en lijsten zijn van dat mate-

l ; dc consoles cn bogen van de -

lijst cn de  van het attiek zijn mede n 

, de menging van de specie bestond -

voo  uit gelijke deelen cement en zand; in het inwen-

dige zijn geen stukken van gebakken steen of , 

maa geheele e gebakken steenen , -

doo  wij ons n het n e  van nog bete

te zullen . Na s e , -

van een j g is geweest, aan het wede te 

zijn blootgesteld geweest, is c  nog geen k of 

g nan tc ontdekken, evenmin nis aan de 

e n n cn het vlakke . 

' Ann den l zijn mede dc geheele , 

met g van dc ncuslijst cn het , 

die van hout. zijn, de , de n 

van de s de  liehtkozijnen en de pilas-

s en lijsten om de - cn , van 

e cement , zoodat t af te 

leiden is, dat nan dit gebouw van dit t k 

, namelijk wannee het goed behandeld , 

ccn m k is gemaakt. 

e kosten van den bouw hebben in het geheel 

/' 23,800 . 

E G V A N N 

T G TOT E G VA N T N -

 TE . 

Overgenomen uit : Zeittchrift fiir  Jlamceseii, Jahryang 7, Heft  mul . t 2 platen, pi.  cn . 

d door  (i. .1. VA N . 

(Vervolg en slot van deel X , snik , bludi . 227.) 

e in het e stuk medegedeelde algemeene 

beschouwingen, t dc g van -

, zullen thans gevolgd n 

doo  eene g van dc g met heet 

wate in het  tc

met dc g van de afmetingen en van het, 

d n de  aldaa geplaatste -

. 

e ketel staat in de g onde het 

k A , op de g gel ijkst s (zie plaat ) 

aangetoond; de opstijgende pijp a gnat van den ketel 

naa de op den  geplaatste expansie-vaas 

of , zoo nis op de e e op 

 is . Tot g van den zui-

delijken vleugel t zich uit de expansie-vaas eene 

, die op dezelfde plant in den platte-

d duidelijk is aangewezen. e pijp eindigt op 

de hoogte van den vloe  de , cn uit 

haa n zich voo  elke g de leidingen, 

tot g de k geplaatste kagchels. 

e leidingen gnnn langs de oostzijde van den , 

van daa naa de westelijke s van , en na 

deze n tc hebben, monden zij in de neer-
gaande pijp uit, die het afgekoelde wate in den ketel 

. 

Tot g van de e vleugels cn 

vnn het middengedeelte, gaat (zoo nis uit het plan 

vnn de tweede g op plaat  te zien is) eene 

tweede buis uit dc expnnsic-vans ove  den vloe  de

slaapzaal en daalt dnn nis p Z t 

naa beneden tot den vloe  de . Ui t 

deze pijp n zich op elke g de pijpen 

tot de s X , die het nfgekoekle wate doo

den kelde wede in den ketel doet . 

Oni de oostelijke cn e vleugels aan de 

tuinzijde te , mondt in den ketel eene pijp 

uit, die doo  den tuin in een gemetseld kanaal onde

den beganen d geleid , en deze stijgt nis 

- cn opgnandc buis doo  de e 

n t omhoog. t monden te

e op elke g de leidingsbuizen, die 

de e s n en zich in dc nf-

s n om doo  het genoemde kanaal 

wede naa den ketel g d te . 

c l cn de bidznnl n doo  pijpen 

d cn wel de e doo  een vijfvoiuligcn 

bundel vnn 5 duims geslagen n buizen, en de 

laatste doo  10 duims gegoten n pijpen. e bui-

zen lissen onde den , die  niet -

ven bevestigd cn met vele gaten d is; een 

kanaal, dat met de e onde den vloe  en niet. 

de buitenlucht in gemeenschap staat, t in de 

g om de buizen. 

e mee naauvv e g van het geheid 

volgt uil de teekening en de e g 

de  toestellen. 
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A l de e lokalen n doo -

kagchcls . 

e ketel is geheel van ijze  en ids pijpketel -

,  eene e e bij e 

afmeting cn kleinen d n . j 

heeft (zie plaat ) l .SScl diamete bij cene lengte 

van 1.80 c l , twee vlambuizen en a 70 n 

n van 52 p middellijn. c vlam t 

doo  twee buizen s geleid aan het -

einde van den ketel, cn gaat doo  dc e bovenste 

n n naa , waa het l 

doo  gegoten n n is afgesloten, om dc pij-

pen gemakkelijk tc kunnen . c k t 

doo  dc vie e n naa , wendt 

zich p , t langs de cene helft van 

de e des ketels naa , cn ontwijkt van 

daa langs het e gedeelte van dc benedenvlakte 

naa den ; doo  eene gemetselde afschei-

ding n deze bcnedcnkanalen . c ke-

tel is van eenen , ccn mangat, -

scheidene kleppen tot afsluiting van de opgaande pij-

pen en ccn afblaasgat . Al s l 

beschouwd, zijn dc vlambuizen hie  te digt aan dc 

e geplaatst,; dc ketel t doo  deze in-

g tc gevoelig cn geeft bij het e en e 

stoken aanleiding tot ontwikkeling van stoom, alvo-

s zij in het midden van den ketel kan geschie-

den. c opgaande pijp van den zuidelijken vleugel 

begint bij de afsluitklep van den ketel, cn dc dalende 

buis van dezen vleugel mondt in het benedenvlak van 

den ketel uit; dc p van de oostelijke cn -

delijke vleugels komt ccn weinig onde het midden 

in den ketel. Wi l men ccn gedeelte van het gebouw van 

.16 lil.  dm. lil  lil.  dm.--

Tot het bekomen van 2.95  el e is 

voo  dc e n k tot hoogte 

benoodigd : 

h = 1.25 c l ; /; = 1.51 e l; h = 1.81 el; /; = 2.27 el. 

t t : 
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de g uitsluiten, dan is het voldoende de af-

sluitklep van dc e e s te sluiten. 

7)c hoo/'tlbuizen. e n de staande pij-

pen , de - en . e kapa-

citeit is gelijk aan de som de n van de 

. en zij zijn van gegoten ijze  en met 

flenzen . Stukken lood, met engelsch patent 

mastiek , n tusschen de flenzen inge-

schoven en doo  het n de n is de 

g . j het n van de -

kale tot de e g de  leidingen is een 

pakkingbos voo  dc g de  pijpen noodig, hoewel 

het k van gebogen n tusschenslukkcn, -

al bij lange e leidingen, is aan te . 

c n moeten bij de hoofdhuizen 

boogsgewijze aansluiten, om de uitzetting de  hoofd-

buizen zonde nadeel te kunnen volgen; gebogen ko-

n pijpen zijn e het best geschikt. 

De heet-tcater-kagcheh. Voo  de n is 

één de s van kope en één van plaat-

ijze  gemaakt, doch alle e zijn van gegoten ijze

, daa deze de beste n . 

e m van de kagchel, met g tot n 

, is gebleken niet zonde invloed op het 

k van n te zijn cn t doo  cle 

volgende g bepaald. 

Voo  cene kagchel, met een -

vlak van 2.95  c l , n e vie n 

met elkande n en j dc n 

de  bodems buiten g gelaten. c dikte de

g was in de e kagchel 26, in de 

tweede 104 cn in de e 157 , l de 

e ketel geheel met wate gevuld was. 

-JO lil.  dm. *' 

.'17.2 ned. pond; 155.1 ned. pond; 233.4 ned. pond; 

311 ned. pond. 

Wannee het wate in de kagchel van 7f> n 

o]) 20 n afkoelt, ontwikkelt iede ned. pond 50 

eenheden . t voo  iede de  gekozen n volgt: 
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2083 eenheden, 8686 eenheden, 13070 eenheden, 

17410 eenheden. 

Neemt men nu tot d eene , die 

iede uu  1878 n , zoo kan men 

den tijd de  afkoeling voo  iede de n -

n tot: 

1.10 ; 4.G2 ; 6.95 ; 9.27 . 

Om s dc opgegeven ponden wate van 

20 tot 100 n (80° ) te , heeft 

men voo  ' A  cl e benoodigd: 

= 0.595 n ; 

3.73 ; 

155.1 X 80 

~ 5000 

311 X 80 

= 2.4S ; 

4.97 . 

37.2 X 80 

5000 

2.334 X 80 

5000 ~ ' J " J ' 5000 

t nu e 24 n afwisselend gestookt, 

dan heeft men : 

aan tijd van : 

8.38 , 8.48 , 8.35 , 8.34 uren; 

aan tijd van afkoeling: 

15.02 , 15.52 , 15.65 , 15.05 . 

t volgt dat de a met g 

tot de benoodigde , absoluut beschouwd, 

van geeiicn invloed is. t weinig e van 

den n m valt echte in hot oog, als men be-

denkt dat hij acht, malen moet n . c 

e m t voo  den besten gehouden. Al s 

de kame ten 7 e des s d moet zijn, 

t het stoken ten half e e des nachts begon-

nen en tot 7 e , a de kagchel van 

12 tot 3 e des namiddags op nieuw moet d 

. 

e kagchels zijn volgens de détail-figuu op plaat 

 zamengesteld. c buitcnmantel is k ge-

goten en de biimenpijp n gesehoven, j de tus-

schen e niet mastiek, of eene g van -

vijlsel, azijn cn een weinig zwavel zijn digtgemaakt. 

j elke kagchel is cene , die bij het vullen 

de  toestellen zoo lang open blijft , tot dat de lucht 

d is en het wate t . 

n genoemde  is zulk eene n van 

den eenvoudigstcii m : twee of e gaten, 

die in de zijwanden zijn , n doo  cene 

, niet g uiteinde, gesloten, zoodat 

de spits zich bij het n de f t 

en liet wate zijdelings doet . 

e pooten van dc kagchel n in aangegoten 

e sponningen ingeschoven en niet cene 

wig opgesloten. 
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De leidingsbuizen zijn deels van gegoten, deels van 

n ijze  van 52 en 78 p , cn de 

laatsten bevelen zich bijzonde aan om het geheel 

spoedig in elkande te stellen; dezo n op de 

e maten n cn dc flenzen , 

l e bogten in de pijpen, als deze niet bo-

ven 52 p middellijn hebben, nog gemakkelijke

dan bij n pijpen te zetten zijn. Gegoten n 

buizen moeten voo e e maat op nieuw 

besteld n cn passen dan nog zelden juist, heb-

ben buitendien bij kleine afmeting dikwijl s n 

en zijn zelfs niet goedkoope dan de n ijze-

. e n PÓNSGEN, te Gcmünde bij

n thans n n buizen van 52 p 

voo  Tl en van 78 p voo  15 n pe

loopenden voet e met /'2.10 cn /'2.S7 

pe e el). e buizen n op dc beste 

wijze met flenzen n cn niet schijven gom of 

lood, die met e engelsch patent mastik n 

zijn, digtgemaakt. Tusschen elke twee kagchels is 

hetzij een pakkingbos of wel een stuk gebogen kope-

n pijp noodig. j het k van n buizen 

kan men de pakkingbos of n knie , 

als men dc buizen ccn weinig gebogen naa de kag-

chel t cn na gedane buiging de pijp , 

om zich te n dat zij niet n is. Zinken 

pijpen kan men niet , daa zij slechts niet 

tin kunnen d n cn dc buizen doo  de 

ongelijke uitzetting van beide metalen . 

De expansie-vaas is van gegoten n platen met 

aangegoten flenzen zamengesteld; deze flenzen n 

met ijzev-mastik n en doo n -

eenigd tot een t geheel. c vaas is m 

digt, doch n van ccn deksel, dat e  los op 

ligt , . 0.20 el bij 0.52 el. 

 zijn zoowel aan alle hoofdbuizen, waa

deze in den ketel uitmonden of e  uit opstijgen, 

als aan den g de  twee leidingen in de 

n . e kleppen dienen -

boven om ccn gedeelte van het gebouw van de -

g uit tc sluiten, hetgeen bijzonde d 

is tijdens het vullen van de toestellen niet wate cn 

tot het wegnemen van den , als hie  of 

daa eene lekkaadje ontstaan is. e zijn kegel-

kleppen met metalen bussen het bost geschikt, daa zij 

eene c sluiting geven.  dc aanwending 

van afsluitkleppen beeft men tevens bet l 

e ketels te kunnen , wannee men 
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de e deelen van het gebouw -

gens voo  den m opent en zc t gelijk-

tijdi g laat , als het wate een n 

d van e t beeft. 

j de g van de afmetingen en hel vooii-

brengend vermogen of de uitwerking der heet-walcr-ver-

warmings-loeslellen is de volgende methode toegepast. 

n heeft het tijdstip gekozen p het wate in 

den ketel, van het begin tot liet einde, eene stand-

vastige  heeft aangenomen, in de -

g dat de ketel slechts tot 94 n ') -

d , en bij dc bepaling de  gemiddelde 

e heeft men dat gedeelte van het gebouw 

gekozen, n zich de langste leiding bevindt en 

waa bijgevolg de afkoeling het t is. j liet 

aangenomen d heeft de  S7 , 

de e kagchel 86 n cn de laatste i ; 

de e , welke  in 

het algemeen tc n is, t 70 . 

t getal de , welke de e 

el gegoten ijze  bij eene  van het wate

van 70 n en van de lucht van S , en 

alzoo voo  een l in  van 5S -

den , , is: 

7.70 X 58 (1 + 0.000G X 58) = 618 eenheden in het . 

e , ten minste binnen de e 

afmetingen, is j zonde invloed. 

n ons klimaat is cene koude van 18 n niets 

ongewoons, zoodat men, om cene warmte van l S -

den in de s tc hebben, een l van tem-

 van 3(i n heeft en  moeten de 

toestellen d . Om eene standvastige 

e van + 18 n in het k tc hebben, 

moet het , dat doo , , 

n cn den d plaats vindt, gedekt . 

e afkoeling doo n en e t uitge-

C 
t doo  de : S  l T (j (")> m e V i U 1 

n : 3.7 X S X s)1) 
n deze n bctcckent S dc , de 

e el uls eenheid nemende; / het l van 

;  de coëfficiënten, welke het s aan 

, doo g van de wanden met de lucht, 

aangeeft; C dc t van het tusschen-

vlakj c «le e of dikte van hetzelve. 

') c liier  bedoelde graden zijn volgent de honderddeelig 

schaal van . Vergelijk bladz. 230. 

 Vergelijk bladz. 23S eu 239. 
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Voo  gebakken steen is  = 9, C = O.S. 

e g voo  de bcnoodigde -

vlakte tot het n de e biniieiitein-

, bij het aangenomen l van -

d op 30 , t op de volgende wijze 

ten uitvoe . 

A . N N N . 

1. Voor de benedenverdieping. 

e zij cene kame gekozen, die 4.40 el lang 

cn d en 3.14 el hoog is, en met den

naa de e lucht, met den d tegen eene 

on e , doch met dc n naast 

e n gelegen is. e kame heeft twee 

s van 0.114 el e bij 1.89 el hoogte, en 

eene deu van dezelfde afmetingen. c

is 0.55 cl cn de  0.42 el dik. 

Na al deze gegevens zal het s aan e zijn:') 

doo  den : 

9 X O.S 
10.24 X 30 X 

9 X 0.55 + 0.8 

doo  de : 3.7 X 8.56 X 36 

doo  den ,

slechts de helft — 9 n aan-

genomen is, 

12.0:2 X 2 

460 eenheden. 

474 „ 

7 X 
9 X O.S 

0  0.42 + O.S 

doo  de deu van , 

 — S, C = 0.17, 

e = 0.020 ellen is, 

1 7S  27  8 X 0 1 7 

i  a X 8 x 0 0 2 6 + 0.17 

c vloe  is van 32 s 

n deelen cn t op 

een gewelf van baksteen dat ove

de e geslagen is; de 

 is n op 5 n 

aangenomen,  wij een -

= 500 

173 

e i eenheden. 

') Volgens bovenstaande bepaling is het oppervlak van den 

voormuur  8.14 X 4.10 = 13.8  ellen, verminderd met twee 

ramen, elk 0 .»4X 1.89 el = 1.7S Geilen, en alzoo : 1.88 — 2X1.78 

= 10.24 . e korridormuu r heeft gelijke oppervlakte nis 

boven of 13.8 p e l, waarvan al'  te trekken cene deur  ter  grootte 

van de ramen of 1.78 Qel cn alzoo 12.02 pellen. e vloer  meet 

4.4 X 4.4= 19.4 n , en het oppervlak der  ramen is 2 X 1.7S 

as 3.56 . e waarden 10.24, 12.02, 19.4 cn 3.50  el-

len moeten in de formulen ( «) en (rf ) voor  S worden gesubstitueerd. 

VEST. 

1010 eenheden. 
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t 

schil van  van 13 -

den bekomen. 

Al s koëfficiënt voo  het gclei-

, of C, moet die van 

t genomen n cn 

die van den gebakken steen voo

,  het , 

doo  dc g de  lucht, t 

aangegeven. 

a t men voo  het 

s doo  den vloe

10  x is X 9 X 0 1 7 

En alzoo voo  het -

s te zamen pe  uu  . . . = 2151 eenheden. 

 nu de e el gegoten ijze S een-

heden pe  uu  afgeeft, zijn voo  deze kanie 3.90 

 ellen d k benoodigd. 

t geeft pe  el lengte voo  eene kame op de 

rez-de-chaussée eene e van : 

1) 3.96 

83E 

1,1 
= 0.90 . 

10.24  30

9  0.55 -t- 0.8 

doo  dc : 3.7  30  3.56 = 

doo  den ,

slechts de helft de  buiten-tempe-

 (—i) ) aangenomen is: 

12.02  27  = 509 

S  0.42 + 0.8 

doo  de deu van t als boven 

8  0.17 

460 eenheden. 

171 

1.78  27
8 X 0.020 + 0.17 

173 

tc zamen — 1010 eenheden, 

e eene e van 2.01  ellen benoodigd is. 

n ten gevolge heeft men voo  eene kame op 

de g pe  el lengte aan d 

k 

2)

4.4 

. x. 

0.59  ellen. 

2. Voor de eerste verdieping. 

l iet s op de e g heeft 

jillccu doo  den - cn  en doo  de 

n en n plants, en wel 

doo  den : 

9  0.8 
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3. Voor de tweede verdieping. 

j geeft het plafond onde den

een ,  de halve -

tuu  (ad  S ) aangenomen is. 

n heeft als voo  de e 

g 1616 eenheden, 

j het s doo  de zolde-

g van 0.314 el dikte 

S  0.17 
19.4  27

8  0.314 + 0.17 
alzoo tc zamen 

= 202 

1878 eenheden, 

 eene e van 3.038  ellen 

d . 

Voo  eene kame op de tweede g is aan 

d k pe  cl lengte benoodigd: 

3) 3.038 

1.1. 
— 0.69  el. 

t gemiddelde s aan e voo  alle e 

n is dien ten gevolge voo  eene kame van 

4.40 el e inet twee : 

2451 + 1616 + 1878 l o Q 0 , . 
 i .— 2 eenheden: 

3 

en e t voo  elke el lengte van deze bewoon-

e e in het algemeen, daa dc n 

voo  allen gelijk zijn, een d k ge-

2 vorderd, dat hel verlies van 0 eenheden 

(lekt. ') 

e gezamenlijke n van den zuidelijken 

vleugel hebben cene lengte vau 165 ellen,

voo  ( A ) cene gemiddelde e e 

benoodigd is, die in staat is eene afkoeling van 105 

maal 450, of 71250, eenheden te . 

B. 1N T . 

1. Voo  </t' verdieping gelijkstraats. 

e bestaat uit -1 , iede 5.23 el diep, 

3.53 el d en 3.14 el hoog, die d zijn ; 

' een de n staat , twee n n aan 

') e bepaling van 450 eenheden wordt ook verkregen door 

l het gemiddelde te nemen van de bcnoodigde hoeveelheid verwar-

mend oppervlak per  loopende el op elke verdieping en dit gemid-

delde met 018 eenheden, zijnde de bepaling der  eenheden door 

! eene vierkante el gegoten ij/er  per  uur  afgegeven, te vcriucnigvul-

digen. n (1), (2) en (3) hebben wij  daarvoor  O.'JO, 0.5'J, cn 
: „  , i i 0.90 + 0.59 + 0.89 ^  0 

0.69  el geworden , alzoo —  — X S = 450 een-
j  3 

1 heden. . 
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e , en de e muu  aan eene 

e . Elke kame heeft twee n 

van 0.03 el e en 1.41 el hoogte, een m van 

0.94 cl e en l.SS el hoogte, en cenc deu van 

0.94 el e en 1.88 cl hoogte. 

 zal liet s aan e voo  iede

k ) 

9 X 0.8 
< J 3 ~ X 3 0 X 9 X 0.7 + 0.8 

doo  twee , welke ami on-

e n : 

23.96 X 27 X  9 X 0 8 

9 X 0.42 + 0.8 

doo  twee : 3.7 X 1.7S X 30 = 

evenzoo doo het e : 

3.7 X 1.70 X 27 = 

doo  cenc : 

8 X 0.17 

315 eenheden; 

1021 

237 

17S 

1.76 X 27 X 

doo  den vloe

18.46 X X 3 

8 X 0.020 + 0.17 

9 X 0.17 

= 173 

831 

254 

9 X 0.03 + 0.17 

doo  dc : 

18.46 X 27 X 8 X ° ' 1 7 : 
8 X 0 . 3 1 4 + 0 . 17 

tc zamen voo  cenc kame 3042 eenheden. 

Alzoo voo  dc vie s de : 

1) 3024 X 4 = 12168 eenheden. 

2. Voor dc vergaderzaal op dc eerste verdieping. 

e is 14.75 el diep, 11.77 cl d en 6.59 cl 

hoog; dc twee , van 11.77 cl lang en 0.70 

el dik, zijn n en de beide e wanden 

n aan e geslotenc ; dc 

') Uit den loop der  berekening blijk t dat zich in den voor-

muur liet groote raam bevindt cn dat ccne lange en ccne korte 

zijde van het vertrek, waarin tc zamen twee ramen en ccne deur 

aan onverwarmde ruimten grenzen j hierdoor  heeft men voor de 

oppervlakken van : 

voormuur (8.58 — 3.14) — (0.94 X 1.88) = 9.32 . 

twee zijden, aan onverwarmde lokalen grenzende, 

(3.53 + 5.23)3.14 — [(0.94X1.SS) + 2(0.72x1.41)] = 23.9G »
voor  den vloer  zoowel als de zoldering 3.53 X 5.23 = 18.46 i

voor twee ramen 2 x 0.63 x 1.41 — 1.73 » 1 

1 het groote raam 0.94 X 1.88 = 1.76 > > 

 cenc deur 0.94 X 1.88 = 1.76 » » 

e waarden moeten voor S in de formaten («) en worden 

gesubstitueerd; voorts is de voorgevel op 0.70 el en zijn de andere 

l urea op 0.42 el dikte berekend. . 
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zaal heeft 6 n van 4.71 cl hoogte en 2.04 el 

, cn de g is 0.10 el dik. 

Voo  eene  van 12 n e bij 

S n koude de  buitenlucht, t het s 

aan ) 

doo  dc : 

9 X 0.8 
= 1970 eenheden. 

3712 

4204 

9 7 ' 4 8 X 2 0 X 9 X 0.7 + 0.8 

doo  de n van 0.55 cl 

dikte: 
0 V 0 8 

1S5.54 X 10 X A — - : 
9 X 0.55 + 0.8 

doo  de : 3.7 X 57.05 X 20 

doo  de : 
S.S0 X 16 X  8 „ X . . ° " 1 7 . . - = 510 

doo  den vloe

1 7 3 - 0 1 X 1 0 X * X 0.157 + 0.17 

het gedeelte vloe  boven den -

, die niet n in 

baksteen  = 9)

dekt is, ove  eene lengte van 14.75 

el, bij 3.01 el e of 53.2 nellen 

, . 0.17 X 9 X 53.2 X 16 
k 

2) 

8 X 0.020 + 0.17 

8 X 0.17 
2040 

3224 
9 X 0.020 + 0.17 

alzoo te zamen 10320 eenheden, 
10320 

hetwelk een k van 
618 

[26.40 -

len geeft. 

3. Voo  de bidzaal op de tweede verdieping. 

e e  op + S -

den, bij 8 n koude stellende, t het -

lies nan : 

doo  de : 

<) Uit den loop der  berekening, in het oorspronkelijke stuk, 

blijk t dat het totale oppervlak der  deuren 8.86 Gel bedraagt, 

hoewel de grootte cn het aantal hiervan niet wordt opgegeven ; 

voorts hebben wij  aan het oppervlak der: 

6 ramen 6 X 4.71 X 2.04 = 57.65 , 

2 buitenmuren 2 X 11.77 X 6.59 = 155.13  ellen — 8 ramen 

= 97.4S , 

2 binnenmuren 2 x 14.75 X 6.59 — 194.40  ellen — de deu-

ren of 8.S6 n = 185.54 nellen, 

dc zoldering 14.75 X 11.77 = 173.61 . 

e waarden moeten eveneens voor S in dc fórmulcn («) cn 

worden gesubstitueerd. 

. 

323.4 X 16 X 
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9 X 0.8 6468 eenheden, 
9 X 0.55 + 0.8 

doo  twee e : 

3.7 X 15.4 X 1 6= 912 „ 

doo  het : 3.7 X 16.5 X 10 == 995 „ 

doo  den : 

S X 0.17 
173.04 x 10 X — 

A 8 X 0.157 + 0.17 
doo  dc : 

lb0.5 X 16 X 

doo  de : 

8.86 X 10 X 

S X 0.17 

8 X 0.157 + 0.17 

2040 

2570 

8 X 0.17 

8 X 0.020 + 0.17 
. = 510 

3) alzoo te zamen 14095 eenheden, 

he: 

len . 

hetwelk een e van ^ ^ = 2 2 . S 0 ü e l-
1 1 018 

C. OE N VA N N '

hebben eene lengte van73.50 el,  het gezamen-

lijk e s aan e t 73.50 X 450 = 33075 

eenheden.') 

. E  V A N GEGOTEN , 

van 1.509 el in het kubiek, alzoo van 3.802 kubiek 

el inhoud en 14.8  el , is doo  steenko-

lenasch, te  dikte van 0.15 c l , omgeven cn doo  eene 

kast van t omsloten. 

Voo  steenkolenasch is C = 0.44, voo -

hout  = 8 en / = 96; alzoo t het s 

aan e doo  den  (zie e «) 

0.14 X 8 X 14.8 X 90 
8 X 0.15 + 0.44 

3049 eenheden. 

E. E . 

e zijn in den zuidelijken vleugel, bij 0.18 cl 

, 31 el lang cn hebben S p ellen . 

Zi j zijn 20 p dik, met uitgeplozen k omwoeld 

cn doo  eene laag leem omgeven. 

t s aan , doo  dezelve , 

t men alzoo op (zie e «) 

0.035 X 9 X 18 X s ' 
9 X 0.020 + 0.035 

1771 eenheden. 

' ) Voor deze berekening is dc zuidelijke vleugel tot basis ge-

nomen en het gemiddelde warmteverlies van 450 eenheden, aldaar 

voor de drie verdiepingen gevonden, met dc totale lengte der  ver-

trekken vermenigvuldigd. . 
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e n van den n vleugel ge-

ven bij dezelfde lengte en onde gelijke omstandighe-

den dezelfde uitkomst,  voo  (E) het s 

aan e doo  de n 

2 x 1771 = 3542 eenheden. 

F . N N N . 

e lengte van alle s is 139.90 el, alzoo be-

t het s aan e in het geheel voo  (F) 

139.90 X 450 — 02955 eenheden. 

G. E E

heeft eene gezamenlijke e van 77.00 el, en 

t  onde dezelfde n als 

voo  (A) een s aan e van 

77.00 X 450 = 3-1920 eenheden. 

. E E , 

die onde den d naa den oostelijken vleugel moet 

d , is, bij 0.26 el , 78 p 

dik, met k omwoeld en niet leem omgeven. e 

toe- en , die in dezelfde n -

, hebben tezamen eene e van 45  el. 

j 75 n e van liet wate is dan het -

lies aan e 

0.035 X 8  45 X 80 1 5 3 Q 

8 X 0.078 + 0.035 

Volgens het e t alzoo het totale 

s aan e

A . n den zuidelijken vleugel. . . 74250eenheden. 

. n het middengebouw 

1. voo  de g . . 121GS 

2. voo  de l op de e 

g 10320 „ 

3. voo  de bidzaal op de tweede 

g 14095 „ 

C. n den n vleugel . . 33075 n 

.  den  van gegoten ijze  3049 „ 

E.  dc n . . . . 8542 » 

F. n den oostelijken vleugel. . . 02955 ,, 

G. n den n vleugel . . 34920 „ 

.  dc opstijgende pijp . . 1530 t, 

Tc zamen . . 255904 eenheden. 

Naa de g van de afkoeling pe  uu  moet 

het d k van den ketel bepaald 

. 

c ketel, n men zich bedient, heeft aan 

e : 
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dc - cn . . 

w e van den mantel. 

H vlambuizen 

„ n 

Te zamen 

4.07  el 
10.56 „ „ 
4.73 n a 

20.58 „ „ 
. . 40.80  el. 

Volgens T en S t de e 

cl e 8250 tot 11000 eenheden in het 

uu . Neemt men nu 8000 eenheden voo  dc 

e el aan, dan t de ketel alle n 

8000 X 40.84 = 326720 n op. 
t s aan e pe  uu , volgens 

gemaakte , 255004 eenheden en bijgevolg 

is de e van den n ketel d 

voo  dc g van het geheele gebouw. 

. 

N E E 

BOO N  VA N CA  PEN, 

in leven geadmitteerd landmeter en onderwijzer in de wiskunde le

Aanmerkelijk verkort, omgewerkt en uitsluitend ter  beoefening van de cijferkunst ingerigt, door . S , 
hoofdonderwijzer  in dc wiskunde bij  dc 's gravenhaagsche teckenakademie. t acht uitslaande platen. 

Te Zult-Hommel hij  JOU. S &  ZOON. 1857. 

i mag  tot dc e -

selen van onze dagen d , dat bij zoo-

vele e n te  dienste van dc 

e beschaafde n de  maatschappij, nogtans 

de belangen van den ambachtstand niet d of 

d . e uitgaaf van het n 

aangekondigde e moge n ten bewijze -

ken, l de belangstelling, e liet ontvan-

gen is, tevens mag doen , dat

in eene wezenlijke behoefte is . e e 

eeuw, die met g tot de e bouwkunst 

zulke goede n te  navolging heeft nagelaten, 

heeft ook een h wiskunstenaa , 

die het zijne  niet g heeft geacht zijnen naam 

tc n aan een , uitsluitend bestemd 

voo  de s de e bouwkunst, om 

tot handleiding tc n voo  de zoodanigen, die 

zich willen oefenen in de toepassing de  wis- en -

kunde op het vak hunne keuze. e -

gende uitgaven van bet boek, t t en 

d doo  de n . J . S. B E V E  cn p. . 

, j late  nog (in 1837) e oplos-

singen de n van den hee o.

zijn , leggen de beste getuigenissen af van 

de e g van het e nut 

van d . j al liet goede was 

het nogtans niet tc ontkennen dat de stelselmatige 

zamenstelling van den inhoud, met g tot de 

afscheiding van het wiskunstige cn e te 

wenschen , cn het mag m een gelukkig 

denkbeeld n geacht, dat bij deze nieuwe uitgaaf 

n de noodige wijzigingen zijn , zoodat 

het e zich nu, w aan den gekozen titel, 

bepaaldelijk met het e gedeelte bezig houdt. 

e g van een n bouwkundige is on-

getwijfeld van veel nut bij de g geweest, cn 

doet het k van deze handleiding met te mee

n aanbevelen. 

Eenige weinige n mogen den uitge-

s ten bewijze n van dc belangstelling, -

mede wij van den inhoud hebben kennis genomen. 

j dc tweede afdeeling u ove  dc bouwstoffenbe-

e het ons geene melding gemaakt te zien 

van de thans zoo veelvudig toegepaste waalmoppen; 

van de kleine of hasselsche pannen en de leijen t 

bij de dakdekkingen ook niet gewaagd; bij de 

g van dc e dcclen de  gebouwen 

is tot g genomen het k getiteld: De vijf 

colomorden met derzelver deuren en poorten, door j. 

. (Uitgaaf van 17S4.) Al s oefening in de 

toepassing de t tot het n van de 

e afmetingen de n van ecnc bouw-

kunstige , mug de keuze van de j te 

volgen handleiding zeke g geacht , 

en is de hie  bedoelde k in vele  handen. 

Nogtans zouden wij het wenschelijk d heb-

ben dat ccn minde d boek e gekozen, het-

welk nicer  op de hoogte de n van onzen tijd 

is,  de g tevens met mee klassieke 

n had kunnen kennis maken, en welligt eene 

heilzame wijziging in de g van den kunstsmaak 

bij den ambachtstand had kunnen t . 

j de tafel van g van maten cn gewigten 

zou eene opgaaf van de g van eenige bui-

tenlandsche maten en gewigten l engelsche) niet 

ondoelmatig geweest zijn. j de n 

zouden de op nieuw in zwang komende zamenstelling 

volgens T B , alsmede de hangkappen 

naa het italiaausch systeem, en die met n span-

n volgens U niet t hebben -

meld kunnen . Eenige opgave van e 

gewigten van n en mee bepaald van 

de metalen in de bouwkunst van dagelijksche toepas-

sing, met n e de n van sta-

ven, platen enz., zouden bij de toepassing de s 

van g niet g geweest zijn. 

daa het maa al te f blijk t dat dc n 

weinig of geen p heeft van de wijze, p f 

dc gewigten van zoodanige n te n 

zijn. n is dit gemis toe tc n aan dc 

e g de n van 

wiskunstigen ,  de keuze de n 

k mee t . Wi j n echte

, dat liet t moeijelijk is, bij ecu , 

als het voo  ons liggende, aan s eischen en -

wachtingen te , cn twijfelen geenszins 

of het zal, ook in zijnen n staat, zee ge-

schikt zijn om den ambachtsman en de n in 

dc bouwkunde d te maken niet de toepassing 

de t op het gebied de e bouw-

kunst, n de goede uitkomsten niet twijfelachtig zijn. 

s is cene tweede oplaag van het e -

schenen: een g bewijs voo  den n 

bijval van de zijde des publicks. 

A . N. . 
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Eerste steen gelegd, 47,49. Verdere lotgevallen, 50—51. 

. — Eigenschappen der , 89. 

g in hospitalen, 71, 76. 

L 

 — g in het Augustijner-

klooster  tc — , 227, 235, 242, 244, 317—332. 

 — p der j  te , 82. 

j  Tot bevordering der bouwkunst. — Verslag 

der veertiende algemeene vergadering, 81—118; id. der  j 

vijftiende, 215—261. — Verslag der  derde algemeene 

bijeenkomst van de leden, 119—184; id. der  vierde, 

263—314. — , 81, 248. — , 

81, 82, 249. — Uitgegeven werken, 82, 83, 249. — 

Prijsvragen, 83, 84, 250 , 251. — Beoordeeling der  in-

gekomen ontwerpen op uitgeschreven prijsvragen, 94— | 

118, 258—261. — Werkzaamheden der  ai'declingcn, 

85—90, 251—256. — Betrekkingen met andere instel-

lingen, 90, 91, 256. — Tinancicle toestand, 92 , 257. — 

Bestuur, 92, 93, 257, 258. 

j  Tot verbetering vanden werkenden stand, 84.

Y (J. F. J.), door dc j  bekroond voor  zijn 

ontwerp van ccne togtpui in cenc vestibule, 250; en voor 

zijn ontwerp van eene kavaleric-kazernc, 251, 263. 

S (Qebr.)— Waterglas verkrijgbaa r  bij  — te Arnhem, 79. ' 

 AS . E . . — t van — aan de -

schappij, 256. 

r  (Wit) , uit Algeriè', 88. 

, 303. 

, 136. 

G . C.) , l i d der  kommissie van rapporteur s over het 

verslag van den hr . J. N betreffende de verbetering 

van het vaarwater  voor  shaven en dc indijkin g aldaar, 22. 

. — Geschiedenis der  — en van hunne verbin-

dingen, 253. 

, tusschenruimten, 137. 

 (J. F.), C. S. — t over het gebruik van 

gesmeed- en gegoten ijzeren balken bij  den huishouw, 

119. — g van hetgeen te  is 

gedaan betreffende den afvoer van fecalc stoffen uit Ac. 

woningen en de opzameling daarvan, 304—314. 

 (Stadhuis tc). — Afbeeldingen van het — door de 

j  uit te geven, 83, 250. 

n van gelaschtc balken, 86. 

E  (G. F.). — t der  hh. —, VAN GENOT 
en , over de beste wijze van aanbesteding van 

onderhoudswerken, 158. — g over het gebruik 

van het amsterdamsche kunstcement, 299. 

) , benoemd tot korrespondent der j 

tc Sn eek, 82. 

N (J.) — Verslag van dc verbetering van het vaar-

water  voor  shaven en van dc indijkin g aldaar, 15— 

22. — g over het eikenhout, 21. — -

ri e over de zandfunderingen, 129. 

i der  slot. — Voegwerk van kunstcement aan het—, 303. 

. — Afscheuren van de buitenzijde van zware — , 252. 

t in een park. — Prijsvraag door de -

schappij  uitgeschreven, 250. 

V . 

Nijmegen. — p der j  tc — , 

81. — k tc — , 250. 

O. 

O l i e v c r w c n . — Schilderen met — , 252. 

O l m e n h o ut voor  bruggedekkeu, 255. 

O n d e r h o u d s w e r k e n. — e beste wijze van aanbesteding 

van —-, 153—175. 

O n t l c c d k a m er in een hospitaal, 73. 

O n k te Amsterdam. — Afbeeldin-

gen van dc — uitgegeven door de , 83, 250. 

O p e r a t i e z a al in ccn hospitaal, 72. 

O r d o n n a n t i e van 1660 betreffende den bouw van het 

, 42, 43. 

O r nament werken, aan de  akademie van beel-

dende kunsten, 275. 

O r n a m e n t a t i e , 254. | 

O x a al inde St. Joriskcrk te Amersfoort, SS. 

P . 

P a a r d e n p o o t, ziekte van het eikenhout, 36. 

P a l e is der  koningin, deel van het , 42. 

P a n n e n d a k. — Gewigt, 193. , 195. 

P a v i l j o en der , deel van het , 42. 

T . — Zijn e ontwerpen voor den -

bouw, 43, 48, 49. 

N (A. C) , treedt af als li d van het bestuur  der -

schappij, 92. 

. .  Schrijver eener  verbeterde uit -

gave van de Grondbeginselen der bouwkundige rekenkunde, 

door wijlen  VAN , 331. 
P l a t t en met zink gedekt, 210. 

OT (A. VAN . — g van J. A. N . 
en — , over de beste wijze van aanbesteding van onder-

houdswerken, 105. 
 . . . . 

Pr i j sv raag , uit te schrijven: over de inrigtin g van am- j 

bachtscholen, 278; over de vorming van houwkunstcna- || 

ren, 294. 

P r i j s v r a g e n , uitgeschreven door dc j  Tol be- j 

vordering der Bouwkunst, 83, 94—118, 250, 251, 

258—264. 

P r o e f b e l a s t i n g, 86. 

P u n t en van zink, 215. 

P u t t en voor den afvoer cn de opzameling van fecalc 

stoffen, 308. 

. 

n van zink, 215. 

 (NA, door de j  bekroond voor  zijn 

ontwerp van eene arbeiderswoning, 118. 

n met ainsterdamsch kunstcement vervaar- |J 

digd, 301, 303. 

i van bouwmeesters, aannemers of werk-

bazen, 85. 

S (Z.), korrespondent der j  te 'sGravenhage, 

overleden, 249. 

S (B.), tot korrespondent der j  te 

Zwolle benoemd, 219. 

e (Bouwkundige) van p. VAN . — Be- j 

oordceling van het werk — , 331. 

e (Tijdper k der), 142. 

 (p.), benoemd tot korrespondent der j 

te  82. 

g nabij  Abcoude, 134. 

n te  254. 

. — Algemeene stads — , voor  den afvoer  van fecalc 

stollen, 307. 

t i ooi s t c 1 s el te Liverpool en te Londen, 301. 

r  w e r k e n, 170. 

, zie: Z a n d f u n d e r i n g . 

 (J. A . )  Verslag der  hh. G. F. E G VE , 
VAN T en — , over de beste wijze van aanbesteding 

van onderhoudswerken, 158. 

, door den beton vervangen, 3. 

E (W. N.) g over het al dan niet wenschelijkc 

cn raadzame van de vereeniging der  beginselen van den 

griekschen en den gothischen bouwstijl , 1 . — 

Beantwoording der  vraag: s het bouwen in den zuiver 

gothischen stij l bevorderlij k aan dc schoone bouwkunst 

in onze dagen?// 175—184.  Beantwoording der  vraag: 

//Waari n is de waarde van de geschiedenis der  schoone 

bouwkunst gelegen, en hoe moet die geschiedenis worden 

voorgedragen?// 261—270. g over het on-

derrig t in dc aesthetics der  bouwkunst, 291. 

Botterdam. — Over den afvoer en dc opzameling van fe-

calc stoffen te , 301—814.  Uitlegging der  stad, 

131.  Zeemanshuis te , 133.  Waschhuis tc , 131. 

Botterdam (Afdeeling) der . — g 

van stukken, 15, 21, 83. — Verslag harer  verrig-

tingen, 87—89, 253—255. Aan dc werkzaamheden na-

men deel: de hh. j . , VAN , l. F. 

, J. A. , , V. VAX ! POT, 
11. J. , . , 3. J. , . -

, P. , W'. N. , . , F. A. W. 
, A. W. VAN , . C , . VA N 

N VAN  en w. v. . t over 
ijzeren balken, 119. n over  zandfunderingen, 

126. t over de beste wijze van aanbesteding 

van onderhoudswerken, 165. 

S. 

S (E, n.), bedankt voor het korrespondentschap der 

j  to , 82. 

S c h i l d e r en met olievcrwcn, 252. 

Schinkelpolder. — Watermolen in den , 134. 
N . (J. A.)  p. , — cn . C. G , leden 

der kommissie van rapporteur s over het verslag van den hr. 

, betreffende het vaarwater  voor  Delfthaven, 22. 

g van — cn A. VAN OE  POT, over de beste 

wijze van aanbesteding van onderhoudswerken, 165. 

N (P.) e over  zandfunderingen, 129. 

N (W. A.)  Verslag bet rellende den afvoer en de 

opzameling van fecalc stoffen tc  305. 

S c h o o r s t e en (Fabriek-), te Deft, 185. 

Schoors teenp i j pen van zink, 215. 

S c h u t s l u is van hel kanaal St. Andries. — Gebruik van 

béton bij  den bouw der , 5, 7, 10, 13, 14. 

23* 
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O , vervaardiger  van een der -

vtcrpen, 10. 

S l e e p h e l l i ng tegenover  Botterdam, 251. 

S l u i s te Vreeswijk. — Funderingen der  — , 1. 

S l u i s te llarlingen, met amsterdaiuscli kunstcement ge-

bouwd, 303. 

S l u i s met bouten scbutkolk te Schiedam, 88. 

S l u i s h o o f d en aan de Waal en de  14. 

Siieek. — {Correspondent schap der j  te — , 81. 

S o l d e r i ng van liet zink, 218. 

Sp i t sbogens t i j l, 141. 

Spoorwagens. — Verplaatsing van — , 254. 

S tadhu is te  83, 250. 

S tadhu is te Gouda, 193. 

S t a n k a f s l u i t i n g , 87. 

Steen. — Gebakken — , 253. — Verhand van gehouwen 

— onderling, 8(i. 

S teenovens, 253. 

STEE  (P. VAN- . — t der  hh. — en G. n. -
, over  de beste wijze van aanbesteding van onderhouds-

werken, 153. 

Ster rewacht te Utrecht, 185—188. 

S toomgemaal bij  den drielschen voormolen tc Aalst, 13. 

S toomgemalen voor  den Bommelerwaard. — Gebruik van 

béton bij  den bouw van de — , 5, 7, 10, 13, 14. 

S toommach ine -gebouw te Nieuwendiep, 130. 

Stouehov.se. — l te — , 59, 

Sin VATEN (l. VAN), treedt al'als bestuurder  der ; 

92. Benoemd tot eerebestuurder, 93. lluldehewijs aan—, 

118, 219. 

S u r i n a a m s c hc houtsoorten, 86. 

Si/stême it tusseau.r. — Belgische wijze van dakdekking met 

zink, 204. 

T . 

T e m p e 1 van Jeruzalem, 190. 

T e m p e r a t u ur  te Herlijn  des winters, 222. 

T c r ra - co 11 a. — Fabriek van voorwerpen van—, van TW1SS 

&  Co., 255. 

TiiusEN (w,). — g over  het eikenhout, 21. 

T i in nier  werken onder  water, met duikers uitgevoerd, 85. 

Togt pu i . — Prijsvraag door  de j  uitgeschreven, 

83, 250. 

T r a p p e n met zink belegd, 212. 

Turijn.  — l St. s te — , 71. 

U . 

t l e g g i ng van Amsterdam, 252. 

U i t weren van dc buitenzijde van marineren lanibrize-

ringen, 252. 

Utrecht. — Sterrewacht te — , 185—188. 

N . — Opmerkingen van — over  het 

hospitaal St. Jan te Brussel, 53—61, 65—80. 

Vaa rwa ter  voor  — Verbetering van l iet—en 

indijkin g aldaar. Verslag van den heer  J .  A A N ; rap-

port over  dit verslag, 19. 

Veen. — Vormin g en eigenschappen van het — , 251. 

: A 'ent i la t i e in het algemeen, 251. — n iufirincricn , 71, 76. 

V e r a n t w o o r d e l i j k h e i d van bouwmeesters, aannemers of 

werkbazen, 85. 

Vereeniging voor volksvlijt. — e benioeijingen betredende 

de oprigtin g eener  ambachtschool, 274, 275. 

Ve r f s to f fen , 253. 

V e r g a d e r b a k k en voor  den afvoer  en de opzameling van 

fecale stollen, 307, 308, 310. 

Y (J.), benoemd tot li d van het bestuur  der -

schappij  , neemt deze betrekking niet aan, 258. 

' V e r o r d e n i n g (Ontwerp-) op den afvoer  en de opzameling 

van fecale stollen te , 311. 

V e r s l ag van de veertiende algemeene vergadering der -

schappij, 81—118; van de vijftiend e idem, 215—264. 

; V e r s l ag van de werkzaamheden der  derde algemeene bij -

eenkomst van leden der , 119—1st; van 

de vierde id. , 203—311. 

|; V e r v a l b ak , met stankafsliiitiug, 87. 

' '  (W. A.). — e over  zandfunderingen, 120. 

V e r w a r m i n g . — Vergelijkin g der  verschillende stelsels 

van — , 217—227. — Over de — te  254. 

:! V e r w a r m i n g s t o e s t e l l en , bijzonder  die in 

het Augustijner-klooster  te  227—2  f, 317— 

332. — Tot het telen van jonge groenten in broeikassen, 25 1. 

!: V e s t i b u l e van een voornaam huis. — 1'rijsvraa g door de 

j  uitgeschreven, 250. 

1 V est i ngbou w, 25 1. 

jj  V e s t i n g w e rk en. — Te Bayonne, 127. — Te Bordeaux, 132. 

VET  (u. w.), te  door  de j  bekroond, 

j 83, 118, 250. — g over  het al dan niet 

wcnsclielijke en raadzame van de vereeniging der  beginselen 

van den griekschen eu den gothischen bouwstijl , 136—144. 

Vieille j  la). — s in

derland, 218. 

V l e e s c h h al te Haarlem, 193. 

j  V l o e r e n. — Vloeren met zink belegd, 212. — Wijz e van 

verbinding van houten vloeren op ijzeren balken, 252. 

Voch t i ghe id in eenen muur , 252. 

I VOOE . P.). — Zij n bekroond ontwerp voor  een militai r 

 wachthuis, 250. 

 V o o r m o l en , te Aalst, 13. 

V r a g en voor  de algemeenc bijeenkomsten van leden der 

, 82, 250. 

Vreeswijk. — Funderingen der  sluis te — , 1. 

S . . OE), graveur der , 83. 

W . 

W a ag te Haarlem, 209. 

W a c h t h u i s — Ontwerp van een—. Prijsvraag, 

uitgeschreven door  de , S3, 250. 

P (J.). n over  béton en bétonfun-

deringen, 1—16. 

W a r m t e g r a a d te meten van water, dat in hevige bewe-

ging is gebragt, 254. 

— e aan de nagedachtenis v a n —, 

245, 211). 

W a sell hu is te  131. 

Wi isschcr i j  in een hospitaal, 73. 

Wate r . — t ellen , 227—211-, 

. 

W a t e r g l a s, 79, 253, 25 1, 255. 

W a t e r l e i d i n g e n. — Tc  25 1; in Turkije, 255. 

W a t e r m o l en in den Schinkelpolder, 131. 

W a t e r w e r k e n . — Béfonfunderingen van — , -'5. 

W e r k e n van gemeenschap, 170. 

Werkenden stand  lot verbetering van den). — 

e poging tot oprigtin g van eene ambachtschool, 271. 

Westervoort. — Bru g over  den Ussel bij  — , 85. 

Wezel. — Veel eikenbosschen iu de nabijheid van — , 32. 

Willemsluis. — Plavei werk niet amsterdamsch kunstcement 

aan de — , 301. 

W i n d m o l e n , 251. 

W i n d w i j z e r  van zink, 215. 

W i n k e l b o u w , 89. 

Wurtemberg. — e zwaarste eikenboomen gevonden in — , 32. 

Z . 

Z a n d f u n d e r i n g e n, ter  dienste van de burgerlijk e bouw-

kunst, 126—136, 252. — e omstreken \ an Bremen, 

127; bij  het kanaal van Si.  te  127; bij 

de vestingwerken van Bayonne, 127; hij  het kanaalwacli-

tershuis in het dal Bcurronne, 127; bij  de gevangenis te 

 128; bij  het stoommachine-gebouw te Nieuwe-

diep, 130; bij  het gebouw te  130; bij  de uit -

legging van  131; te Ginneken\)\] Breda, 132; 

bij  dc vestingwerken te Bordeaux, 132; gebezigd door  de 

genie tc Breda, 133; bij  de kazematten te  133; 

bij  het zeemanshuis te Botterdam, 133; bij  het wasehhuis 

te  131; bij  de g le Abcoude, 

131; bij  de kerk te Nieuwendam, 131; bij  den water-

molen in den Schinkelpolder, 134; bij  het kerkhof buiten 

de Willemspoort te Amsterdam, 184; bij  de hollandselie 

gasfabriek te Amsterdam, 135; hij  de drooge dokken te 

Helder, 135; hij  een fabriekschoorsteen te  135; 

hij  eene boerderij  inden , 135; bij 

het krankzinnigen-gesticht  136. —Gevoelens 

van de hh. , , , , 

, , , ,  , , OF-

, Y en N over , 132 136. 
Zeemanshu is te  133. 

Zeewerken, 169, 173. 

Z i e k e n z a l e n, 65, 70. 

Z i e k t e van het eikenhout, 27, 36. 

Z ink . — g voor  allen die belang stellen in de 

kennis van dit metaal en het veelvuldig gebruik, dat er 

tot verschillende einden van gemaakt wordt , 189—218.— 

Over de voordeden der  dakbedekkingen met — , mede 

beschouwd met betrekking tot het nut der  bliksenuillei-

ding, 189. — Vergelijkin g der  kosten van met pannen, 

leijen of — gedekte daken, 195. — Algemeene regelen, 

die bij  de konstrukti e der  zinkdaken moeten worden in 

achtgenomen, 198. — Verschillende wijzen van dakbedek-

kin g met — , 199. — l bedekken der  daken met zinkpan-

nen, 200. — Over het bedekken van daken met italiaansch 

gegolfde bladen, 202. — Over het bedekken van daken 

met geheele bladen met schuiven, 20 1. — Over het be-

dekken van daken met- gegolfde bladen, 205. — Overliet 

bedekken van daken met geheele bladen, 206. — l i t -

trcksol van het reglement voor  de konstrukti e der  huizen te 

 en voorbeelden van een paar  te  uitgevoerde ge-

broken daken of mansarden met — gedekt, 208. — Over het 

aanbrengen van met — gedekte kappen op hooi- of graan-

bergen, 2U9. — Over het bedekken van platten met — , 

210. — Over het beleggen van trappen, gangen cn vloe-

ren met — , 212. — Goten en afwateringsbuizen van — , 

213. — Schoorsteenpijpen, windwijzers, punten enz. van — , 

215. — Glasroeden, lijstjes en ramen van — , 215. — 

Over de soldering van het — , 21*. — s 

in Nederland van de zinkartikeleu der  maatschappij

Vieille  bij  218. 

Z i n k e n ornamenten met koper  en brons gegalvaniseerd, S7. 

Z i t p l a a t s in eenen tuin . — Ontwerp van eene overdekte — . 

Prijsvraag uitgeschreven door  de , 8:1, 251, 263. 

Z o n n e s c h e rm met perpciidikulair e zonneborden, 252. 

Znljihen (Afdeeling), der . — Verslag der  werk-

zaamheden, 89, 255.— Aan de werkzaamheden deelgeno-

men door de hh. A. B. w. , . W. , 
N en W. VAN VEEN. 

Zwolle. — B. S tot koiTcspondent der j 

tc — benoemd, 249. 

http://Stouehov.se
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J S T 
van bouwkundigen, ingenieurs, kunstenaars, geleerden, 

schrijvers, aannemers, geschiedkundige personen enz. 

die in het tiende deel der n Bouwkundige Bijdra-

gen » zijn genoemd. 

B. 

, eng. ing.,

, kardinaal ,

B (Prof. E . . 

VON

,

,

,

,

B E V E . . S

,

N JZ . J.),

BOOTS .

BOOYS (A. , G 

en de wed. C A S US &  Co., 

BOSBOO

 (<>.),

BUY S ,

C. 

N (VAN) ,

Y ,

,

N (PONCE),

,

CO  BES,

,

N

g de),

D . 

,

,

,

, 121. 
U (Baron c ),

E . 

,

P. 

,

,

S , koning van Frank-

rijk,

F Y N J E .

G. 

,

GoEïscn

GOUJON (JEAN) ,

,

T (A. VA N

S . F. C

, koning van 

Frankrijk,

, koning van 

Frankrijk,

,

, de Gersoniet,

. 

 V , keizer  van

land,

 V , koning v. Frank-

rijk,

, koning van 

Frankrijk,

 (F

. 

,

,

T

,

, koning van 

, koning van 

Frankrijk,

 X V , koning van 

Frankrijk,

, koning van 

Frankrijk,

C  &  Co. F.),

,

S (Gebr.),

,

,

N. 

N , keizer  der 

Franschen,

N , keizer  der 

Franschen,

N E W T O N ,

O ,

O E T

T ,

S (A.)

,

T ,

T ,

T ,

,

S AUGUSTUS, koning 

van Frankrijk,

.

,

PONCE ,

,

Po YET ,

E E quiNCY, 47. 

E , 87. 

 (VAN) ,

, 251. 
P. E

J ST E G  ,

i , 45, 47. 

, 59. 

, 89. 

B ,

ltl 'NGE, 253. 

, koning, 190, 191. 

,

,

,

O ,

, 59, 00. 

,

 (VA N ,

TÉNON ,

,

Twiss &  Co.,

V. 

,

,

W 

W A A  &  Co. ,

, koning der 

G V A N . 

. 2l>3, reg. !» v. o. (in het verslag voor de leden gedrukt, bl. 33) behoort de naam van den heer  J. . N 

vermeld te staan onder de aanwezige leden van het bestuur der . 

» 281, reg. 17 v. o. (in het verslag voor de leden gedrukt, bl. 65, reg. 11 v. b.) staat en hij, een, lees: en bij een. 

» 295, reg. 22 v. b. (in het verslag voor de leden gedrukt, bl. 82, reg. 14 v. b.) staat helft der eeuw, lees: helft der 

zeventiende eeuw. 
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